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JAZ SEM IDIOT
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Spoznavam po dolgem času, da sem totalen idiot. Ja,
res sem.  Ampak za to spoznati sem se moral znajti v eni
čudni, utesnjujoči praznini in temi, iz katerih ni in ni bilo
ne izhoda ne poti naprej. Mučno zagatna situacija in zelo
neprijeten položaj, v katerih sem se znašel. Kako neki?
Hja, tako, da sem si jih sam napletel. Tako kot je, je vse
lepo in prav, nič ni narobe. Ampak jaz ego sem hotel nekaj
drugega, da bi se življenje vrtelo okoli mene namesto, da bi
življenje sprejemal takšno kot je in še užival v njem. Najraje
bi izginil s tega sveta v svet, kjer bi bilo vse po moje in zato
brez problemov. In mučil sem se, da nisem vedel več nič.
Zgubljen v vesolju. Ena sama praznina, tema okoli mene
brez orientacije. Brezupno. Ni moglo biti drugače.
Spet me je življenje učilo: opusti svoje želje, opusti svoje
sanje in sprejmi resničnost takšno, kot je, ker je taka edino
prava, lepa, dobra.
Deloma, vsaj za osnovo, mi je pomagalo včerajšnje
realno pozitivno razmišljanje in pisanje, danes pa sem imel
nenadejan zanimiv pogovor, ko mi je sogovornica govorila
tako, kot bi brala moje misli, kot bi poznala mojo situacijo,
pa čeprav ji nisem nič konkretnega povedal o tem in je najin
pogovor potekal o stvareh, ki se tičejo vsakogar nasplošno.
Prišla je na dan z besedo o egu, ki hoče nekaj po svoje proti
temu kar je in kakor je prav. Po tem so se začele stvari zelo
hitro odvijati. Kmalu sem ugotovil, da sem totalen idiot.
In s tem sem dosegel trenutek modrosti.
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In kaj mi pravi modrost?
Slavko, ustavi se, kajti vsi tvoji napori so brez koristi, ker
so čisto nepotrebni. Vse je na svojem mestu, vse je prav,
vse je tako, kot je treba. Nič ni narobe, zato lahko mirne
duše sprejmeš in sprejemaš takšno, kot je. Tu in sedaj. Kajti
kot idiot ravnaš, ko skušaš preplezati navpične stene, da bi
prišel do reke in se odžejal, ker imaš polno steklenico vode
v nahrbtniku. Ne potrebuješ reke, da se odžejaš, dovolj je
steklenica vode, ki jo imaš pri sebi. Pa jo res imam?
Kot sem že včeraj razmišljal in napisal: nič ni narobe in
nič ni narobe z mano. Le moj ego se je malce razšopiril in
napletel mrežo, da se je sam ujel vanjo.
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VZORCI
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Seveda ne govorim o ornamentih, ampak o vzorcih
življenja. Vzorcih , ki so podedovani, priučeni, privzgojeni,
ki jih imamo kot vrsta živih bitij in ki smo si jih pridobili skozi
vso zgodovino človeštva in osebnega življenja.
Tisti vzorci, ki jih imamo kot človeška vrsta in so skozi
tisočletja tako podedovani kot pridobljeni, so splošni
vzorci, ki v osnovi opredeljujejo vse človeštvo, vse ljudi vseh
časov. Vzorci, ki jih pridobimo skozi osebno življenje so bolj
specifični, bolj nas določajo kot posameznike. Torej ima
vsakdo poleg tistih splošnih, obče veljavnih vzorcev tudi
svoje osebne, čisto specifične vzorce za določeno življenje,
ravnanje, obnašanje, odzivanje, delovanje.
Splošni vzorci so arhetipski. To pomeni, da v enaki situaciji
vsi enako ravnamo. V nevarnosti vsi bežimo ali se borimo ali
otrpnemo. Ob glasnem poku v bližini se vsi ustrašimo. Vsi
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poznamo občutenje jeze, žalosti, veselja, navdušenja, …
Različno delujeta na nas sitost in mirno okolje kot pa lakota
in nevarno okolje. Vsi iščemo zadovoljitev naših potreb po
vodi, hrani, spanju, privlačnosti, spoštovanju, občudovanju,
priznanosti, toplini, ljubezni, …
Specifični vzorci, torej osebni vzorci posameznika pa
so si lahko zelo različni. Pridobljeni so z vzgojo, šolanjem,
službo, … Zelo so individualni. Ena in ista vrsta, okus, videz,
vonj hrane je lahko nekomu zelo privlačna in zaželena,
drugemu pa se dobesedno gnusi. Nekomu je všeč ena
barva, drugemu druga, tretjemu tretja.

Prav tako kot so pomembni skupni, arhetipski vzorci,
so pomembni tudi osebni, individualni vzorci.
Vzorci so večinoma koristni, olajšajo nam opravljanje
rutinskih zadev v življenju. Dokler imamo opraviti z rutino,
torej z običajnim, navadnim v življenju.
Ko se pa znajdemo v novi situaciji, v novem položaju,
v neznanem položaju, v izjemnih razmerah, v nenavadni
situaciji, pa vsa naša rutina odpove, naši vzorci so
neučinkoviti ali celo škodljivi.
Novo situacijo lahko predvidimo, jo zaznamo, se
pripravimo nanjo.
Lahko pa je sploh ne zaznamo kot takšno, je ne
predvidimo in nismo pripravljeni nanjo.
In naredimo napako. Nastopimo ali se odzovemo
po ustaljenih vzorcih, ki v tem specifičnem primeru niso
ustrezni.
Ne vidimo situacije takšne kot je, ampak kot smo
navajeni videti.
Ego nam zamegli pogled.
Ko se tega zavemo, se počutimo kot totalni idioti. Kar je
zelo blagodejno in osvobajajoče, saj se nam takrat odprejo
vrata modrosti. Šele takrat! J
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OSNOVA ZGODBE REALNOSTI
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Oporne točke
Potencirano izkoriščanje za bogastvo in oblast elite
s sistemom razdvajanja in vladanja družbe, ki se kaže v
poskusih razslojevanja, uničevanja dobrih medčloveških
odnosov, odtujenosti, nepovezanosti družbe, zatiranja
solidarnosti v družbi in čuta sočlovečnosti, izničevanja
splošnih, vsečloveških naravnih vrednot,   uničevanje
naravnega okolja, privede do socialnih problemov, vedno
hujše revščine in življenskih razmer, naravnih katastrof, to
pa v odpor ljudstva, razpadanje sistema, lakoto in splošen
upor, nezmožnost oblasti obvladati razmere, širjenje
socialne revolucije po vsem svetu, množična umiranja od
lakote svetovnih razmer zaradi nedostopnosti hrane zaradi
razpadanja tako solidarnosti kot infrastrukture, razpad
globalizacije človeške družbe na prafaktorje posameznikov
in majhnih skupin, razpad političnih sistemov diktature,
svetovna kriza in uničenje množic človeštva v splošnih
katastrofah po vsem svetu, izginotje infrastrukture v svetu,
naravna in socialna revolucija, ostane le naravno preživetje
in nov začetek človeških združb v skladu z naravo na
pozitivnih osnovah in razmerjih, začenjanje človeškega
življenja na novo, pozitivno v majhnih celicah – skupinah z
sonaravnim bivanjem in življenjem v harmoniji, spoštovanju,
nesebičnosti in svobodi, lokalni samooskrbi in samoupravi.
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Potek
Vzroki so dvoplastni:
--

socialna nasprotja – krizne razmere

--

naravne katastrofe -socialna revolucija

--

lakota in begunstvo

Sovpadanje prekomernih socialnih nasprotij z naravno
katastrofo povzroči neznosne razmere, katerih posledice
so mnogostranske – od socialne revolucije, razpada
globalnega sistema in splošne lakote zaradi razpada
infrastrukture do organiziranja manjših lokalnih skupin
za preživetje na ekoloških in naravi in človeku prijaznih
osnovah in s tem ustvarjanje malih skupin kot zametkov
nove človeške družbe, novega človeštva na osnovi
ekologije, sonaravnosti, sodelovanja, uravnoteženosti
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moči med spoloma, med posamezniki, skupinami človeštva
in ostalo naravo.
Scandor Copti, palestinski režiser, ki je režiral film Ajami
(Adžami), Pogledi, December 2010: »Ko živiš varno in
udobno življenje stran od kriznih žarišč in krajev nenehnega
konflikta, se ti zdi, da bi bila logična posledica kolektivnega
trpljenja – kot je denimo palestinsko – velika solidarnost
med zatiranimi ljudmi. A resnica je drugačna. Ogroženost
vodi v slepi egoizem. V boj za preživetje skoraj za vsako
ceno. V iskanje novih in novih sovražnikov. V razgraditev
vrednot in tradicionalnih družbenih... družinskih vzorcev.

Večna žrtev sčasoma neha prevzemat odgovornost. Za
karkoli. »Žrtvenost« postane alibi, to pa je lahko usodno
tako za posameznika kot za skupnost. To se dogaja v
Palestini. In vsepovsod drugod, kjer so ljudje doživeli usodo
»kolektivne žrtve«.« (konec citata)
Bojan Radej, Kralji ulice – December 2010: »Začetek
obsedenosti z gospodarsko rastjo predvsem sovpada z
vse večjo odvisnostjo vlad od nje. Torej, odkar so politiki
odvisni od tega, kako močno gospodarstvo raste, je
gospodarska rast postala odvisna od tega, ali politiki
dovolj uspešno umikajo družbene prepreke gospodarski
rasti. Takšen ekonomski model danes ne uživa več javne
podpore, nezaupanje ljudi v tiste, ki zagovarjajo imperativ
gospodarske rasti, od ekonomistov do politikov, se
kopiči. Kljub temu vlade še naprej silijo s ciljem rasti v
osrčju večine svojih ukrepov. Veljavni razvojni strategiji
EU (Lizbonska strategija) in Slovenije (Strategija razvoja
Slovenije) sta bili sprejeti skoraj istočasno zgodaj leta 2005
in sta navkljub večinskemu nasprotovanju javnosti postavili
zahtevo po gospodarski rasti na prvo mesto pred interese
okolja in socialne pravičnosti. Javnomnenjska raziskava
Eurobarometer je pokazala, da 63% vprašanih v EU nasprotuje
prednostnemu zviševanju gospodarske konkurenčnosti
na račun okolja – najbolj so temu nasprotovali v Sloveniji
(82%). Zaradi vladnega prezira javnega mnenja se je močno
znižalo zaupanje v demokracijo, ki po nekaterih ocenah še
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nikoli ni bilo tako nizko.« (konec citata iz kolumne: Višja
gospodarska rast ni rešitev!)
Lojze Smole: Časovna banka ali banka z edino stabilno
valuto na svetu, Kralji ulice, December 2010: »Na Pedagoški
fakulteti se je v začetku Novembra dogajala zanimiva
zadeva: Časovna banka ali banka z moneto, ki je ne more
oklestiti noben čas, inflacija ali kaka druga katastrofa. To
je banka, v kateri je moneta preprosto čas oz. ura.« »Čisto
preprosto. Ti Marku pospraviš stanovanje, lektoriraš spis,
popraviš pipo, pelješ psa na sprehod, in že se ti na tvoj
račun vpišejo ure dela, ki si jih opravil pri njem. Potem ti
nekdo drugi ali tretji naredi, popravi nekaj, kar ti potrebuješ.
Mogoče je to samo nakup v trgovini ali kaj podobnega.
Marko pa je pri tebi porabil tiste ure, s katerimi je poravnal
za delo, ki ga je Mojca vložila v to, da mu je pospravila
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stanovanje. Vsi srečni, vsi zadovoljni. Kaj hočeš boljšega? Pa
še prijatelje so spoznali in potem šli kdaj tudi na kavo. Vsak
zna kaj narediti, s čimer lahko nekomu pomaga, in vsak kdaj
potrebuje pomoč.« (konec citata)
Anton Komat, Janusov obraz kapitalizma v Ibsenovi
drami Sovražnik ljudstva; Razpotja – revija humanistov
Goriške, november 2010: »Ibsenova drama »Sovražnik
ljudstva« je preroško besedilo, ki presega tudi današnji
čas. Utrjuje nam misel, da preteklost še ni končana in da je
prihodnost že prišla. Vse je tukaj in zdaj.« (konec citata)
Luka Lisjak Gabrijelčič: Apatija in kriza politike, Razpotja,

december 2010: » Površna kritika splošne pokvarjenosti
vladajočih slojev  in vztrajno zoperstavljanje skorumpirane
elite nasproti »ljudstvu« in »običajnim ljudem« sta značilni
potezi populističnega diskurza. Zanimivo pa je, da ta
populistični diskurz iz svoje splošne kritike političnih
inštitucij in akterjev vedno znova izpušča inštitucijo, ki je
resne in poglobljene kritike potrebna ravno tako kot ostale,
če ne še bolj. Gre namreč za inštitucijo, na kateri temelji
celoten demokratični ustroj: to so državljani ali, če hočete,
ljudstvo kot nosilec suverenosti.
V času krize se je izkazalo, da je bil eden izmed inštitutov,
ki smo jih v zadnjih dvajsetih letih nemara najbolj zapostavili,
prav inštitut državljanske participacije.« »Najhuje pa ni to,
da so državljani oropani vloge opazovalcev političnega
procesa, temveč to, da jim je zaradi tega   nepoznavanja
onemogočeno aktivno sodelovanje v njem.« »Kriza
državljanske participacije v našem primeru ne pomeni, da
smo ta temeljni vzvod obrabili, temveč ravno nasprotno:
sploh ga nismo še aktivirali. Vir naše politične ureditve
je ostal pravzaprav še nedotaknjen: zato imamo danes
dragoceno priložnost, da se vrnemo k njemu in od tod
poskušamo revitalizirati našo republiko.« (konec citata)
Gregor Kardinar: Izsiljena apatija, Razpotja, december
2010: »Zakaj se torej velik del volilnih upravičencev ne
udeležuje praznika demokracije? Menim, da obstajata
dva osnovna načina... Prvič lahko rečemo, da se državljani

15

preprosto ne zmenijo za to, kako deluje država, v kateri
živijo, ustvarjajo in umirajo.« »Drugi odgovor pa je, da se
državljani volitev ne udeležujejo zato, ker ne verjamejo, da
bo njihova udeležba na prazniku demokracije tudi privedla
do praznovanja, po katerem bi se kaj spremenilo. Za tem
razmišljanjem pa ne stoji nujno hitra kalkulacija pod črto,
češ, da glas volilca v množici glasov ne bo imel zaznavnega
učinka, temveč ždi skomig premišljevanja, da na političnem
pladnju ni tiste opcije, ki bi bila zares vredna zaupanja
dragocenega glasu. Ob udeležbi pri sleherni obliki oddajanja
glasu nekomu drugemu, oddajanju, ki v osnovi temelji na
temu, da nekomu zaupamo moč, ki je zraščena z našim
volilnim glasom, gre skoraj vedno (...) za neko izsiljeno
izbiro. Največkrat lahko izberemo le iz nabora možnosti, ki
so nam bile predhodno ponujene. Pri aktivnem oblikovanju
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te palete možnosti državljani po skoraj strogem pravilu
nismo nikoli udeleženi.« »Če bi možnost izbire nestrinjanja z
nikomer obstajala formalno, torej ne le v smislu pohabljanja
volilnih lističev z nepravilnim obkroževanjem, bi lahko
tudi razmišljali o uvedbi obvezne volilne udeležbe  , kot jo
poznamo v nekaterih državah. Obvezna volilna udeležba se
mi zdi smiselna le od tistega trenutka dalje, ko lahko volivec
s svojim glasom učinkuje na samo sestavo palete možnih
volilnih izbir.« »Sklepamo recimo lahko, da je velik del
tistih volilcev, ki se udeležujejo volitev, svetovnonazorsko
opredeljenih in da si v skladu s svojimi predstavami o tem,

kakšna hočejo, da je njihova država, tudi izberejo stranko
ali širšo politično opcijo, kateri nato sledijo.« »Razlogi za
glasovanje točno določene politične opcije so seveda
lahko tudi interesi, v smislu kalkulacije, katera opcija bo
posamezniku prinesla več ugodnosti.« »Na osnovi tržne
logike, ki piše pravila konkuriranja v areni lobističnih strank,
pa lahko sklepamo, da bo morebitni pohod lobističnih
strank predramil volilce iz apatičnega volilnega dremeža, saj
bodo kmalu našli tisto, ki bo skušala neposredno uveljaviti
njihov partikularni interes brez sprenevedanja, da bi lahko
od tega imel koristi še kdo drug.«
Sindrom civilizacije
V tako imenovani prazgodovini so si živali iskale hrano,
primeren prostor za spanje, se parile, vzgajale mladičke po
svoji naravi, se branile in napadale glede na nevarnost, se
prilagajale letnim časom, okolju, okoliščinam v zadovoljivi
meri po svojih naravnih danostih in lastnostih. Vse to jim
je omogočilo, da so preživele. Med njimi pa se je pojavilo
bitje, ki v svojih naravnih danostih in lastnostih ni bilo kos
življenju. Prepočasno je bilo za beg, prešibko za boj, s
slabim vohom, sluhom, vidom, okusom, tipom. Sploh se ni
moglo primerjati z ostalimi vrstami. In še dandanes je tako.
Vsaka mravlja je močnejša od njega, vsaka srna hitrejša,
vsak tiger močnejši, vsaka riba spretnejša, vsak volk ima
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boljši voh, vsaka mačka bolje vidi, vsaka čebela bolje okuša,
vsak črv bolje tipa. Nobenih naravnih danosti za preživetje
ni imelo, saj je v svojem bistvu nedonošenček, nesposoben
za samostojno preživetje in nadaljevanje svoje vrste. In
vendar je tudi to bitje hotelo preživeti, čeprav nesposobno
za prilagajanje naravi.
V tem je osnova človeške civilizacije. Da je preživel ne z
naravo, ampak naravi navkljub,čeprav vendarle del narave,
izrodek, obsojen na propad in vendar z željo živeti, se je
moral oddaljiti od narave, da jo je začel prilagajati sebi in
izkoriščati z zlorabljanjem. Sebe je postavil za center sveta.
S tem je izgubil ravnotežje z naravo. Skozi čas je ta razkorak,
to neravnovesje le še povečeval. Ustvaril si je inkubator,
brez katerega ne more preživeti. In v tem inkubatorju se
je celo oklical za vladarja narave. Torej za oblastnika, ki
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lahko preživi le z despotskim, diktatorskim izkoriščanjem
drugih bitij. Tako je postal tiran. Ker sam ne zmore tako
daleč in hitro teči kot zajec ali konj ali medved, je zasužnjil
konje, vole, kamele, da tečejo namesto njega. Ker sam ni
tako močan kot slon ali mravlja, je zasužnjil vodo, veter, da
dvigajo namesto njega. In ker ni mogel poleteti kot ptica,
je izumil letala in rakete. Ker ni mogel preživeti ne mraza
ne vročine, je izumil obleko in kurjavo. In ker se ni mogel
boriti s kremplji in zobmi, je izumil boj od daleč s puščicami
in lokom, kopji in bumerangi in kasneje puškami, topovi,
atomsko bombo. Ker ne zmore preživeti na planem ali v

votlini, je izumil hiše in izolacijo.
Nekateri vsemu temu pravijo napredek, civilizacija.
Dejansko pa je to razdvajanje z naravo. Dandanes
potenciramo na maksimum. Le na vedno bolj nenaraven
način lahko izsiljujemo svoje preživetje. Do kdaj? In s kakšnimi
posledicami?ne vem, do kdaj,koliko časa še. Toda posledice
so že jasno vidne. Ne le uničenost in zastrupljenost narave
– vode, zraka, zemlje, ampak tudi odnosi v človeški družbi.
Osnovna lastnost nezrelih bitij je nesamostojnost in s tem
povezana neodgovornost. Ki nujno vodi v izkoriščanje
drugih. In je kot protiutež lastni pomanjkljivosti prav zato
delujoča grabežljivost, pohlep,lakota po prenažrtosti. Ali z
drugimi besedami potrošniški sistem.
Vse negativnosti dandanašnje družbe izhajajo iz tega
– od kapitalizma do korupcije, modernega suženjstva do
oblastništva in zlorabljanja narave in ljudi. Živimo veliko
prek naših sposobnosti, s tem smo zelo zadolženi še vedno
nam je lepo živeti na kredit, toda ta dolg bomo vendarle
morali odplačati,kajti nič na svetu ni zastonj, vse je treba
povrniti. Kakšna bo cena in kako jo bomo odplačali?
Politiki,ekonomisti in tajkuni o tem ne vedo ničesar. Vso
družbo vodijo tako, da naj bi sploh ne razmišljali o tem. Toda
vprašanje ostaja! Narava bo vendarle imela zadnjo besedo!
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Hotel Hiper Absol Merx
Smo nastanjeni v hotelu s popolno oskrbo. Vse
storitve so vključene v ceno. Cene so različne, pač odvisno
od uporabljanih storitev. Cenejši paket stane od 100€
naprej,najdražji pa nekaj sto € dnevno. Seveda so vse te
ugodnosti pogojene. Najprej s prijavo v knjigo gostov,
nenazadnje pa tudi s prepovedjo uporabe tujih storitev ali
blaga. V hotelu je namreč exkluzivna popolna oskrba. In ko
plačate tistih vaših sto ali več €, bi morali s tem pokriti vse
vaše potrebe. Hotel je namreč do nule popoln. Najprej je
nudil zgolj prenočišče in hrano, kmalu pa je obogatil svojo
ponudbo s športnimi in kulturnimi dejavnostmi, zabavo,
trgovinami z oblekami, novo hrano, kozmetiko, igračami…
Za manj denarja manj muzike,zato so bile cene v začetku
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desetkrat nižje.
Poslovanje hotela je bilo vedno pozitivno in je še vedno
kljub nekaterim pomanjkljivostim. Tisoč gostov v enem
dnevu porabi vsaj 100.000€. Toda cilji lastnikov hotela so
veliko višji – vsaj 1.000.000. in ker tega vendarle niso uspeli
doseči,   so šli malodane v stečaj. Toda hotel je dobro in
perspektivno podjetje! Do stečaja sploh ne more priti, saj si
lastniki veselo delijo dobiček, izgubo pa prepuščajo gostom!
Ko gre hotel torej v izgubo, gostje plačajo več za enake
storitve ali pa za isti denar dobijo manj. Ko hotel posluje z
dobičkom,ki ga nikoli ni dovolj, pa si ga razdelijo vodstveni

kadri hotela, ne da bi to znižalo cene storitev.
Ta hotel je podoben barki sredi morja. Nimaš kam
iz njega preprosto zato, ker nikamor ne smeš. Kajti če bi
odšel,bi hotel izgubil obveznega gosta in s tem del dobička.
Ne samo, da nas goste prepričujejo, da bi brez njih ne mogli
preživeti in jim moramo biti hvaležni za to, ker skrbijo za
naše preživetje, temveč tudi kreativno delujejo v tej smeri
na področju prehrane, zdravstvenega in socialnega varstva,
izrabe prostega časa, dela, časa, vremena… in z vsem tem
so nas že čisto udomačili za svoje klavne ovce. Skoraj!
Kajti stiske ljudstva se povečujejo kljub opevani blaginji,
revščina med ljudstvom narašča, nezadovoljstvo in gnus
prav tako. Toda vodstvo hotela nas še vedno prepričuje,
da smo na edini ladji sredi oceana. In če skočimo z nje se
utopimo in umremo. Dokler plačujemo oskrbo v tem hotelu
na ladji, vsaj nekako, čeprav vedno slabše,le preživimo. Če
prenehamo s tem in se ves sistem hotela poruši, se ladja
potopi in pademo v sredo morja.
Kaj pa… če ni čisto vse tako, kot nas v svojo korist
prepričujejo? Kaj, če ta exkluzivni hotel ni na edini barki
sredi morja, ampak na travniku, obkrožen z gozdovi? In je v
resnici bedna koliba polna sužnjev,ki predrago plačujejo svoj
luksus? Kaj, če namesto hotela zgradimo hišice, v katerih
bodo ljudje živeli in se razveselili gostov na obisku? Sedaj gre
vsa naša ustvarjalna moč v žepe lastnikov hotela, ki si med
sabo delijo dobiček, izgubo pa prepuščajo nam, da jo nič krivi
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in dolžni plačujemo s suženjskim delom. V hišicah,katerih
prebivalci bi dovolj dobro živeli od pametnega dela svojih
rok, bi lahko sprejemali goste,jih gostili. In drugič bi lastniki
obiskali svoje bivše goste in sami postali zaželeni gostje.
Vse to brez enega samega €! Gostoljubje so namreč poznali
že davno pred izumom denarja!
In kaj se sedaj dogaja s tem »našim hotelom«?
Hm, vedno slabšemu gre, dobički so prenizki za lastnike
hotela, stroški preveliki za »goste«, bolje rečeno kupce. Saj
je menda jasno, da gost ni isto kot kupec in kupec ni isto kot
gost,čeprav nas skušajo tudi glede tega zmanipulirati,češ
daje kupec gost. in imamo zato gostinsko ponudbo,
gostinske lokale,… pa vendar že davno nimamo več gostov!
Seveda se krog kupcev hotelskih uslug širi, prav zato pa
je vedno več nezadovoljnih s sistemom hotela, v katerem
22

dobijo vedno manj za vedno več denarja oz. dela. Po celem
svetu je tako.
Čas je, da nehamo krpati popokane šive malhe, v katero
si elita nabira denar,moč in oblast, in zaživimo človeka
dostojno življenje! Ves ta sistem hotela deluje namreč v
sofisticirani obliki vaških oderuhov ali sužnjelastnikov –
običajen človek jim je vedno dolžan za svoje preživetje in
z nadaljnjim življenjem si le povečuje naraščajoči dolg. Saj
poznate iz zgodovine: delavec je delal v rudniku,kupoval
hrano v rudniški trgovini in spil glaž ali dva v rudniški gostilni,
ker pri vsem ni imel časa, da bi si pridelal hrano,obleko

in pijačo na zemlji, ki mu jo je rudnik vzel. Kako pa je vzel
zemljo? S politiko – zakoni, dekreti, odločbami, ki so jih
sprejeli lastniki hotela v svoj dobiček in v zgubo vseh ostalih,
ki niso imeli besede pri tem. Najprej je bila ta oblast v domeni
le nekaterih, toda z večanjem števila zapostavljenih so
ljudstvu ponudili »ljudskost« - demokratizacijo z volitvami
lastnikov hotela v hotelski – in s tem obče človeški – senat,
vlado, oblast. Kajti tudi tisti izvoljeni, ki to prej niso bili, so z
izvolitvijo postali solastniki hotela in s tem soudeleženi pri
delitvi dobička na račun ljudstva – njihovih gostov.
Ampak   - po pravici povedano – hvala lepa za take
gostitelje in tak hotel! Pa že raje namesto obarvanega in z
umetnimi konzervansi prepariranega kislega zelja pridelam
zelje in se kar samo skisa ob dodatku soli in kakšnega glaža
domačega vina ali kisa….
Hotel HIPER ABSOL MERX se potaplja… v lastnem
morju, ki si ga je ustvaril na naš račun. Mu bomo pomagali,
da ne potone – ali pa bomo našli drugačne, boljše alternative
življenja?
Delovni naslov osnova za zgodbo – sindrom civilizacije
Točke .
1. pred človeštvom
2. pojav človeka kot neprilagojenega bitja
3. pojav civilizacije kot inkubator
4. trend civilizacije
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5. dandanašnje stanje civilizacije – globalizacija
6. današnji trend in futuristični pogled
1.) O davni zgodovini pred pojavom človeka lahko
vidimo in govorimo le skozi boljšo ali slabšo lečo sedanjosti.
Osnovno dejstvo pa je, da so se vse rastlinske in živalske
vrste prilagajale okolju, zelo malo pa okolje sebi. Izumrle so
vrste, ki se niso prilagodile.
2.) S pojavom človeka se je pojavila vrsta bitij, ki so
bila življensko nezrela, nesposobna za življenje v naravi in
strašno neprilagodljiva. Edina bitja na Zemlji, ki so zaradi
svojih pomanjkljivosti in slabosti bila nesposobna za
samostojno življenje in so bolj prilagajala okolje sebi kot pa
sebe okolju. Človek ima manj razvite vid, voh, sluh, otip in
okus kot živali. Manj je odporen na mraz in vročino. Poleg
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tega je v primerjavi z živalmi počasnejši,šibkejši in nerodnejši
prav tako kot otrok v primerjavi z odraslim. To pa pomeni,
da je nezrelo bitje.
3.) Prešibak je, da bi se boril, prepočasen, da bi ušel ali
ujel, preslabo vidi in voha in sliši, da bi našel ali se izognil.
Nobena vrsta s takimi lastnostmi ne more samostojno
preživeti v naravi. Da bi preživel, rabi še nekaj. Ker ga lastna
dlaka ne ščiti niti pred vročino niti pred mrazom, rabi kožo in
dlako živali; ker je prepočasen in prešibak rabi orodje in druga
bitja, da delajo zanj. Rabi obleko, orodje in orožje, bivališče,
živali in ljudi. Njegove potrebe so večje od njegovih danosti

oz. sposobnosti. V naravnih razmerah in svoji nedoraslosti
in nezrelosti je moral najti in/ustvariti nekaj, da bi preživel.
Sredstvo ali način. Nezrelost in nedoraslost sta mu ustvarjali
dvovrstne učinke. V eni vrsti nesposobnost in neumnost,
pomanjkanje modrosti za naravno preživetje, v drugi vrsti
pa nujnost razvijanja inteligence in/za prilagajanje okolja
sebi. Tako eno kot drugo ga je razdvajalo in oddaljevalo od
narave. Zgubljal je ravnotežje v sebi in z naravnim okoljem.
4.) Človeka je njegova nedoraslost in nezrelost vodila v
odvisnost, po drugi strani pa v neodgovornost. Temu sledi
cela vrsta posledic.
Začetki
Natančno in zagotovo kako in zakaj se je pojavil človek
vsaj zaenkrat še ne vemo. Od vseh drugih živih bitij na
Zemlji se razlikuje po svoji neprilagodljivosti in prilagajanju
okolja sebi. Neodporen je na mraz in vročino, brez vode
in hrane vzdrži zelo malo časa, počasi teče in slabo pleza
in plava, njegov prebavni sistem je neprilagojen določeni
vrsti prehrane, izredno počasi odrašča in pridobiva
samostojnost. Kaj je bilo tisto, kar ga je usmerilo v pešanje,
izgubljanje sposobnosti in prilagojenosti življenju v naravi?
Kako to, da je človek edina takšna vrsta? Teza o genskem
inženiringu in genski spremembi, mutaciji se zdi verjetna.
Kajti tega zagotovo niso povzročile naravne danosti, sicer
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bi tudi druge vrste ubrale podobno pot. V nekem trenutku
je ta vrsta začela postajati neodporna, šibka, mehkužna. Po
tej poti in s takimi lastnostmi bi človeška vrsta zelo hitro
klavrno propadla. Kar bi za naravni sistem okolja sploh ne
bila škoda, ampak kvečjemu korist. Genetska sprememba,
ki je povzročila slabljenje telesnih sposobnosti je po drugi
strani ustvarila razum. S tem pa je prišlo do bistvenega
razkola tako v samem človeku kot med njim in naravnim
okoljem. Kljub vsej opevanosti človeškega razuma je ta
zgolj nadomestek, bergla, surogat naravne inteligence
in modrosti. Ker je surogat, je varljiv kot fatamorgana.
Sladkega okusa kot sladkor, toda brez kalorij kot saharin.
Stanje in lastnosti razuma je upravičeno mogoče primerjati
z manijo ali pijanostjo. V stanju maničnosti ali pijanosti
delujejo nekateri možganski centri oz. možganske funkcije
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hiperaktivno, druge so pa zavrte, oslabljene, pomanjkljive.
Površno gledano govori manijak ali pijanec kot doktor
znanosti, toda njegove misli niso skladne niti z notranjo niti
z zunanjo resničnostjo, vendar se tega ne zaveda. Temu se
reče norost. In človek opeva in hvali to svoje stanje norosti,
v katerem je, ker se v njem še preveč prijetno počuti, saj je
v takem stanju slep za dejansko resničnost, ki še zdaleč ni
tako prijetna in ugodna, ker se nanjo ne zmore prilagoditi
in živeti z njo.
Človek je nastal tako, daje znorel. Nekatere funkcije
so mu oslabele in zamrle, druge so podivjale in se

hiperaktivirale. S tem je prišlo do hudega neravnovesja, ki je
ena bistvenih značilnosti človeka in ima celo vrsto posledic.
Z izgubo ravnotežja seje končala zlata doba in človek si je
umetno začel ustvarjati pozlačeno dobo. Zlata doba se je
sprevrgla v kameno dobo, o kateri nam govorijo arheološke
najdbe in knjige o zgodovini človeštva. Toda tudi branje
in pisanje zgodovine je simptomatično… nikjer še nisem
zasledil realno kritičnega odnosa in pogleda na prehod v
kameno dobo, ampak je ta prehod vedno predstavljen kot
dvig,uspeh, napredek, opevan in poveličevan, čeprav tega
ni vreden in si ne zasluži. Superiornost človeka nad vsem
svetom je močno dvomljiva in je spet eden od simptomov,
zelo značilnih za sindrom civilizacije.  
Nadaljevanje
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Človek ni ostal pri zlaganju kamnov v bivališče in
uporabi ošiljene palice kot kopja, s čimer bi nekako dosegel
ravnovesje z močjo in spretnostjo ostalih živali. V njegovi
podzavesti in telesu je iz njegove inferiornosti tlela želja
in hotenje po nadvladi nad živalmi in vso ostalo naravo. K
temu ga je silil razum, ki ni celovit ampak parcialen. Občutek
dejstva, da ni dorasel in zrel za življenje je bil vzgib, razum,
ki je nanj deloval kot plašnice na konja, pa mu je kazal edino
pot in mu ponudil način, kako naj ustvari surogat doraslosti
in zrelosti, pa tudi maščevalnega udarca naravi, ki ji sicer ni

bil kos. Pojavila se je tekmovalnost z naravo, v kateri mu je
zapeljivi razum šepetal, da jo lahko obvlada in prevlada  nad
njo, da postane iz sužnja kralj. Toda omejeni razum mu ni
mogel povedati, da to ni mogoče, ampak mu je celo ustvaril
to iluzijo. In človek ji je nasedel, saj se je razum nesorazmerno
razrasel kot plevel in s tem zakril neskončnost modrosti
uma v sebi in naravi. Zaslepljen od delovanja razuma se je
človek dvignil nad naravo in s tem izgubil tla pod nogami.
To mu je dalo občutek superiornosti  in zato se je začutil in
postavil za kralja, gospodarja, oblastnika nad naravo.  Prav
ta dvig nad mu je sprožil strah, da pade. In zato mu je strah
spodbujal razum. Elias Canetti v svoji knjigi: »Množica in
moč« zelo dobro opisuje strah vseh oblastnikov  in tiranijo
njihove diktature. Ta njegov strah diktatorskega oblastnika
pa se ni nanašal le na  naravo, ampak tudi na ostale ljudi, ki
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jim je hotel zavladati. Iz tega izvira ves ekspanzionizem in
imperializem v človeški družbi. Iz tega pa izvirajo tudi vse
svetovne religije kot tudi vsa totalitarna politična gibanja.
Dejansko realno stanje je mogoče povedati v enem samem
iskrenem stavku:
»Nedorasel, nezrel in zato nesposoben sem za
samostojno življenje, zato potrebujem druga bitja – živali,
rastline in ljudi, da jih izkoriščam in zlorabljam kot vladar
za svoje preživetje.« Toda noben izkoriščevalec narave,
zemlje, zraka, vode, rastlin, živali človeka v vsej zgodovini
človeštva še ni dal take izjave!

S hiperrazrastom in delovanjem razuma na račun uma
– modrosti, srca, ljubezni, sočutja, solidarnosti človek
vedno bolj izgublja vse te naravne in zato nujne sestavine
osebnosti, brez katerih ne more preživeti zaradi izgube
ravnotežja in posledično uničevanja ne le sebe, ampak tudi
drugih ljudi in vse preostale narave.
Tok, ki nas je pripeljal v današnje čase… to je tok v uničenje
človeštva in narave, trend genocida in samouničenja.
5.) Človek je postajal vedno bolj bipolaren naravi in v
samem sebi. Vedno večja bipolarnost pa se je pojavila tudi
med ljudmi. In še vedno narašča, z vedno večjo hitrostjo.
Pokazala se je tako v samem človeku kot tudi med spoloma,
v plemenu, med plemeni, v narodu, med narodi, v religijah
in med religijami, v političnih in med političnimi sistemi,
skratka nasploh v družbi.
Neravnotežje v človeški družbi se vedno hitreje povečuje
in stopnjuje. Razmerje navidezne moči vodi v totalitarni
centralizem in popolno razdvojenost človeške družbe med
elito in vsemi ostalimi. Ljudje, ki so popolnoma izgubili um
z razrastjo razuma so ostali brez modrosti, srca, ljubezni,
sočutja, solidarnosti in so zato postali elita, ki ustvarja
uničujoče razmere za človeštvo in ki ji je cilj uničenje
človeške družbe, torej genocid. Popolnoma enaki so
verskim blaznežem, ki se razstrelijo samo zato, da pobijejo
s tem čimveč ljudi. Z eno razliko: verski blaznež, ki si opaše
razstrelivo in ga aktivira sredi množice na trgu, je zaveden
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od drugih, ki so nad njim. Gospoduje mu ravno elita. Elita je
uzurpator, ki si prilašča vso moč in oblast nad človeštvom
in naravo s ciljem uničenja. Elita je uvedla globalizem, da
bi imela absolutno moč in oblast nad celim svetom. Elita
je popolnoma raz – (umna) in zato absolutno brezčutna.
Seveda so pred njo ovire, ki jih skuša uničiti. Ena velikih ovir
je samostojnost posameznih držav. Druga je samooskrba
prebivalstva s prehrano, energijo, surovinami. Tretja je tuje
lastništvo ozemlja. Četrta je zdravje ljudi.
Kako premaguje te ovire?
Samostojnost (in samozadostnost) posameznih držav
uničuje z združevanjem posameznih držav pod eno okrilje,
ki ga regulira po svojih normah, zakonih in predpisih. Lep
primer za to je EU. Seveda EU ni nastala za to, da bi ljudstvo
živelo bolje, ampak da ima elita nadzor in oblast čez vso
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Evropo. Zato so uporabili lobiranje, da bi se ji pridružilo
čimveč držav in tako postale podporniki uničevalnega
sistema. Že davno je znano, da je večje, številčnejše pleme
močnejše in vplivnejše. Več ko jih imaš pod sabo, več jih
lahko nadziraš, izkoriščaš, zlorabljaš in uničuješ. Torej je
tvoja navidezna moč večja.
EU je dober vzorčni primer. Seveda ji vlada elita.
Postavila je zakone vsej celini, ne le eni sami državi. Zakoni
elite so uničujoči za države, narode in ljudstva. Zato je eden
prednostnih ciljev vključitev vseh evropskih držav v EU.
Zakoni elite so uničujoči za države, narode in ljudstva. S

sprenevedanjem, da delujejo za splošno dobro, uporabljajo
najbolj uničevalne metode manipulacije. Pridelava hrane
z uporabo mineralnih gnojil, zelo strupenih pesticidov,
fungicidov, itd. zastruplja rastline in jih dela manj odporne
na škodljivce in bolezni. Na področju prehrane prebivalstva,
ki je bistvenega pomena, so z izgovorom daljše trajnosti in
uporabnosti živil uvedli smrtonosne mešanice aditivov, ki
se uporabljajo v prehrani. V ta sklop spada tudi obsevanje
hrane.Zdrava prehrana je osnova za zdravje prebivalstva.
Z nezdravo prehrano peša zdravje prebivalstva. Tu vstopi
farmacevtska industrija, ki z neučinkovitimi zdravili na račun
bolnikov še kako mastno in seveda trajno služi. Prepoved
proste prodaje in uporabe zdravilnih zelišč  sili prebivalce
v odvisnost od farmacevtske industrije. Ustvarjajo nove in
nove oblike virusov, bacilov in bakterij, da bi se lahko ljudje
cepili z neučinkovitimi cepivi. Uporaba rastnih hormonov
in antibiotikov pri vzreji domačih živali, kamor spadajo
tudi gojene ribe, spada zraven. Z uvedbo potrošniškega
sistema in trendom stalnega naraščanja gospodarske rasti,
da bi se zadovoljilo potrošniški sistem, se ustvarja revščina
in odvisnost pod pretvezo ustvarjanja boljših življenskih
pogojev in višjega standarda. Najnovejši ukrep, ki sicer še ni
stopil v veljavo v EU, pa je prepoved lastne pridelave hrane.
Seveda je nujno kontrolirati gibanje in delovanje ljudi.
Za to se uporablja nadzorni sistem s kamerami na vsakem
koraku, navideznimi popusti pri nakupih, obveščevalnimi
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službami in vohuni, zbiranje podatkov o ljudeh s pomočjo
socialnih omrežij na internetu, vesoljskimi sateliti, uporaba
estrogenih plastičnih materialov, ki povzročajo sterilnost
pri moških in raka pri ženskah, … ustvarjanje novih vrst
živih bitij – GSO in uzakonjenje njihove uporabe, s čimer
postaja naravna in sonaravna hrana, živila, živali, rastline
in ljudje NEZAKONITI. Seveda s trendom globalizacije vseh
teh sistemov, ukrepov, zakonov in postopkov za dosego
absolutne moči in vladavine. Tudi spreminjanje klimatskih
pogojev in vremenskih razmer s pomočjo chemtrailov spada
zraven. Propadanje, stečaji podjetij in s tem ustvarjanje
brezposelnosti ni posledica nenamerno slabega dela
menedžerjev, ampak je zavestno hoteno in načrtovano z
namero stiskanja ljudi do konca. Države sprejemajo zakone
v škodo ljudstva, lastnih državljanov. Položaj je alarmanten.
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Z lažno predstavniško demokracijo slepijo ljudi, da sami
odločajo o sebi, čeprav v resnici odloča čisto nekdo drug v
njihovem imenu in z njihovim dovoljenjem, seveda v svojo
korist in še večjo korist svojih gospodarjev. Svet vodijo v
globalno katastrofo. V pomoč pri tem jim je sprovocirani
individualizem. Skupaj zvezano butaro palic pač razvežeš
in vsako palico posebej brez težav zlomiš. V ta namen
sejejo apatijo in občutek nemoči med ljudi. Saj zgolj en sam
posameznik res nič ne more proti temu. Dokler ni povezan
z drugimi! Dokler ni solidaren, sočuten, aktiven,   ljubeč,
moder, umen. Dokler si ne pridobi nazaj izgubljenega

ravnotežja. Dokler ne postane celovit in samozadosten.
Dokler ne dobi nazaj srca.
6.) Po načrtih elite nas čaka splošna globalna genocidna
katastrofa, v katero nas vodijo. Seveda mora nekaj sužnjev
ostati. Naklepajo nam torej suženjstvo ali smrt. Taktika
za dosego tega cilja je zelo preprosta. Uničenje držav z
propadom podjetij in uničenjem gospodarstva. Na prvem
mestu je seveda uničenje sonaravnega kmetijstva in
samooskrbe s hrano. V Sloveniji smo z 70% samooskrbe
zdrknili na komaj 30% samooskrbo. Kar pomeni, da smo
se postavili v vlogo hude odvisnosti. Kar sproži splošno
revščino in krepko zmanjšanje socialnih možnosti in
pravic. Malo delo, april 2011, leto 1., št. 1: »V Sloveniji je 40%
pokojnin nižjih od 562 €, to je meja praga revščine.« »Največ
brezposelnih, to je 32,8% je starih med 50 in 60 let. Takoj
za njimi so mladi v razponu od 18 do 30 let. Slednjih je več
kot ena četrtina oziroma 25,1%. Najmanj je brezposelnih v
starostni skupini od 40 do 50 let, in sicer 19,2%. Vir: Zavod
republike Slovenije za zaposlovanje, december 2010«
(konec citata).   Zaradi slabega gospodarstva se države
zadolžujejo. Zadolženost čez glavo, ki je niti v več rodovih
ni mogoče poplačati, saj obresti vrtoglavo naraščajo.
Uničenje podlage za državno denarno valuto. Država ima
svoj denarni plačilni sistem bodisi na podlagi zlatih rezerv ali
pa uspešnega gospodarstva. Povzročanje revščine sproži
prodajo zlata, ki se sedaj intenzivno odkupuje. Naslednje
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je odprodaja zemljišč in razlaščanje. Pri najrevnejših,
najbolj ranljivih skupinah se je že začelo z uvedbo knjiženja
nepremičnin na državne institucije (občine) prejemnikov
socialnih transferjev. S tem ustvarjajo verižno revščino
naslednjih rodov. Zvišuje se starostna doba za dosego
pokojnine brez, da bi se starejšim omogočilo delo, obenem
pa je vedno več mladih brezposelnih.Uporabljajo stare, že
davno preizkušene taktike in uvajajo nove oblike. Nekoč so
za pest steklenih biserov »odkupovali« kože, zlato, zemljišča
od domačinov v Afriki, sedaj isto taktiko uporabljajo na
svojem narodu in v svoji državi. Ustvarjajo lažen občutek
blagostanja z prodajo cenenih, nekvalitetnih izdelkov, med
katere spada tudi hrana, v raznih mega in hiper marketih,
ki »rastejo« kot gobe po dežju. Da bi nas prepričali, da
lahko živimo od tega namesto od zemlje in njenih darov.
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Poneumljajo ljudi z bliščem, da bi zakrili bedo.  Dva primera
tehnične modernizacije, ki sta nesmotrna in brezkoristna,
saj sploh nista v uporabi: uvedli so zdravstvene kartice in
avtomate za registracijo in odčitavanje kartic. Seveda je bilo
treba te stroje plačati,  pri čemer se ne ve čisto natančno,
kdo jih je plačal, vemo pa s čigavim denarjem. Se je zaradi
tega izboljšala zdravstvena oskrba ali imajo medicinske
sestre lažje delo in boljše plače? Drugi primer so avtomati za
odkup embalaže, ki prav tako ne delujejo. V tem primeru je
kupec malo bolj znan. Tudi v tem primeru je to nepotreben
in nesmiseln strošek. Ima zaradi tega trgovka boljšo

plačo in manj dela ali pa je s  tem ugodeno kupcu? V obeh
primerih sploh ni pomembno, da je to metanje denarja
skozi okno, kajti na drugi strani okna nekdo pohlepno
in grabežljivo in požrešno čaka novo denarno pošiljko
z odprtimi rokami. Vse za večji blagor domovine! Hm, v
nobenem mediju nisem zasledil niti enega vprašanja na te
teme. Kaj šele odgovorov odgovornih, ki to več niso, ker ne
odgovarjajo nikomur več, razen eliti, če jim ne postrežejo z
novo še večjo dozo denarja. Bodisi podkupili bodisi prisilili
so politike, da so v našem imenu in na naš račun sprejeli
zakone, ki so prava katastrofa prava. Pravna in socialna
država je le še v pravljicah. Spravljajo ljudi v apatičnost in
negativno mišljenje, češ da se nič ne da storiti in spremeniti,
z metodo razvezovanja palic, širjenjem skrbi samo zase na
račun vseh drugih. Uničevanjem tradicionalnih vrednot, ki
so v tisočletjih mnogim rodovom omogočile in pomagale
preživeti. Ustvarjajo vojna žarišča, da bi se, vsi skupaj
v resnici eno samo ljudstvo človeštva, med sabo pobili
zaradi izmišljenih razlik. Zakaj? Ker so popolnoma blazni.
Navidezno največjo moč imajo v rokah največji norci. In
hočejo v svojo blazno norost zapeljati in potegniti vse
človeštvo, ves svet. In to že krepko dosegajo.   In bodo
tudi popolnoma uspeli v uresničenju svojih monstruoznih
načrtov, če se ne bomo vsak posebej in globalno skupaj
aktivirali in si povrnili izgubljeno ravnotežje s solidarnostjo,
sočutjem, ljubeznijo, modrostjo in umom. Kako? V obratni
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smeri, kot nam jo vsiljujejo.  To smo dolžni storiti zase, za
naše potomce, celotno človeštvo in ves svet. In ko bomo
to dosegli, se bo šele začela druga zlata doba življenja na
zemlji. Čas se odvija vedno hitreje… In se izteka! Čas do
uničenja sveta ali čas do novega začetka zlate dobe?   
Epilog: Vizija zlate dobe
Večina človeške družbe se je ozavestila in neposredno
demokratično sprejela uresničevanje pozitivnih vrednot z
načinom svojega življenja. Redki neozaveščeni posamezniki
so blokirani v svojem destruktivnem delovanju, preprosto
nimajo moči, da bi pomembneje delovali v negativni smeri.
Seveda so še vedno prisotni in pomenijo potencialno
nevarnost družbi, toda z njimi je tako kot s škodljivimi
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patogenimi bakterijami, ki napadajo zdrav in čvrst
organizem. Neučinkoviti so. To smo dosegli s postavitvijo
pozitivnih vrednot z glave na noge. Kako nam je to uspelo?
Nekoč je bila prva, osnovna, edina, najpomembnejša in
najvplivnejša vrednota denar. Torej nekaj, kar je zunaj
človeka tako kot vsa ostala nepotrebna predmetna šara, ki
smo ji včasih rekli materialno bogastvo.  Nekoč je bil najbolj
spoštovan, najvplivnejši, najbolj čaščen in   priznan  tisti, ki
je največ imel (denarja, avtomobilov, hiš, posestev, zlata,
dragih oblek,…), sedaj pa je takšen tisti, ki je dosegel največ,
kar človek lahko – da je dober človek. Torej ne kaj ima,

ampak kaj je. Kakšen je po notranji vsebini. Iskren, pošten,
ljubeč, sočuten, moder, umen človek je sedaj deležen
največjega spoštovanja, ugleda, priznanja. Ker nismo
več sužnji zunanjega ampak smo gospodarji notranjega
bogastva. Človeška skupnost živi sonaravno in sobratsko.
Kapitalistične izkoriščevalske denarne ustanove – banke –
smo zamenjali s časovno banko. Edina valuta je pošteno,
dobro opravljeno delo. Za razliko od denarja ta valuta ne
izgublja vrednosti. S tem smo se izognili kakršnemukoli
podkupovanju in špekuliranju. Ukinili smo obresti, saj so  
postale nepotrebne in nesmiselne, zato nihče ne more
neupravičeno bogateti na njihov račun. Vsakomur, kdor se
znajde v stiski, pomaga vsakdo sam in če tega ne zmore,
mu pomaga ožja ali širša skupnost, saj živimo po načelih
solidarnosti. Revščina, uboštvo posameznika je sramota
za celo skupnost, ne pa krivda dotičnega posameznika. Z
povezanostjo in sodelovanjem med ljudmi smo izkoreninili
zavist, ki nima prostora za rast. Jemo zdravo hrano in ne
živimo stresno, zato je zelo malo bolezni in poškodb, ki
sta jim prav nezdrava hrana in stres glavni vzrok. Skrbimo
za to, da bi bili čimboljši, ne pa za to, da bi čimveč imeli za
najmanjšo ceno. Nekoč so ogromna sredstva namenjali in
uporabljali za vojaško uničevanje, sedaj pa se zavedamo, da
smo eno samo ljudstvo in se nimamo s kom vojskovati, zato
ne namenjamo sredstev vojski, tekmovalni vojaški industriji
ali brezkoristnim poletom v vesolje. Razpoložljiva sredstva
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uporabljamo za ekološko pridelavo hrane in ekološko
gradnjo. Zato imamo dovolj zdrave hrane, da nihče ni
sestradan, pa tudi nihče ni presit in prekomerno debel, kar
je bil v preteklih časih hud problem.  Z prerazporejanjem in
uravnoteženjem uživanja materialnih dobrin smo spodrezali
pohlep in požrešnost in s tem ustvarili materialne pogoje za
zadovoljstvo, mir med ljudmi, pozitiven odnos do narave,  
zdravo skupnost človeške družbe. V nasprotju s preteklimi
obdobji, ki so bila vedno krajša in vedno hujša, je naša
doba zelo dolga in bo še zelo zelo dolgo trajala v splošno
zadovoljstvo, veselje in radost. Kajti živimo s srcem in v
srcu, ki je večno.
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SPODNESENOST
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Nekoga spodnese takrat, ko izgubi tla pod nogami.
Izguba tal zaradi spodnesenosti je ena faza v procesu,
ki ima lahko zelo nejasen začetek in izvor. Tudi vzroki so
lahko nejasni, pokažejo jih šele naslednje faze procesa.
Iste zakonitosti veljajo v fizičnem telesnem kot v duhovno
duševnem.
Tule bo govora o duhovno duševnem.
Teza: vsaka posledica ima svoj vzrok.
Poglejmo eno od faz procesa pred izgubo tal pod
nogami!
Vzorčni primeri:
Primer A: adept vadi jogo v himalajskih gorah. Njegov
cilj je razsvetljenje, nirvana. Med vadbo doseže posebno
psihično stanje in umre.
Primer B: nekdo rešuje svet pred katastrofo. Sam
40

pa zaradi svojega alkoholizma drvi v katastrofo med
reševanjem sveta.
Primer C: nekdo se odloči za presnojedstvo. Čez nekaj
časa ga odpeljejo na psihiatrično zdravljenje.
Večina iskalcev nirvane ne preživi tega stanja. Ena znanih
izjem je Buda. Večina pa jih umre, ko dosežejo to stanje.
Alkoholik se uničuje med reševanjem sveta pred
uničenjem. Presnojedec dobi težave v duševnem zdravju.
V vseh treh primerih se kaže spodnesenost in izguba tal
pod nogami zaradi izgube stika s samim seboj/z realnostjo.
Vsi trije so nekaj prezrli. Zaradi zazrtosti v iluzijo

resničnosti, ki jih je zaslepila.
Povodi za take primere so lahko zelo različni, vzrok pa
jim je skupen.
Lahko rečemo, da gre za izgubo orientacije in s tem za
zgrešitev cilja.
Kaj je vzrok in kako je povezan s posledico povodom, ki
pripelje do takega stanja?
Vprašanje in odgovor sta zanimiva ne zaradi omenjenih
treh vzorčnih primerov, ampak zato, ker se to dogaja v
raznih oblikah neštetokrat v življenju. Primerov je nešteto
tudi v družbenem življenju, ki imajo velike in trajne posledice
na širšo družbo.
Adept joge se spravi v posebno psihično stanje, spusti
se v najgloblja brezna duše in izgubi pot nazaj na površje
prav tako, kot alpinist doseže vrh gore in se ne vrne nazaj
v dolino.
Nekdo, ki se uničuje z pitjem alkohola in pri tem rešuje
svet pred uničenjem, ima sicer za svet zelo pozitivne in
dobre namene. Vseeno pa je pri tem nekaj hudo narobe, kar
vsakdo lahko vidi, sam pa tega ne opazi, ker tega ne more
in noče. Ljubi vse druge, ves svet, sebe pa ne in se sovraži.
Boji se spopasti z nečim v svojem življenju, zato se temu
izmika in se raje spopada s celim svetom, ker je to pač lažje.
Lažje je zato, ker ni uspešno. Lažje je zato, ker je iluzija.
Nekdo je nekaj slišal ali prebral o presnojedstvu in
njegovih pozitivnih učinkih in se odločil zanj. Njegov izbor
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hrane ni obsegal vseh potrebnih živil v surovem stanju,
ampak praktično samo jabolka in banane. Učinki te
odločitve so bili dobra prebava, evforično stanje lahkosti,
hujšanje in pomanjkanje nujnih prehranskih sestavin,
predvsem vitaminov skupine B. Zaradi evforičnosti ni opazil
ostalih negativnih učinkov, ker je bilo tako lažje in umsko ni
zaznal posledic svoje lahkomiselne in površne   odločitve.
Posledica se je zelo glasno in jasno manifestirala čez nekaj
mesecev sredi noči v obliki grozljivega krika in potem še
enega, ki sta zvenela tako, kot bi nekoga klali. Sledilo je
zdravljenje v psihiatrični ustanovi. Seveda je lahkomiselnost
lažja od premišljenosti, površnost lažja od poglobljenosti,
evforičnost lažja od prizemljenosti, neodgovornost lažja
od odgovornosti. Prav tako, kot je lažje govoriti in početi
neumnosti v pijanem, kot pa v treznem stanju zavesti.
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Lažje, površno, neodgovorno, strahopetno, … pripelje
do težkosti, težav, ki jih je veliko težje nositi, prenašati, se
sploh soočiti z njimi kot pa s tistimi lahkostmi, ki jih je lahko
nositi in prenašati in do katerih se pride težje, poglobljeno,
odgovorno, pogumno.
Težko se je učiti in naučiti dela s seboj, dela na sebi, kar
pa je nujno potrebno vsakomur. Lažje se je ukvarjati z vsemi
drugimi stvarmi, delati vse drugo, kot pa delati na sebi in
sebe. Lažje je izgubiti orientacijo in se s tem izgubiti kot
pa obdržati sebe orientiranega in se s tem najti. Kajti tisti
naš osnovni življenjski cilj ni zunaj nekje, ampak v našem

središču. In ko izgubimo orientacijo izgubimo pot in smer,
pretrgamo povezavo sami s seboj, izgubimo s tem svoje
bistvo in smo odtrgani od samih sebe izgubljeni v vesolju,
pa četudi pri tem najdemo ves svet, slavo in bogastvo in
zunanjo navidezno zadovoljstvo, uspešnost in srečo.
Nek nepalski pregovor pravi: ko si na križišču lažje in
težje poti, vedno izberi težjo.
Vsakomur preostaja težja pot srčne, duševne in
duhovne rasti, razvoja in zorenja s svojim delom na sebi,
s

premišljenostjo,

poglobljenostjo,

prizemljenostjo,

odgovornostjo in pogumom.
Vsi smo popotniki, za vsakogar je ta pot, vsi imamo
omejen čas in vsi imamo izbiro in odločitev. Vsakdo svojo,
vsakdo zase, vsakdo o sebi.
In kot pravi nek drug pregovor: Spremeni sebe in
spremenil se bo ves svet. Ob pravilni izbiri vsekakor na
boljše.
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BITI NA KONJU
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Priti na konja v reku pomeni nekaj pozitivnega, dobrega.
Priti v življenje prav tako.
Konj se giblje po svoje. Ko sedeš (kot nejahač) na konja,
gre konj po svoje ali pa obstoji na mestu in se ne gane
nikamor.
Na konja sedeš, da greš nekam kamor hočeš z njim.
Vsakega nejahača nosi konj tja in tako, kamor in kakor
njemu samemu ustreza. Lahko gre v koraku ali kasu ali pa
skoči v galop s preskakovanjem ovir na bližnji travnik. Lahko
se med dirom prestraši in se nenadoma ustavi ali sunkovito
zavije levo ali desno. Pri tem je jezdec v veliki nevarnosti da
pade, se potolče, polomi ali celo ubije.
Nejahač ne zna ustrezno voditi konja in konj to ve že
od vsega začetka. Edino splet srečnih okoliščin obvaruje
jezdeca nejahača pred padcem in poškodbami.
Ampak sreča je slepa, pravi pregovor.
Na prvi pogled, navidez med jahačem in nejahačem
ni razlike. Razlike so nevidne, ker so v funkcionalnosti
ravnanja. Ne moremo zaznati funkcionalnosti dokler ne
vidimo uspeha kot posledice aktivnosti.
Predvsem so razlike v cilju.
Tako, kot nasploh v življenju.
Ampak cilj je  tam nekje, ali ne?pustimo to vprašanje še
malo odprto!  Raje si cilj oglejmo z drugih strani.
Cilj pomeni namen in odločitev med raznimi izbirami.
Pomeni pa tudi pot in način.
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Z rojstvom smo »prišli na konja.« v tem pomenu je
konj življenje. Brez odločitve za cilj je življenje nesmiselno
in nevarno kot nejahačevo jezdenje na konju. Pravzaprav
še veliko bolj, saj nejahač sede na konja prostovoljno in
vendarle z nekim namenom in vsaj željo, če že ne jasnim
ciljem, da se nauči jahati in na konju pride, kamor si želi.
S sprejemanjem primerne pomoči dobrega, izkušenega
jahača, inštruktorja ali trenerja mu bo to celo uspelo.
Življenje pa je še veliko kompleksnejše kot jahanje konja in
temu primerno veliko bolj nesmiselno in nevarno. Če padeš
s konja in se polomiš, se bodo poškodbe sčasoma zacelile,
vendar iz strahu morda ne sedeš več na konja, pa vendar na
drugih področjih deluješ še naprej. V življenju pa »padec s
konja« pomeni konec življenja. Takrat ni več izbire.
Z odločitvijo izberemo cilj. Izbrani cilj nam kaže smer in
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nam daje orientacijo. Lahko se sicer odločimo za neodločitev
in neodločenost izbire cilja, vendar je to najslabša odločitev
prav tako, kot če se na konju odločimo, da se ne bomo
odločili kam jahamo. Konj bo šel po svoje kot se mu bo pač
zljubilo ne glede na to, kaj se bo z nami dogajalo ali zgodilo.
Ciljev pa je lahko kot zvezd na nebu.
Katero bomo izbrali?
Mnogi opisujejo življenje kot potovanje. Torej smo
popotniki skozi življenje. Pot brez cilja seveda nima smisla,
saj je le blodenje brez orientacije.
Izbira cilja je nujno povezana z odločitvijo. Trdna

odločenost za dosego napačnega cilja  nas bo pripeljala v
težave in razočaranje, najboljši cilj brez odločitve bo ostal
nesmiselna iluzija. Seveda imamo lahko tisoč odločitev za
tisoč ciljev na vseh straneh, pa vendar se ne bomo zganili z
mesta ali pa se bomo izčrpali v skakanju sem in tja.
Zadeva je v praksi preprostejša kot v teoriji. Če sem
lačen, je moj cilj, da se najem. To je trenutni cilj, in ko se
nasitim, lahko razmišljam naprej in si postavim nov cilj.
Ali pri tem, da se najem, skušam doseči še kakšen cilj?
Verjetno ne, saj bi se rad le najedel. Pa vendar dosegam s
tem cilj, na katerega niti ne mislim: ohranjanje življenja v
optimalnem stanju. Hranjenje telesa je eden od načinov za
to, je zadovoljevanje le ene od človekovih potreb. Poleg
vode, hrane, spanja in primerne toplote in prostora imamo
tudi mentalne potrebe, potrebujemo hrano za dušo in srce.
Potrebujemo zadovoljevanje občutkov, čustev, misli, besed
in dejanj.
Za gledanje je nujna prisotnost svetlobe, ki je pozitivna,
za razliko od teme, ki je negativna, ker je odsotnost
svetlobe.
Potrebujemo in hrepenimo po miru, radosti, sočutju,
empatiji, zadovoljstvu, uspehu, ljubezni, sreči. Če dobimo
dovolj hrane, bomo telesno preživeli po načelu »več dobim,
več imam.« Pri zadovoljevanju potreb duše in srca pa deluje
paradoks »več dam, več imam.« Če na tem področju ničesar
ne dam  pomeni, da nič nimam. Saj je na telesni ravni tudi
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podobno, saj če nimaš, tudi dati ne moreš.
Za razliko od telesne hrane, ki je statična, je hrana za
srce in dušo dinamična.
Na mizi ležeč kos kruha je hrana za telo in je statičen.
Lahko ga vzameš in poješ.
Hrana za dušo in srce pa je kot let ptice na nebu. Ptico
sicer lahko ujameš, vendar takrat ne leti več. Hrana za dušo
in srce pa ni ptica sama, ampak njeno letenje! Ali tok reke,
kajti življenje je tok. In hrana za dušo in srce je ta tok. Ki
teče – kam že?
Ko sedimo na konju in konj teče, tega ne počne na
mestu. Teče nekam.
Sreče, radosti, miru, ljubezni, … ne moremo zapakirati
v celofan  in shraniti v zamrzovalniku. Ne moremo jih vzeti
in jih imeti in se hraniti z njimi. Ne moremo jih zadržati.
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Preostane nam, da postanemo nebo, na katerem ptica
leti, struga, po kateri reka teče. In preostane nam tudi, da
letimo kot ptica ali tečemo kot reka.
Ptica leti na nebu iz gozda v gozd, reka teče iz izvira v
morje, kam pa mi živimo?
V smrt je nezadosten odgovor, saj je smrt le konec
našega leta ali toka.  Če bi bila smrt cilj in smisel, bi ne bilo
toka življenja, sploh ne bi živeli, bili bi mrtvi in še več: sploh
nas ne bi bilo.
Cilj nam daje smisel, motiv, orientacijo in pot z odločitvijo.
In kaj je in kje tisti cilj, h kateremu vsi težimo?  Tu je še en

paradoks: ne moremo ga doseči, ujeti in spraviti v hladilnik.
Kaj je naše bistvo?
Da smo.
Da smo živi, da živimo.
Ne moremo imeti življenja, lahko ga le živimo. In ga
obnavljamo s tem, da ga prenašamo na druge, da ga
predajamo, posredujemo drugim.
Kaj je pravzaprav tista osnovna energija življenja, ki
nas živi? Ki je hrana za srce in dušo   in ki je ne moremo
zadržati ego-istično le zase, ker jo s tem izgubimo, ampak
jo lahko le dajemo in več ko je dajemo več je dobivamo in
imamo!? Nekaj, kar ni egoistično, kajti ego povzroča strah,
ki povzroča napadalnost, agresijo, lakoto, vojne, bolezni in
vsega ostalega slabega in negativnega. V nasprotni smeri
od strahu, ki je praznina požrešnega ega   ostaja tisto, iz
česar živimo, kar nas edino radosti, pomirja, zadovoljuje in
osrečuje – ljubezen.
Ljubezen išče vedno nove poti in oblike življenja,
življenje išče vedno nove oblike in poti ljubezni.
Vsi bi radi ljubezen, ampak ljubezen ni predmet, ki ga
lahko imamo. Ljubezen je odnos. Odnos do sebe, do drugih,
do življenja, sveta, narave, dogajanja. Vsakdo si sam izbere,
kakšen odnos do sebe in drugih ima. Odnos bazira bodisi
na strahu ali pa na ljubezni. Občutki, čustva, misli, besede in
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dejanja izhajajo iz odnosa.
Dober konjenik ima ljubeč odnos do konja, zato poskrbi
za konjeve potrebe po zaupanju1, vodi, hrani, …
Ni ljubezni brez dajanja, pa tudi brez sprejemanja ne.
»Zahvaliti se mora tisti, ki daje,« pravi japonski pregovor.
Z vztrajno ljubeznijo narašča tok ljubezni, toliko več je
čutimo, kolikor več je posredujemo. Mi smo le tisti, ki ta
tok ljubezni skozi nas dopuščamo in omogočamo. Ta tok
ljubezni skozi nas  nas osrečuje, zadovoljuje in nam prinaša
užitek, radost, rast in razvoj srca in duha, plemenitost,
modrost, skratka vse pozitivno, po čemer tako hrepenimo.
Čim pa naš ego zaustavi ta tok, da bi se sam napajal z
njim, ljubezen, zadovoljstvo, sreča, radost in vse ostalo
pozitivnega izgine in namesto ljubezni imamo strah, ki ga
ego proizvaja, z vsemi njegovimi negativnimi posledicami
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ne-mira, tekmovalnosti, za-ničenja, pohlepa, u-ničenja,
nazadovanja, raz-padanja, na-padanja, pro-padanja, zlorabe
in nenaštetega vsega ostalega, kar se pojavi v nas, deluje na
nas same, na druge ljudi v naši bližini in na okolico izredno
destruktivno.
Klasičen tipičen primer odločitve za ego je alkoholizem.
Alkoholik se z odločitvijo za pitje alkohola odloči za
ego in strah in s tem za krepitev v ljubezni odvečnih in
nepotrebnih obrambnih vzorcev, kar pomeni močan
občutek hude ogroženosti in nevarnosti, zaradi katerega
1

Iz Revije o konjih

je alkoholik tako napadalen, lažniv, nezaupljiv, nezanesljiv,
zaničevalen, grabežljiv, oblasten, aroganten, diktatorski.
Da bi ne videl,slišal, občutil vsega tega, saj bi ga uničilo,
gre vedno bolj po alkoholni omami, v kar ga sili njegov
vzorec obrambnega mehanizma. Nor je, ker se tega sploh
ne zaveda. In vedno znova se zateka v še hujšo norost.
Beži iz mreže še bolj v mrežo ujetosti in suženjstva. Ker
bi se ob zavedanju svoje ujetosti in suženjstva zelo slabo
počutil, naredi vse, da bi druge ujel in zasužnjil in postane
brezvesten, brezobziren, podel diktator. In s tem, ker nosi
v sebi diktaturo nad celim svetom, nima kam pobegniti
pred njo in ostane najbolj ponižan suženj, kateremu edino
sredstvo rešitve predstavlja omamljenost z alkoholom.
Začaran krog, ki mu ga je ustvaril ego, ga požira na dno
brezna. Tja ga je pripeljala in ga pelje napačna odločitev za
ego in strah, ki jo stalno ponavlja.
Pri odločitvi za ljubezen je pot ravno obratna.
Ponavljanje odločitve za ljubezen nas naredi dovolj močne,
da postanemo odločni za ljubezen. Zdravi nas telesno in
duševno, krepi nas in nam daje energijo, ustvarja in krepi
sodelovanje, varnost, mir, zaupanje, dviga nas čustveno
in duhovno, omogoča nam zdravo rast, razvoj in zorenje.
zadovoljuje nas in nas osrečuje. In z vsem tem in ostalim
pozitivnim, kar nosimo v sebi in deluje na nas, delujemo
pozitivno tudi na druge ljudi in vso okolico. Ustvarjamo
rajski vrt in nebesa. To je odločitev in odločenost s stalnim
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ponavljanjem v vsaki situaciji in primeru: odločitev za
ljubezen.
Mnogi bi radi bili ljubljeni in zaman vsepovsod iščejo
ljubezen, pri tem pa se ne zavedajo, da imajo v sebi vrt za
ljubezen, le obdelati in posejati ga je treba. In ljubezen gojiti
in jo zaščititi pred njenim najhujšim sovražnikom strahom,
ki ga seje ego.
Ko dober konjar pride h konju, ne vidi konja kot
sredstvo za svoj užitek, ampak vidi konja z vsemi njegovimi
lastnostmi in potrebami in stori vse, da bi bilo konju dobro.*
s tem dejanjem ljubezni prebudi konjevo zaupanje in konj
bo storil vse, kar največ zmore, da mu konjar lahko zaupa
in se nanj zanese in bo ugodil vsaki konjarjevi ljubeči prošnji
po sodelovanju.
In če že nimamo opravka s konji, imamo zagotovo
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opravka z ljudmi, z nami samimi, s posamezniki okoli nas,
v naši bližini.  Odločitev, odločenost in odločanje vedno za
ljubezen je vedno dobrodejna. Cilj je ljubezen v nas, s katero
dosegamo ljubezen okoli nas. Seme zanjo nam je bilo dano
z začetkom življenja. Z našo oživitvijo.
Zmaga ali poraz?
Jahač, ki priteče prvi na cilj brez konja, je izgubil. Konj, ki
priteče prvi na cilj brez jahača, je izgubil.
Samo, če zmagata oba skupaj, je zmaga vsakega
od njiju. Sicer sta poražena. Za zmago sta si med seboj
hvaležna in se nagradita  s še večjim zaupanjem in še boljšim

sodelovanjem. In postajata vedno uspešnejša.
Tistega, ki nosi v sebi ljubezen, naredi ljubezen za
zmagovalca zraven še nekoga, s komer sta si hvaležna za
zmago. V življenju.      
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SOČASNOST
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Sedanjost izhaja iz preteklosti in se nadaljuje v
prihodnost.
Reka izvira, teče po svoji strugi in se izliva v morje.
Ko človek daje iz sebe, se prazni, obenem pa ta praznina
vsrkava in s tem povzroča ponovno polnjenje.
Človek zaradi svoje umske in fizične omejenosti ne more
hkrati videti izvira in izliva reke, čeprav se dogajata sočasno.
Sedanjost je posledica preteklosti in obenem ustvarjanje
prihodnosti. Je pa tudi pretekla prihodnost, ki smo si jo
ustvarili v pretekli sedanjosti.
Ko dajemo iz sebe, se nam zdi, da izgubljamo, ker ne
vidimo, da na drugi strani obenem pridobivamo.
Vse se dogaja sočasno – sedanjost, preteklost in
prihodnost, izviranje in izlivanje reke, dajanje in sprejemanje.
Le opazimo vse to bolj težko.
Vedno smo v krogu vzrokov in posledic, ki ustvarjajo
nove vzroke, ki prinašajo nove posledice.
Šele, ko nekaj sprejmemo, lahko to tudi presežemo.
Seveda je ego glavna ovira pri sprejemanju, uvidenju,
spoznavanju, dojemanju in preseganju, ki je pot ven in naprej.
Naš dragi ego je tovarna strahu, ki nam vse to onemogoča.
Vara nas kot le more. Kaže nam navidezne bližnjice, ki
so v resnici ovinki daleč stran. Tavajoče po brezpotni
močvirni goščavi nas spravlja v jezo, nestrpnost, sovraštvo,
domišljavost, hudobijo, prevzetnost, zaničevanje. Z vsem
tem se ego hrani in raste in se napihuje. In prideluje vedno
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več strahu, ki ga stresamo nase in na okolico. Dokler ne
poči, tako ali drugače.
Edina stvar in način, da sprejemamo, se soočimo in
presegamo, je ljubezen. Ni v naši moči, da bi se uspešno
borili proti egu, saj je to le zvijača ega, s katero se krepi in
še bolj napihuje. Edina rešitev je torej posvečanje ljubezni,
delovanje za ljubezen, usmerjanje v ljubezen.
V ljubezni dajemo in sprejemamo, v sedanjosti iz
preteklosti ustvarjamo boljšo prihodnost, gledamo izvir ali
izliv reke in se obenem zavedamo druge strani. Ljubezen
nas pripelje do uvidenja sočasnosti.
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ESEJ O LJUBEZNI
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O ljubezni imamo ljudje različno mnenje in veliko zelo
različnih predstav. Nekatere so površne, druge globoke,
ene splošne, druge gredo v detajle.
Govorimo o ljubezni, izražamo pa svoj pogled nanjo,
svoje stališče do nje, govorimo sebe o ljubezni.
Nekateri imajo ljubezen za nepotrebno romantično
čustvo, drugi za mukotrpno delo, tretji za pesniški izraz,
četrti za vsakdanjo banalnost, peti sploh ne verjamejo
vanjo.
Strinjam se, da vsakdo izraža sebe skozi stališče do
ljubezni ali česarkoli drugega.
Nekateri pravijo, da je nestalna kot vreme, drugi
zatrjujejo, da je večna.
Tisti, ki mislijo ali/in čutijo ljubezen zgolj kot čustvo,
vedno znova lovijo neulovljivo. Kajti čustva so nestalna
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in spremenljiva, zato taka ljubezen ne preživi dolgo. In
tak človek nujno išče novo ali pa se odvrne od nje kot od
nevredne stvari.
Tisti, ki imajo ljubezen za mukotrpno delo, se ga nujno
naveličajo, kar vodi k nezadovoljstvu in opustitvi tistega,
kar imajo za ljubezen.
Vsi navedeni so zavedeni, ker svoje stališče oblikujejo
iz preozkega zornega kota. Ljubezen je večplastna in
celovita, zato je ni umestno označevati kot samo nekaj,
kot nekaj drugega pa ne. Sestavljena je kot slika iz barv in
oblik. S tem, da ima slika le dve dimenziji, ljubezen pa je

multidimenzionalna.
Sami občutki še niso ljubezen, so pa njen sestavni del.
Tudi čustva sama še niso ljubezen, ampak le njen sestavni
del. Enako velja tudi za misli in besede.
Pa dejanja? Tudi ta še niso ljubezen, ampak le njena
sestavina. Teh pet elementov ljubezni je le del, so le nekatere
izmed mnogih sestavin. Kajti na vrsto, moč, trajnost,
gibčnost ljubezni vpliva še veliko drugih dejavnikov.
Ljubezen je nasprotje strahu. Kjer ljubezen ponehuje, se
začenja strah.
Ljubezen je kot svetloba in strah je kot tema. V svetlobi
lahko vidimo, se varno gibljemo, v temi ne vidimo, smo
negotovi, težko hodimo.
Kaj je ljubezen? Ne vem. Vem pa, da je, ker name
pozitivno deluje na področju čutenja, čustvovanja, mišljenja,
govorjenja in delovanja. In le to je pomembno!

59

60

Vse pravice pridržane. 2012

