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Predgovor avtorja

V demokratiËnem, etiËnem  vzduπju, ljudstvo enakovredno in
enakopravno odloËa o svoji usodi oziroma prihodnosti, saj  odnos
gospodar/suæenj ne obstaja veË. Prevzetna glava tirana je bila s fran-
cosko revolucijo padla v koπaro pod giljotino ljudskega sodiπËa. 

V etiËnem - ËloveËnem, prijateljskem, pozornem - vzduπju
neogroæenosti in obzirnega sodelovanja, so duhovno osnovo naπle
besede ljubezen, praviËnost, skromnost, svoboda, modrost,
demokracija in socializem. 

Iz etiËnega vzduπja skromnosti in nepristanskosti so se rodili ini-
ciatorji judaizma, budizma, krπËanstva in mnogih drugih religij. 

V etiËnem neizkljuËujoËem vzduπju skromnosti je merilo za
‘srËnost’ oziroma ‘krepostnost’ naπla Sokratova filozofija. 

Etika je veËni æivljenski izvir, ki poganja Ëloveπtvo in Ëloveka
proti ËloveËnosti in v simbiozo z okoljem; in danes je postala ‘mati’
vedno moËnejπega ekoloπkega gibanja. 

»lovek ne æivi, da bi premagal okolje in si podjarmil ves znani svet.
Æivljenje Ëloveka je uËilnica medsebojnih odnosov.
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Zdravje

Zdravje je naravno stanje telesa, kajti telo je Ëudo, popolnost
narave. Vsaka celica zdravega telesa nesebiËno sodeluje z

okoljem, s prav vsako celico telesa.

Popoln red. Nobenega tirana. »ista anarhija. 
Nobena celica ni bolj pomembna in niËesar, kar neobhodno ne

potrebuje, ne zadræuje egoistiËno zase. Pretok energije se nikjer ne
zaustavlja.

A pojavi se v tem anarhiËnem sozvoËju skromnih ‘bitij’

le ena sama narcisoidna celica, en povzpetnik; in rak izmaliËi

in razje celo Ëlovekovo telo. Ena sama celica s povzpetniπko
logiko raka, le en objestni zmagovalec telesu æe pomeni pogreb? 

In zdaj si oglejva telo bolnika, ki se imenuje slovenska druæba.
»loveπka druæba.

Ali ni druæbeno telo sestavljeno iz gneËe med seboj vse bolj
æroËih se, tekmujoËih egoistiËnih celic, ki vsaka ‘pridno’ pohlepno
zbira le zase? »imveË. Denarja in moËi.

Vsako samovoljno prilaπËanje in prekomerno, egoistiËno

zadræevanje energije je torej vedno seme bolezni; a hkrati tudi
seme upora zdravega telesa proti terorju raka. 
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»loveπtvo potuje iz MONOLOGA v DIALOG 

»loveπtvo iz tiranije ukaza, iz suæenjstva besedi, iz avtorita-
tivnega, hierarhi-Ënega reda starega veka, potuje v neavtoritativno,
horizontalno, demokratiËno, brezrazredno, socialno in ekoloπko
ozaveπËeno druæbo. A prispelo πe ni do konca poti, Ëeprav se
‘konec’ æe jasni iz temine. Kajti zavest Ëloveπtva se spreminja poËasi.
In krËevito. 

Vsaka revolucija jo premakne korak bliæe soupoπtevanju. Dia-
logu. Bliæe svobodni, neprestraπeni, neavtoritativni, skromni, obzir-
ni druæbi.

Vsi upori proti tiranu, ki kot rak zaæira in sesa lastno telo, so bili
upor zdravega telesa - ljudstva - proti rakavi celici. Proti poærtnim.
Proti ‘zmagovalcu’. Vse revolucije so bile bitke za zdravo, har-
moniËno telo. Kajti evolucija zahteva zdravje. Enakovrednost
med celicami telesa. Skromnost. Sodelovanje.

&

Nenehno se zato dogaja upor zdravega telesa proti bolezni. Upor ljud-
stva proti egoizmu in ekskluzivizmu tirana. Proti avtoriteti. Proti ukazu.

Mojzes se je bil prvi uprl poæreπnosti oziroma suæenjstvu in
zbeæal iz tiranije ukaza v svobodo netlaËenosti. Uprl se je tako
vzviπenosti faraona kot poniænosti suænja; in se napotil po poti
skromnosti. Uprl se je ukazu - tiraniji egocentrizma nad mnoæico.
Buda se je uprl slepi pokornosti - tiraniji tradicije. Sokrat se je uprl
napuhu ‘vsevednega’ spomina. Jezus se je uprl nasilju mnoæiËne

psihoze nad posameznikom.

©partak si je pot v neujetost iz rimskega imperializma hotel
izsekati z meËem. Pravoslavci in protestantje so pobegnili od
neskromnega papeæa. V kmeËkih uporih se je kmeËko ljudstvo uprlo
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neËloveËnemu ‘oËetu’ kralju. V francoski revoluciji se je ljudst-

vo uprlo proti nadvladi Ëloveka nad Ëlovekom in obglavilo

oholega kralja.

V uporu narodov proti cesarju se je ‘svobodni’ svet uprl nadvladi
‘tujca’ nad ‘tujcem’. V delavski revoluciji se je ljudstvo uprlo nadvla-
di denarja in bogatunov nad delavcem in kmetom. V obeh svetovnih
klanjih se je ‘svobodni svet’ boril proti rasizmu in nacionalizmu. 

&

In vsi ti milijoni upornih otrok proti egoizmu

posameznikov in skupin, zahtevajoË le netlaËenost, svojo pot, svoj

razcvet, so bili umrli zaman?

NiË se ni spremenilo. 
MaËistiËni oËe se ne da. 
Tiran ostaja, le ime posiljevalca se menja.

Ameriπki predsednik Bush poziva v napad in holokavst, in vsemu
svetu grozi: “Kdor ni z mano, je terorist!“

&&

Se mu bomo uklonili in mu sledili v krvoloËni napad?
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»loveËnost

Druga svetovna vojna je bila bitka za humanizem in Ëloveπko
dostojanstvo; in ËloveËnost - usmiljenje do posiljenega ‘otroka’ in po-

moË nebogljenemu - je v drugi svetovni vojni postala najveËja vrlina
Ëloveka in ‘moralna vrednota’ celotnega Ëloveπtva. ‘»loveπko dos-
tojanstvo’ in ‘pravica otroka do miru’ je postalo vrednota Ëloveπtva,
predvsem Amerike, ki je bila junaπko pomagala posiljenemu svetu,
Ëeprav sama ‘doma’ ni bila v vojni.

‘Norega malarja’ Hitlerja, ker je bil s svojo oholostjo posilil svet v

vojno in izniËil milijone nedolænih neoboroæenih ljudi, je strahu osvobo-
jen ‘svobodni svet’ obsodil kot zloËinca proti Ëloveπtvu in Ëloveπ-
kemu dostojanstvu. In asket Gandhi, ki je dostojanstveno odloæil
oroæje v prah in z ‘gesto zaupanja’ nenasilno pregnal iz deæele obo-
roæene Angleæe, je dobil Nobelovo nagrado za mir. In v πestde-
sitih so se hipiji uprli vsem vojnam po svetu in zapeli “Peace! Freedom!

Flowers! Happiness!”

Dandanes, le pol stoletja kasneje, je Ëlovek, ki grozi pobiti pol
milijona ljudi prvi dan napada na Irak, junak evro-atlantskih medi-
jev in nominiran za Nobelovo nagrado za mir. In ‘uporni’ Nemci
in Francozi, ki Bushu noËejo slepo slediti v vojaπki rop Iraka in pomor sto-

tisoËih nedolænih otrok, so proglaπeni za izdajalce. ‘Æivi πËit’, Ëlovekoljube

celega sveta, ki s svojimi telesi brez oroæja πËititijo Irak in iraπke otroke pred

pomorom, Bush imenuje: “Izdajalci ËloveËnosti!”

»e si za mir in ËloveËnost, si danes imenovan ‘izdajalec
ËloveËnosti’?

Odkod ta zasuk v dojemanju sveta in v glavah ljudi??
Kaj se je zgodilo s ËloveËnostjo ljudi planeta?
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Kaj se je zgodilo ËloveËnosti AmeriËanov?

»loveËnost maËotu pomeni cmeravost

»loveËnost je po drugi svetovni vojni v Ameriki postala vrlina
in vrednota; in svoboda ustvarjalnosti je zacvetela. 

Hipiji - ‘otroci cvetja’ - neprestraπeni, ËloveËni, nenavijaπki in
nesovraæeËi otroci Amerike so spregledali v lepoto narave in v
nesmiselno brutalnost otroke goltajoËe vojne. Vsedli so se v krog, priæ-
gali ‘pipo miru’, si pogledali v oËi, se drug drugemu nasmehnili in sku-
paj zapeli: “Peace! Freedom! Flowers! Happiness! Make love, not war!”

Po renesansi cvetoËih Sokratovih Aten, po renesansi FranËiπkove
Italije, ki sta se obe poklonili æenski duπi - naravi in naravnosti in

ËloveËnosti -, se je zgodila renesansa v Ameriki.

A nasilni, moralistiËni, maËistiËni, posestniπki, neprestano izplen
iπËoËi oËe - ameriπka vlada ni bila opazila junaπkosti otroka, ki se
odpove strahu pred agresijo ‘zunanjega sveta’; odloæi oroæje; in se
zaupljivo zazre v oËi soËloveka, obnemi ob lepoti mavrice in skriv-
nostnosti narave. In objame ves planet.

&

Planet Zemljo ËasteËe, s cvetjem okraπene rajajoËe nenasilne
‘otroke ljubezni’ je militantni Pentagon izobËil v narkomane

in jih proglasil za ‘brezjajËne’ huligane. Pacifizem in ekologijo
in obzirni socializem - etiËen odnos do soljudi, prijateljstvo, netekmoval-

nost -  je militantni ‘oËe v Beli hiπi’ oznaËil kot greh. Netekmovalne,
neagresivne in zato samosvoje ‘umetniπke’ otroke je obsodil v
‘zgube’ in pedre.

Uæaljeni miroljubni hipiji so se zavili v Ërnino in postali
samodestruktivni, sebe muËeËi pankerji z rinkami in iglami v jezik-
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ih, popkih, spolovilih. Da oËetu dokaæejo, da ‘jajca imajo’, da bo-
leËino lahko prenesejo, da le noËejo v borbo s svetom, ki zateva:
“Make war, not love. Fight or flight. Win or die.”

&

In spet oËe ni opazil junaπkosti otroka, ki, poniæan, oËeta ne udari
nazaj, temveË boleËino njegove krivice prenese nase.

OznaËil je oËe ‘mazohiste’ za ‘norce’.

Uæaljenost je v introvertirani pankerski duπi nadomestila

jeza; in skinhedi so obrnili samodestruktivno agresijo navzven in
postali zagrenjeni in nasilni do okolice. 

TolËejo skini ‘navzven’ in uniËujejo okolje in z njim sebe.
TolËejo vse, kar doseæejo. Prizadevajo vse, ki so slabotnejπi. Bije-
jo NJIM ‘manjvredne’ in ‘vraËajo’ boleËino, ki jo njim s svojim
prezirom prizadeva oholi, brezsrËni oËe - avtoriteta. Hegemon. Ta
si ‘od vedno’ jemlje pravico, da poseduje vse in nenehno zahteva
njihovo - otroπko kri za svoje roparske pohode.

&

Danes skini ‘trenirajo’ na πportnih stadionih in raznih agresivnih
mitingih, kjer tepejo priroËne - tujce ali kontra-navijaËe. 

&

A ko bodo udarili nazaj iniciatorja njihove agresije? 

&

OËeta, ki jih je bil poniæal, jim vzel Ëloveπko dostojanstvo in jih uklel
v brezsrËje samoprekletstva in sovraπtvo? 

Vlado, ki jim jemlje svobodno pot in jih ukaluplja v ksenofob-
ne agresivne morilce? 

Generala, ki ne spoπtuje ne Boga, ne Jezusa, ne Mojzesa, ne soËlo-

veka ne planeta Zemlje, saj ukazuje: “Ubij! Posiljuj! V vojni je vse

‘normalno’.”? 
Gospodo iz Svetovne banke in iz oroæarske industrije, ki

kupËkajo z vojnami in lakotami ter mrtvimi otroci - ‘kolateralno
πkodo’ - po svetu? 11



Pentagon in delniËarji oroæarske tehnologije skozi usta predsed-
nika Busha, ki z atomsko bombo v roki dokazuje oËku Bushu, da je ‘pri-

den fant’, ki ‘dobro’ izpolnjuje oËetove hegemonske sanje po dominaciji nad

svetom, danes æugajo celemu svetu. ZaπËiten s stotisoËi, v morilce
izuËenimi, v ksenofobijo zavedenimi marinci, Bush ‘junaπko’ grozi
danes celemu svetu: “»e nisi z mano, si mrtev!”

&

Ne glede na usodne posledice za planet in Ëloveπtvo, uni-
Ëuje pljuËa planeta - deæevni gozd - in ne spoπtuje nobenega od sve-
tovnih okoljevarstvenih dogovorov, ki so planetu in Ëloveπtvu do-
bronamerni. Ne spoπtuje niti Mednarodnega sodiπËa v Haagu

niti OZN. Niti mu ni pomembna usoda lastnih vnukov. 
Zahteva Bush pravico posilstva in nedotakljivost za svoje mar-

ince. NihËe se jim ne sme upreti.

Bush,  vsi vojni dobiËkarji in Pentagon zahtevajo le eno - vojno
in pokornost ljudstva sveta. Vse so vloæili v vojno industrijo. Vse so
stavili na izplen.

&

In kdor vojne noËe, je, ‘po njihovi raËunici’, izdajalec.
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Do kam sega srce predsednika Busha?

NekoË je Ëlovek videl, do kamor so mu nesle oËi, in s kamnito
sekiro je lovil plen. Danes raziskuje s prostim oËesom nevidne
globine vesolja, se sprehaja po Luni in se igra z atomsko bombo in
s kloniranjem æivljenja.

&

»loveπka zavest je torej uËljiva. Se razvija. Evolvira.

Evolucija vidi, opazujoË Ëlovekov odnos do okolja, Ëloveπko
zavest potovati iz æivalskega egoizma, preko humanizma, proti
ËloveËnosti. 

&

Iz hladnega vzduπja prestraπenosti pred gromom in zmajem in
soËlovekom, iz brezsrËja egoizma, posestniπtva, agresije, kjer je posil-
stvo ‘normalno’, skozi razsajanja oholih agresivnih posameznikov,

roparskih zavezniπtev in narodov in religij in tolp, Ëloveπtvo potuje
v vzduπje zaupljivosti, soËutja, razumevanja, dobrote. V vodoravni
svet skromnosti in prijateljstva. V simbiozo s so-ljudmi, æivalmi,
rastlinami, planetom, vesoljem. Kjer posilstva ni veË.

&

Iz fiziËne in duhovne tiranije oroæja, preko ‘boæjega’ fevdaliz-
ma, se Ëloveπtvo ‘prebija’ preko ateistiËnega kapitalizma, kjer je

‘duhovnost’ v sluæbi denarja, v ekoloπko ozaveπËeno socialno druæbo,
skromno æiveËo v soskladju z okoljem.

Egoist svoj interes predpostavlja pred interes skupnosti. Zato

soËloveka vidi kot nasprotnika ali partnerja v ropu, æival kot zrezek in vse

ostalo kot ‘zlato/drek’. Vse je njegova ‘last’. Objestno vzame vse, kar si

upa, in nenehno posiljuje vse πibkejπe od sebe. Zemlja mu je bojno polje.

Egoist teæi v imperializem in fevdalni odnos.

$
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Humanist vidi zablodo in brezsrËje egoizma, ki vodi ljudi v

razdvajanje Ëloveπtva in v okrutne vojne za izplen, zato soËloveka soËuti kot

enakovrednega in ga soupoπteva. Toda sonaravo Ëlovekoljuben socialist πe

vedno vidi kot ‘posest’ in jo poskuπa, kot ‘dober gospodar’, izkoristiti ‘do

konca’. Humanista zato nenehno vleËe v kapitalizem.

&

Ekolog vidi tako rakavost egoizma posameznika kot ego-

centrizma skupinske hipnoze, toda, za razliko od humanista, kot

rakavo vidi tudi objestno brezËutje antropocentrizma, saj ‘sveti humanizem’

Ëloveka povzdiguje nad naravo oziroma Boga. Zato humanist πe vedno

poniæuje sonaravo v suænja in z brezobzirnim ropanjem bogastev in zas-

trupljanjem okolja posredno uniËuje tudi Ëloveπtvo in Ëloveka - sebe.

Ekolog sebe ne ne vidi kot boga na Zemlji, ki jo mora zavojevati in ukrotiti. 

Sebe, soËloveka, kot tudi neËloveπko sonaravo sodoæivlja kot har-

moniËno sozvoËje. Zato je ekologu VSE obdajajoËe æivo in narava ima

duπo. Zato ekologija ‘blagoslov æivljenja’ dovoljuje tudi ‘πkodljivim’ pticam

na nebu in ‘nekoristni’ cvetlici na polju. 

Ekolog je zavesten dejstva, da ne ve vsega, saj le tiplje skozi zagonetko

æivljenja/umiranja; zato se ekolog neprestano ‘mimogredoË’ uËi. Kot Sokrat.

Ker je, kot Buda, zavesten dejstva, da avtoriteta ubija ustvarjalnost, pusti

otrokom cveteti. In ker, kot Jezus, Ëuti enost z vsemi ljudmi in æivalmi in

rastlinami in zemljo in Vsem πe neznanim, mu ni vseeno za niË. Zavesten

dejstva, da smo vse Eno Telo, je do vsega, kar ga obdaja, kot tudi do svo-

jega telesa, neæen in ljubeË. 

Zavest posameznika se skozi æivljenje posameznika πiri. 
Otrokova pozornost, segajoË le do oËi matere in ËuteË le materino

srce, se z leti uËenja πiri in πiri preko lokalnih poistovetenj v globalno
zvest. OzaveπËenje ‘zunanjega sveta’ v svojem srcu je prosvetljenje ‘sebe’.

Do kam sega Bushevo srce? Njegova ozaveπËenost?
Je Bush pohlepen egoist, Ëlovekoljuben humanist ali skromen

ekolog?14



Globalna zavest

Globalna zavest Zemljo vidi kot enoto in Ëloveπtvo kot

eno bitje. NetlaËenost (etiko) vidi kot pogoj za (estetiko) renesanso,
uËenje, cvetenje, æivljenje... 

Globalna zavest ni lokalna zavest. Globalna zavest je ekoloπka
zavest. Zavestna vsakega delËka planeta in vesolja, upoπteva ter je
obzirna tudi do beraËa na cesti in deæevnika. 

Zavestni dejstva, da je planet Zemlja skupni prostor vseh,

ne le Ëloveπkih bitij, zavestni dejstva, da zemlja ni niti lastnina svin-
sko bogatih kapitalistov niti poligon za ‘making money’ v rokah
najbolj oboroæenih dræav, kar si domiπlja danaπnji cvet svetovnih elit,

ozaveπËeni protestniki, katere ‘normalno’ elita ignorira, kriËimo na
mitingih in ekoloπko dojemanje sveta poskuπamo vcepiti tudi

v uπesa svetovnih diktatorjev, katerim dejanja ukazuje le izplen.
Zavestni dejstva, da Ëloveπtvo potuje iz brezsrËja egoizma v eko-

loπko dobo, protestiramo ‘antiglobalisti’ proti egoizmu bogatu-

nov, proti nehumanosti posameznikov in skupinskih elitizmov

- druæinskih, klubskih, nacionalnih, verskih, rasnih, seksistiËnih -, in zahte-
vamo niË drugega kot neonesnaæen planet za svoje otroke. 

Zavestni dejstva, da je ustvarjalna svoboda v nasprotju z diktatom
in da tiranija dogovora gradi shizofreno povzpetniπko druæbo, protest-
niki zahtevamo konec diktata, ekskluzivizma in elitizma.

To je ves naπ greh.

Ekologi, skupaj z zavræenimi otroci - hipiji, pankerji, skinhe-

di - in socialisti  - v suænje poniæevanimi in izkoriπËanimi fiziËnimi in

intelektualnimi delavci in kmeti -, skupaj demonstriramo po ulicah

proti socialnim krivicam in lakoti in vojni, ki jo ‘kupËkanje’ z
denarjem, s telesi in z duπami soljudi, kar elite  dejansko poËno,
povzroËa.
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&&

Upiramo se vlaganju Ëloveπke energije v oroæje in

oboroæevanju in morjenju. Protestiramo proti tiraniji dogovorne
ekonomije in poslediËni ‘kolateralni πkodi’ -, ki je zaradi imperial-
istiËnega naËina ‘globalizacije’ vse veËja. Upiramo se vsem ekskluzi-
vistom. In opozarjamo jih na njihovo srËno slepoto.

&

Vse kar pozorno uho ulovi na demonstracijah za ‘za mir’ oziro-
ma ‘proti vojni’ je en osnoven klic: “NoËemo orvelovske druæbe! Glo-

balizacija pomeni globalno zavest in ne globalno oblast, ki  z Bushem na

Ëelu, nadzoruje in posiljuje suænje!”

Zato spraπujem vsakega posameznika trenutno proti sve-
tovni destrukciji hiteËega sveta:Quo vadis?

Je brutalen Ëlovek,
kateremu nedolæni, nebogljeni otroci pomenijo ‘kolateralno

πkodo’, in mu je dovolj velik izplen opraviËilo za holokavst,  res Ëlo-

vek z veliko zaËetnico,

kateremu hoËe slediti tvoje srce??

Tako v humani kot v ekoloπko ozaveπËeni druæbi bi bil

vsakdo, ki grozi pobiti milijone ljudi, zaprt v ustanovi za du-

πevne bolnike.

Kakπna druæba smo torej?
In kakπna dejansko hoËemo biti?
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Kdo vidi prav?

MaterialistiËen, racionalistiËen, kartezijanski zahod vidi Ëloveka

kot ‘enojno’ bitje - kot materialno, razumsko bitje, saj uporabna znanost

duhovnosti ne zna izmeriti in je zato ne prizna.

&

Vse religije Ëloveka vidijo kot dvojno bitje, razdeljeno na

duhovno (dobro?) in telesno (slabo?), razpeto na kriæ med razum (dobro?)

in Ëustva (slabo?).

&

Ekologija Ëloveka vidi kot trojno bitje - razumsko, Ëustveno

in obËutljivo bitje. Miπljenje in akcijo mu lahko zaukazuje æelodec, ki æivi

za prihodnost in iπËe hrano in jutriπnjo varnost, ali jetra, ki premlevajo stra-

hove in boleËine preteklosti, ali srce, ki æivi v sedanjosti in veËnosti.

Srce vidi kravo kot boæansko energijo, ki ima duπo. Kot æivo
bitje, ki ji ugaja neænost in se boji palice. Ki trpi ob boleËini in napo-
ji teliËka.

»ustveno bitje jo doæivlja kot strah/groænjo. 
A razum oziroma æelodec jo vidi æe kot πnicelj. DobiËek. 

RacionalistiËni kartezijanec, danaπnji darvinistiËno vzgojen
tekmovalen otrok, hodi po poti razuma in zato prezira zava-

jajoËa ‘Ëustva’ in zatira obËutljivo ‘srce’. Igra boga na poti do
‘svojega’ bogastva, iπËoË sveti gral - srce in lepoto -; a πele jutri.  IπËoË
‘nebesa’ oziroma bogastvo v jutriπnjem dnevu, ‘pozitivistiËen’ razum
prezira vse prisotno; in je tako gluh za boleËino kot slep za lepoto
okolja. Saj ‘ta trenutek’ razumar doæivlja kot moro, kot veËno
trpljenje v Ëakanju na jutriπnjo izpolnitev sanj.

&

Lepoto srca racionalist vidi kot uporabno njivo.

BoleËino telesa in duπe kot sredstvo manipulacije. 
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Kadar Ëustva prevladajo razumsko ‘moralno’ zavoro, planejo Ëez
plot razumnega, strogo blagostanju koristnega, in Ëlovek se poda na
‘Ëustveno pot’. 

»ustva ukradejo objektivno razsodnost in zasuænijo srce,

saj kadar prevlada sovraπtvo, nam razum napleta maπËevanje in srce
hrepeni po smrti, ali ne? In prestraπeno srce vedno gradi le obzidja
in glasuje za oroæje, za svojo varnost? In pohlepno srce ubija za zlato
ali za moË ali za slavo?

Padec v brezno Ëustev hkrati prepreËi obËutenje trenutne lep-
ote æivljenja, saj nas strah, pohlep, zavist, sovraπtvo vodijo po
vËerajπnjih poteh, po æivalskih sledeh in, kako lahko preverljivo v
naπi ‘vsakdanjosti’, vodijo v padec karakterja, padec ËloveËnosti ljudi. 

Religije vse temeljijo na Ëustvih. Na Ëustvu strahu, na ‘svetem
znanju’ in na sovraπtvu do ‘herezije’. Odnos v vseh pastirskih sis-
temih je ËaπËenje/strahospoπtovanje in obnaπanje vzviπeno/poniæno.
Vsaka cerkev, prav tako Dræava ali Univerza ali masonska tiranija,
pa tudi ‘normalna’ druæina, je hierarhiËna piramida, ki zahteva po-
niænost od ‘ovc’. Spoπtljivost do avtoritete. Ugajaπtvo vernikov. 

Srce vernikov cerkva je nevpraπljivo vezano na relikvijo

in delovanje jim dirigira pripadniπtvo avtoriteti cerkve. Govorijo o
ljubezni, o estetiki in etiki, o vsemogoËnosti Boga in potrebi po po-
niænosti Ëloveka. 

A niti verniki niti pastirji sami niso poniæni. ©e manj so skromni. 
Razum vernikov katerikoli avtoritete je podrejen ‘vzviπenim

Ëustvom’ in srce vernik  ærtvuje za ‘vzviπene’ cilje. Poistoveteni so
z ‘vzviπenim namenom’ in vzviπeni nad ‘heretiki’. Vsi verniki so
izkrivljeni v pristranskost in zato sovraæijo vse ‘drugaËne’, ki se njim
in njihovim predstavam o Bogu ne klanjajo. Oholo lastnim otrokom
brezËutno postavljajo plotove - morale - in vsem nepripadnim, pred-
vsem skromnim in nepristranskim, sekajo glave. 
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Materialna avtoriteta Ëasti ‘uspeπnost’ in bogatost in moË,

zato je v borbi za vrh vse dovoljeno. V imenu bogastva.

Duhovna tiranija Ëasti sicer lastno nasprotje -  ljubeËe,

svobodno srce, toda v tem trenutku v vseh velikih ‘paπnih skup-
nostih’, razen budizma, VRH avtoritativno zahteva priklon SEBI.
In izkoriπËa slepe vernike za ‘boæje poslance’ - samomorilske vojake.
V imenu Boga.

Tretja pot, ki je otroku na razpolago, je pot srca, o kateri vse
religije sanjajo kot pot, ki jo Ëlovek kot Ëloveπtvo od vedno iπËemo.
To je pot skromnosti in soËutja. Pot v ËloveËnost, kjer ËloveËno srce
vodi razum in Ëustva izmrejo v grde pravljice.

Po njej so se napotili skromni Mojzes, svobodni Buda, poπteni
Sokrat, ljubeËi Jezus, lepoti sveta prisluπkujoËi FranËiπek Asiπki,
razumevajoËi Krishnamurti, miroljubni Gandhi, dobra mati Tereza,
in mnogi drugi manj znani in neznani obzirni, obËutljivi, soËutni
ljudje - humanisti in ekologi obeh spolov - vsi socialisti, teæeË k enako-
pravnemu, prijateljskemu vzduπju skromnosti in sinergije v druæbi.

Otrok tretje - srËne poti - v svetu, razpetem med razum in Ëustva,

ne vidi in ne zna. 
Pot srca mu je æe od rojstva naprej prepovedana. 
Ne sme biti Ëlovekoljuben, obËutljiv, ‘mehak’ umetnik. 
Ne sme jokati ne ob svoji, πe manj ob tuji boleËini. Niti dekli-

ca v danaπnji maËistiËni druæbi ne sme kazati solz. 

&

Sprejeti mora otrok ‘dejstvo’, da je Bamby zrezek.

Dovoljeno je otroku postati Ëustven vernik, lovec na boga
- teist, ki poistoveten s ËaπËenem templjem, svojo krutost do ‘he-
retikov’ in dvoliËnost v odnosu do soljudi, opraviËuje z zavezanos-
tjo ‘notranji’ zavezi - izkljuËujoËi MORALI. 19



Druga moænost je hladnokrvni racionalist. Materialist.
Ateist. Lovec na bogastvo. EgoistiËni ‘pastir’ in nadzornik na Zemlji
- v gradu, cerkvi, banki, univerzi.... 

A tretje moænosti - ostati etiËno, prijateljsko, skromno,

nevzviπeno-in-neponiæno bitje - nobena morala nobene druæbe
otroku nikjer ne dopuπËa.

Vse avtoritete zahtevajo podrejanje, zato vsi verniki vseh

avtoritet æivijo v namiπljenem svetu avtoriteta/bebec, zato od
‘bebcev’ vedno vsak ‘bebec’ zahteva priklon, posluπnost, in vsako
drugaËno misel od njegove ‘morale’ doæivi kot ‘napad nase’. Zato
‘terorista’ - neubogljivega, neprilagojenega, odkritosrËnega otroka -,
nepogojenega v sovraπtvo, v laganje, v krajo, v ubijanje ‘heretikov’,
oËe kaznuje.

Vidi prav torej ‘oËe’ Bush, ki zahteva od Ëloveπtva poko-
rnost agresivnemu ukazu: “Ubij!”, in ki iπËe izplen po celem svetu
ne glede na ‘kolateralno πkodo’ - mrtve otroke, æivali, rastline plan-
eta, ki je igriπËe vseh otrok sveta, paπnik vseh æivali...?

???
Ali narobe vidi otrok, ki se posiljevanju v laænivost, v krajo, v

morjenje brata in uniËevanje planeta, upira? 

Evolucija in globalna zavest nam priËata, da otrok vidi res-

nico; in vsi odrasli, kater igrabijo oroæje in kriËijo: “Napad!”, NE.

Evolucija sama nam priËa, da ekologi in mirovniki na ulicah in
Nemci in Francozi in vsi, ki se branijo vojne in od Busha zahtevajo

ËloveËnost in z njo soupoπtevanje vseh ljudi sveta, mir, soæitje, socializem,

sinergijo, vidijo PRAV.
!!!!
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In Bush in militantna, paranoiËna in pohlepna gospoda v palaËah, ki

si domiπlja, da je planet in ‘Ëloveπka Ëreda’ njihova posest, vidijo svet napaËno.

Se bomo torej prebivalci Slovenije in sveta postavili proti humani
druæbi in Ëloveku prijaznem okolju? In se postavili v bran egoizmu, izko-
riπËanju, kapitalizmu, imperializmu, morjenju, genocidu ‘v imenu...’?

»loveπtvo potuje iz agresije prestraπenega v ËloveËen,

obziren, neæen so-odnos. Tako priËa Ëloveπka zgodovina, in to
potrjuje dosedanja evolucija Ëloveπke zavesti. O tem priËajo vse
religije sveta in njihovi junaki oziroma muËeniki, borci za
netlaËenost duπe, borci za enakovrednost vseh ljudi in bitij planeta,
borci za nekroËenje otroka in za soupoπtevanje boæjega stvarjenja -
vsega πe neznanega, vesolja, planeta Zemlja, rastlin, æivali, soËloveka,

odkritosrËnega otroka v sebi.

&

In Ëeprav vojni dobiËkarji πe tako silijo svet v pokornost in v
vojno, Ëeprav uËijo otroke, da je otrok, ki zna ‘dobro’ ubiti, ‘dobro’
ukrasti, ‘dobro’ lagati, dober Ëlovek, nasilje nikdar ne more zmagati
in izniËiti æivljenja. Ljubezni. Modrosti. Svobode. Boga. 

Semena ljubezni, modrosti, svobode spijo v vsakem otroku in
Ëakajo v puπËavi brezËutja; in bræ ko v brezduπje pekla pade solza
soËutja in æalosti, spet vzkalijo in zacvetijo; in nenehno ‘ruπijo’ brez-
duπni mir tiranov, ki posiljujejo planet in zaupljivega, nedolænega,
odkritosrËnega otroka.

Je pred prebivalci Slovenije torej le referendum Nato/Ne Nato?
Ali odloËitev o ËloveËnosti ali æivalskosti posameznikove duπe in naπe
skupne prihodnosti?

Bomo sledili evoluciji in stopili v vzduπje ËloveËnosti,  v
toplino zaupanja, soupoπtevanja, obzirnosti - v soæitje socializma? 
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Ali pa bomo raje ohranili kastno razdvojeno, skregano,

agresivno vzduπje razrednega boja in ostali med seboj pretepa-
joËi se egoisti, elitisti, seksisti, nacionalisti, verski fundamentalisti,
kapitalisti, fevdalisti, tirani; in umrli v medsebojni borbi za kralja
dæungle? Za prvaka agresivnih, poæivaljenih, posiljevalskih norcev v
darvinistiËni dæungli?

Bo od vojnih dobiËkarjev dirigiran umetni strah, ki plodi kseno-

fobijo - sovraπtvo do drugaËnih -, in poslediËno grozljivo oboroæevanje sveta,

uspel razdvojiti Ëloveπko druæbo v nasprotna, sovraæna pola, in v
mesarsko klanje?  

Bo paranoja, ki danes slepi srce nedolgo nazaj Ëloveko-

ljubnega ameriπkega naroda, zmagala; in bo Ëloveπtvo spet
preklelo ËloveËnost, Boga, vesolje, planet Zemljo, rastline, æivali,
sebe? Bomo res sledili plenilski logiki v brezsrËje vzgojenega
predsednika Busha, ki grozi z uniËenjem vsega in sebe? 

&

Kot so nekoË zavedeni Nemci v zloËin in samomor sledili
Hitlerju. Kot so z jezuitsko ?jezusovo? jezo zastrupljeni papeπki hlap-
ci planili v morjenje sonaravo obËudujoËih ter boæje zapovedi upo-
πtevajoËih Katarov in Hugenotov. Kot je Neron pobil vse, ki so ob-
Ëutili Jezusovo dobroto do vseh so-bratov, tudi do, v agresivni impe-
rializem, zavedenih, krutih  Rimljanov. 

Bush in Sharon in Blair danes grozijo otrokom sveta: “Laæi!

Kradi! Posiljuj! Ubijaj! »e ne ubijeπ, si izdajalec! MuËi! Za dolar. Saj

na njem piπe: ‘In God We Trust!’”
&

In s strahom zaslepljeni ljudje jim ploskajo in sledijo.

Skromni, praviËni Mojzes je bil pobijanim, izkoriπËanim suæn-
jem, beæeËim pred krutostjo egocentrika faraona, nekoË ukazal: “Ne

ubijaj!”, “Ne kradi!”, “Ne laæi!”.22



Se je bil Mojzes zmotil?

???
In ima prav Bush?

Se je zmotil Jezus?
Se moti zgodovina?
Evolucija?
Bog?

23



Kakπna druæba v dejanjih smo?

Kakπni hoËemo dejansko biti in kakπno druæbo sanjamo?

Je MORALA “»e ne ubijeπ, si izdajalec! Laæi! Kradi! Posiljuj!

Ubijaj! MuËi v imenu interesov Ameriπke elite!”, kakrπno pridiga in od
svojih ‘pridnih’ marincev zahteva Bush, v sozvoËju s teboj, ki te
vrstice prebiraπ? Je v skladu z mohamedanskim, krπËanskim, bud-
istiËnim ali æidovskim izroËilom? S kako drugo sveto knjigo?

Jezus svetuje vsem otrokom sveta: “Ne delajte silo drug drugemu.

Bodite etiËni - obzirni in neæni drug do drugega in pomagajte vsakomur.

Vsi ljudje med seboj smo bratje in sestre. Noben Ëlovek ni ‘viπji’ od druge-

ga. Noben narod ni pomembnejπi od drugega. Æive naj vsi narodi...”

&

Ker se sam ni bil pokoril avtoritativnemu redu in prila-

godil posiljevalski druæbi, in ker se ni pustil okuæiti z sovraπtvom
do tujcev, v zaniËevanje ‘manjvrednih’ narodov, ‘manjvrednih’ ver-
stev, ‘manjvrednih’ razredov v druæbi, so ga oholi ekskluzivistiËni
moralisti pribili na kriæ. 

Ker ni hotel razdvajati sveta in biti seksist, rasist, nacist, klubaπ,
in ker ni prodal srca za zlato in ni hotel postaviti ‘svoje hiπe’ nad
druge hiπe, so ga muËili. 

In ker ni hotel sprejeti matere Zemlje za prekleto bojno
polje, so ga kronali s trnjem.

Bushev, a tudi vsak nacionalni, cerkveni, univerzitetni, klubski,

druæinski ‘sistem’ je navpiËnen, avtoritativen, kasten, ksenofoben, maËis-

tiËen. Zaprt navzdol. S ‘spodnjimi’ pozna le en odnos - ukaz/podre-
janje, vernik ali ‘sovraænik’/zaveznik. 

&
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In nadπkof Rode, vatikanski nadzornik slovenske ovËjereje, ki
æivi v zlatem vatikanskem stolpu vzviπenosti/pokornosti, vernikom
Slovenije pridiga ËaπËenje sebe, ËaπËenje ‘njegovih’ cerkva in sovraπ-
tvo do islamskih ‘boæjih hramov’. In svetuje vernikom poklon gen-
eralu Bushu. Svetuje jim voliti Nato. Oroæje. Vojno. 

NihËe, 
ki izgovarja Jezusovo ime in sebe kliËe kristjan, 

nikoli ne more voliti za posilstvo ali umor kogarkoli.
Niti za oboroæevanje, kajti vsaka puπka je ‘ustvarjena’ 

za umor otroka.

Jezus je bil prvi odvrgel oroæje in se sam odrekel posiljevanju
okolice. Zato so ga, ‘greπnika’, moralistiËni posiljevalci svoje ‘svete
resnice’ pribili na kriæ. 

In vsem bitjem enakovredni, nenasilni Jezus - dobrota do vseh

soljudi, obzirnost, neænost - naj bi danes spet postal terorist?

Bush grozi: “»e nisi za vojno, si terorist!” 

&

In besede, v katerih se skriva ËloveËnost - soËutje, skromnost, svo-

boda, prijateljstvo, etika, socializem, neenakost, solidarnost, pomoË, tiran,

izkoriπËanje, kriviËnost, kritika, odgovornost vlade, upor, kasta, socialne

krivice, razredni boj, soæitje, usmiljenje, posledice, korupcija, poæreπnost,

pohlep, hipokrizija, laæ, otoæno, izdajalci, sindikalistiËna birokracija,

zapuπËen, usmiljenje - so danes pristale na ‘Ërni listi’ politikov in nov-
inarjev sveta. 

!!!!
Besede soËutja, kot govori Bush in kot za njim ponavljajo tudi

Demosovi politiki v Sloveniji, so besede teroristov. ZloËincov. Zlih
‘duhov’. Nasprotnikov NJIHOVEGA sistema. 
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Kdo so ONI?

Kateri sistem je torej ‘njihov’ sistem?

!!!!
Vojaπki sistem v navezi s kapitalom. Imperializem. Roparsko/suæen-

jski sistem, ki podjarmlja soËloveka in, ker IZPLEN  predpostavlja pred
Ëloveπko dostojanstvo, soËustvovanja in usmiljenja ne pozna. 

Kapitalist in imperialist nimata srca za soËloveka, πe manj

za planet Zemljo. Pojem ‘skupno dobro’ v njunih glavah ne obstaja.
Za oba je soËlovek le ‘sredstvo’ oziroma ‘stvar’, zato ËloveËnost
socializma in ekologije tudi ‘zahodno usmerjenim’ Slovencem zveni
danes kot terorizem. Socialista in ekologa priviligirana, na boleËino

ljudstva ‘imunizirana’, lovsko/pastirska elita vidi kot terorista, ker jim

vzbuja ‘slabo vest’ in z boæjo logiko ‘Kar sejeπ malo, æanjeπ obilo!’, budi

noËne more in strah pred smrtjo, in jih omejuje pri laæi, kraji, posilje-
vanju soËloveka, pri poËetju, ki ga darvinizem zapoveduje vsem
vernikom kot: “Moraπ! »e nisi zmagovalec, si plen!”.

Bush Nemcem, Fancozem in vsem dobromisleËim udeleæencem
svetovnega pohoda proti vojni, ki kriËimo k ËloveËnosti in ki se poboju

milijonov nedolænih otrok upiramo, saj smo vsi otroci vseh mater sveta æiva

bitja, oËita, da smo navijaËi za Huseina. 

“»e ne ubijaπ z mano, postaneπ moja naslednja tarËa!” ne nudi opci-
je miru in vse bolj grmi Bush. Kajti Etika je moralistu Satan. Etika

je cilj, na katerega tako kapitalist kot imperialist streljata. Socialist
‘smrtni’ sovraænik. SoËutje greh. Srce brata, v oËeh lovsko/æivi-
norejske pameti, bije le za to, da ga izkoristiπ ali ubijeπ.

Vsak miroljuben, dobromisleË Ëlovek sveta, ne glede na vero,
raso, kasto, dræavljanstvo, barvo koæe ali spol, ki noËe moriti, krasti,
lagati je, s to izjavo Busha, postal ‘terorist’. Bushova naslednja tarËa.
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In nesledilcev Bushevi ‘boæanski’ norosti, miroljubnih, obzirnih
‘teroristov’, ËloveËnih ljudi, ‘tarË’ nas je vsak dan vse veË. 

Dogaja se zadnji upor posiljevanega ljudstva proti ‘svo-

bodi’, katero si neozaveπËeni in zato egoistiËni ‘kralji’ sveta razlaga-
jo kot ‘svobodo posilstva’. 

In pred ves svet, predvsem pa pred stroko - psihologe in psihi-
atre, od katerih πe nismo sliπali nobeno ‘opredalËkanje’ Busheve
glave -  se postavlja smrtno resno vpraπanje, kateremu se ne more-
mo veË izogniti: 

Ali je predsednik Amerike Bush res pravi kandidat za

Nobelovo nagrado za mir? 

???
Ali pa je kandidat za noriπnico, saj ima namen podrediti svet in

uniËiti VSE πe æive, radovedne, neizkrivljene, neopredeljene in
nepristranske otroke sveta.  Vse ‘teroriste’.
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Svoboda brez ljubezni je nasilje. 

Pohlepni po svobodi so reveæi Evrope, beæeË pred posiljevan-
jem cerkvenih in posvetnih oblastnikov, sami posilili deæelo
Indijancev in si prisvojili in podredili kontinent. 

Napisali so AmeriËani - ubeæniki iz ‘starega’ sveta terorja -
demokratiËno ustavo, prisegli na biblijo in njen poljedelski zakon:
“Kar sejeπ, to æanjeπ!”, a uzakonili so pohlep. 

Sprejeli so lovsko/pastirsko logiko za O.K. logiko.
‘Kar ujameπ, je tvoj plen. Kar lahko braniπ, je tvoje ozemlje.’ - so

sprejeli kot vesoljni zakon ‘demokracije’, pobili Indijance in bizone;
in pozabili na boæji zakon setve in æetve. 

KrπËanski vrednoti ‘ljubi svojega bliænjega’ in ‘praviËnost’ sta se
zato izgubili iz sanj in dejanj ameriπkih liberalcev. 

Na grπkem ‘posestniπkem’ in rimskem ‘plenilskem’ pravu so
AmeriËani zgradili ‘pravno svobodo’ brezsrËnim lovcem na bogastvo.
Sprejeli so leva ter orla, predatorska gospodarja neba in zemlje, za svoje
simbole; a Jezusova ovca je postala spet plen vsakomur. Kajti tako kot
stari Grki, tudi AmeriËani Ëastijo olimpijsko ‘zmagovalno’ baklo, in
kot nekoË kruti Rim, Ëastijo izplen in junaπtvo - premagovanje strahu.

Vsa zapadna samozavest temelji na ËaπËenju zmage in ulova
oziroma na uspeπnosti. A uspeπnost na levji brezsrËnosti. Za
Pentagon ‘To heal is to kill. To kill is to live’. Zato, po Bushevi logi-
ki, nikoli ni dovolj varnosti - oroæja in bogastva.

Amerika, podaljπek Charlesove Anglije, se je razvila v viπek
darvinizma s svojo dæungelsko svobodo. V viπek lovstva. Temelji na
kruti povzpetniπki morali, na vampirski logiki: “Zmagaj! Ujemi, izæe-

mi in zavrzi!”

Poæreπnost je v darvinizmu postala merilo za Ëloveka.

Vrlina.
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Prijateljstvo 

RazliËna medsebojna obnaπanja lahko opiπemo kot avtoritativni
odnos, partnerski odnos in prijateljski odnos.

V tiranskem vzduπju imajo ‘Vi - gospod’ vedno prav, Ëeprav
delajo narobe, in ‘ti - suæenj’ nikdar, pa Ëeprav imaπ prav. Druæba je
razdeljena na æive/mrtve duπe in πtejejo le æive. Gospod izkoriπËa in
suæenj je izkoriπËan. IzkoriπËanje in nadzorovanje povezuje vse izko-
riπËevalce v oblast. 

Odnos med izkoriπËenimi v takem druπtvu temelji na skupnem
trpljenju - soËutju - in na skupnem skrivaπtvu. 

Z isto energijo, kot tiran Ëasti le sebe, zatirana raja sovraæi

tirana, Ëasti svobodo in redke junake, borce proti tiraniji. Borce za
netlaËenost.

&

Vsako prostovoljno zbiranje zatiranih v duπi zatiralca dviga pri-
tisk strahu pred zatirano, nikoli upoπtevano ‘nevidno’ in ‘nesliπno’
rajo. In veË grehov ko ima na duπi hegemon, bolj ga je prezirane
raje strah. In bolj ko ga je strah, veË oroæja in nadzora potrebuje za
‘umor’ strahu v svoji duπi. 

VeliËina puπke govori o veliËini nezaupanja oziroma strahu, ki
ga ‘oboroæenec’ nosi v svoji duπi.

&&

V kakπnem strahu æivi predsednik Bush? 
16 000 oboroæenih ‘varnostnikov’ je bil ‘teæak’ njegov strah pred

‘rajo’ v Pragi.

Religiozna druæba temelji na ‘boæji morali’ in svet deli na

sveto/prekleto. Navzven se zato vsi verniki kaæejo kot moralni in
igrajo poπtenje (v skladu z zapovedano moralo cerkvenih vrhov), ko Ëastitjo
Ëiste svetnike, a moralo moralisti krπijo naskrivaj in le v izbrani druæbi. 
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Skupno krπenje morale ‘greπnike’ povezuje v zaveznike v
skrivnosti; in torej ne v pravo prijateljstvo. MolËeËnost je zakon in
‘greh’ edina osnova takπnega odnosa. Zato izdaja skrivnosti pomeni
moralistom greh, ki zahteva ‘krvno maπËevanje’ oziroma prekletstvo. 

V danaπnji liberalni druæbi ni veË greha. Posilstvo moËnejπega

je (spet) uzakonjeno. »loveËnost je v darvinistiËni dæungli hrana
psom, zato ni veË potrebe po skrivaπtvu. Vse je ‘na cesti’. Prej skrite
v ilegalo, so veËnacionalne prosto-zidarske loæe in lokalne mafijske
zdruæbe postale javne mednarodne ustanove, saj v kapitalistiËnih
demokracijah lahko trgujeπ tudi s smrtjo in odkrito lahko iπËeπ
zaveznike in ubijeπ sovraænika. 

Etiko in vse stare humanistiËne morale je preglasila ena logika:
“Zmagaj! Ubij!” - brezmoralje roparske, predatorske, imperialistiËne,
darvinistiËne logike. 

Razen nafte in zmage, Bushu ni niË veË sveto. 
Razen lastne plaËe in palaËe, japiju niË ni pomembno.

Etika je v darvinizmu na smrtni postelji in etiketa danes

navidezno zmaguje.

&

Vse duhovne vrednote, ponazorjene z ‘Ne ubijaj!’, ‘Ne kradi!’,

‘Ne laæi!’, ‘Ljubi svojega bliænjega, kakor samegasebe!’ so otrokom lib-
eralizma postale mitologija; edini ‘Moraπ!’ otroku danaπnjih

starπev je le zmaga.

Delodajalec/ delojemalec mu je edina izbira. 
Lastnik/ najemnik/ kloπar je danaπnja druæbena lestvica. Kajti

darvinisti danes triumfirajo in lovopust je vse πibke, vse otroke
obsodil na smrt.

Vse je v borbi za zmago in oblast dovoljeno. 

Dober izplen opraviËi tudi morjenje otrok.
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Kraja je tudi v liberalni Sloveniji postala spet uzakonjena in laæ je
postala poslovna zvitost. Zato ni veË krπenja morale in ni veË skrivaπtva.
Razen poslovne, ni veË skrivnosti. Duhovna morala je na psu, a kdor
omeni etiko - praviËnost in obzirnost -, je imenovan ‘terorist’.

Kajti tako imperialist kot kapitalist prijateljstva ne pozna-

ta, saj svet delita na zmagovalce/poraæence, bogate/revne, gospo-
darje/suænje. 

V kapitalizmu majhni stopajo v partnerstvo proti velikim, da
preæivijo.

$$$
A v imperializmu veliki stopijo skupaj v zavezniπtvo proti

majhnemu, in dogodi se globalizacijo po meri ‘vojaπkih Ëevljev’.
Zgodi se Busheva vizija prihodnosti. VeËna vojna s teroristom -
upornim nedolænim otrokom, ki noËe lagati, ukrasti, ubiti.

Partnerstvo ni prijateljstvo.

Partnerstvo zavezuje le pogodba o dobiËku. Brez skupne koristi
ni partnerstva. V partnerstvu so ljudje zavezani v skupni pro-

jekt. Deleæ pri izplenu jih povezuje in zavezuje v sodelovanje pri
izvedbi. Znotraj ‘skupnega’ med partnerjema poteka ostra meja med
mojim deleæem in tvojim deleæem. Vse se deli. In v primeru krize
πpanovija takoj crkne. Vsak partner zase iπËe izhod. Drugega
moËnega partnerja - reπitelja. ‘Odreπenika’.

$$
In z veseljem pohrusta prejπnjega partneja?

Prijateljstvo ni zaveza iz osebne koristi, kot je partnerstvo. ©e
manj v prijateljski odnos sodi pokornost. 

&

Prijatelj se nikdar ne postavi nad ali pod nikogar in nikdar

ne zahteva privilegija zase. Nikdar ne ukazuje in nikogar slepo
ne uboga. Nikdar nikomur ne laæe in niËesar ne skriva. 31



Prijateljstvo temelji na uvidevnosti, soËutju, zaupanju; in
sploh ni zavezniπtvo. Obstaja vedno, ne le ko gre vse po maslu. Ni
odvisno od denarja in fiziËne bliæine. Prostor v prijateljskem odno-
su je odprt in ni razdeljen na moje/tvoje, a πe vedno v odnosu obsta-
ja individualni jaz in ti, ki ju oba upoπtevava. 

Prijatelj ni, kdor ti kima in ti tudi v kriviËnosti stoji ob strani.
Niti kdor ti dræi vreËo, ko kradeπ. To poËne zaveznik v grehu-uæitku
ali partner v dobiËku. Sodelovanje v kraji - izkoriπËanju - dobiËku
ni prijateljstvo, temveË zavezniπtvo proti nekomu. Zavezuje v
sovraπtvo in navijaπtvo. 

In navijaËi nikdar niso nepristranski, mar ne?

Nogometni stadioni in nacionalizmi in verske vojne in klubaπtvo
in nepotizem to æivo izpriËujejo.

Prijatelj nikoli ni pristranski do nikogar, zato ni toleran-

ten do nobene netolerantnosti. Nikoli nikogar ne zavræe ali
prezre, pa Ëeprav se z njim ne strinja in mu ne dræi æaklja. Na vsakem
koraku opozaja, kaj prijateljstvo ni; a s svojim obnaπanjem vedno
izkazuje prijateljstvo.

&

Kot nas na naπo neskromnost s potresi in poplavami prijateljsko
opozarja mati narava.

Zato je, upoπtevaloË evolucijo in omne narave, modro edinole
podpreti ekologijo. In ekologija govori Natu, Bushu, EU, slovens-
ki vladi, vsem ekskluzivistom v vladah, korporacijah in bankah, vse
dokler se obnaπajo kot oholi posiljevalci in vsem slabotnejπim krade-
jo Ëloveπko dostojanstvo, ‘NE, hvala!’ 

In srcu DA.
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NihËe, ki mu ni vseeno - za prihodnost svojih otrok, za lepoto cvet-

ja na polju, za svobodo ptic na nebu, za Ëisto vodo, za neokrnjeno naravo,

za mir -, ne more glasovati za vojno in oboroæevanje. 

Iz src vseh dobronamernih ljudi sveta sije æelja po miru - po svo-
bodi biti neposiljevan. Otroci sveta zahtevajo svobodo biti

obËutljivo, neæno, inteligentno, obzirno, soËustvujoËe bitje,

ustvarjalno bitje. Ostati nedolæen otrok, zaupljiv do soljudi, neæen
tudi æivali, obËudujoË lepoto narave in raziskujoË svet ugank, ki nas
obdaja. Otrok, ki mu ni treba lagati in krasti in ubijati za preæivetje
in se z mamili odbijati od norosti potroπniπkega raja odrasle druæbe.

&

A oËe Bush otroku v roke potiska puπko in od njega zahte-
va: “Ubij! Zmagaj! »e ne streljaπ, si vojni zloËinec!”.

Bog, Evolucija, praviËni Mojzes, svobodni Buda, modri Sokrat,
ËloveËni Jezus, kot tudi vsi drugi modri ‘duhovni’ daljnega vzhoda
πepetajo v srca vseh ljudi - tiranov, suænjev, shizofrenih povzpet-
nikov in svobodnih ljudi. 

&

Bomo prisluhnili njim, ali sledili oholosti paranoiËnega Busha v
samomor in uniËenje lastnih otrok?

Tako Ëlovekov obiËajen razum, tako slika evolucije Ëloveπke
zavesti, kot tudi Bog, skozi besede vseh prerokov, agresijo,
ekskluzivizem in tudi ‘boæansko oholost’ Busha vidijo kot zablodo.
Kot upor proti Bogu, vesolju, planetu Zemlja, Ëloveπtvu in
soËloveku. Upor proti ËloveËnosti.

Prijateljstvo je edini odnos in skromnost edina osnova, ki

je v skladu z namigi mame Gee, v skladu z evolucijo Ëloveπke
zavesti in vsemi svetimi spisi in svetniki sveta. Vsak drugaËen odnos
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od prijateljskega je protinaraven, rakav odnos. Bolezen duha, ki vodi
v razcep, razredni boj in vojno.

Ko lepota narave postane notranji svet Ëloveka, delËek ne

more veË posiljevati celote. Samega sebe. 
&&

In strahu pred πe neznanim, egoizma ni veË.
Pripadniπtev in zavezniπtev ni veË.
NihËe ni veË proti nikomur. NihËe nikogar ne zaniËuje.
&

Rodi se Ëloveπko dostojanstvo.
Rodi se srce.
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MedËloveπki odnos 

LjubeËa mati nahrani tako pridne kot poredne otroke.

MoralistiËni oËe ubogljive nagrajuje, a neubogljive kaznuje.

MedËloveπki odnos, kot nam priËa zgodovina in govori evolu-
cijski pogled na svet, potuje iz navpiËnega, avtoritativnega, tiranske-
ga odnosa gospodar/suæenj v Egiptu, preko rivalsko-partnerskega
odnosa v darvinistiËni pravljici ‘BeraË lahko postane kralj’, ki jo pre-

bavljamo danes kot ‘ameriπko demokracijo’, a je dejansko πe vedno povzpet-

niπka kleptokracija, v prijateljski, ËloveËen, soupoπtevajoË - vodoraven
odnos. V pravo demokracijo - demokracijo v besedi in dejanju. V
skupnost skromnih, obzirnih, ËloveËnih ljudi. 

Vsaka avtoriteta trdi (.) in ukazuje (!)
Avtoriteta vzbuja v otroku strah.

In odnos avtoriteta/bebec ustvarja razliËne medËloveπke odnose
in ‘karakterje’, ki jih lahko oznaËimo kot ‘tiran’, ‘suæenj’, ‘povzpet-
nik’ in ‘svobodnjak’. 

A/ - tiran (¥) si neËimrno domiπlja, da je le on bog na Zemlji,
a vsi ostali obdajajoËi so zanj niË, zato vse suænje (0) vidi kot man-
jvredne in jih brezsrËno oæame v svojo korist. Vzviπeni oholeæ ne
sliπi in ne soËuti boleËine zatiranih. Nikoli ne prisluhne ‘ljudstvu’,
kateremu krade æivljensko energijo in Ëloveπko dostojanstvo. 

Sliπi le svoj ‘naËrt’ (boæji naËrt?) in si jemlje vso pravico nad suæn-
ji. Domiπlja si, da le on ‘ve pot’, zato ukazuje in kaznuje nepoko-
rnost. Njegov cilj doloËa suænjem misli, pot in ukrade ves Ëas. Posrka
suænjem æivljenjsko energijo kot vampir.
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B/ - suæenj (0) je vedno poniæen in spoπtljiv do ‘gospode’.
Vzgojen ali ukroËen v Ëutenje manjvrednosti, je prestraπen in
nesamostojen. Nesamozavesten. 

Poniæanje in svojo ‘majhnost’ je bil æe sprejel za

neizbeæno, saj je bil hierarhiËni, kastni red sprejel za dokonËno
nespremenljivost. In ‘gospodarje’ za boæanske. StoiËno trpi
kriviËnost gosapode in ne upa si, nima samozavesti, za  samostojno
presojo in razmislek.

Dræi se vsiljenih mu plotov in v njegovi zavesti ni veË upan-

ja po svobodni pozornosti, zato nebogljeno potrebuje ‘pastirja’ ali
voditelja. Njegove misli in dejanja in doæivljanje sveta zapoveduje zato
nakljuËni tiran, duhovni ali posvetni nadzornik?uËitelj.

&

Tako tiran kot suæenj ne dvomita v ‘usojenost kaste’, zato ‘usodo
le izpolnjujeta’. 

Najboljπi ‘æiv’ primer je klasiËna Indija. 
Kaste stojijo. NavpiËni red je ‘zabetoniran’ - doloËen z rojstvom.

Povzpetniπtva do sedaj ni bilo. Pravljica, da beraË lahko postane kralj,
v Indijo πe ni bila priπla.

AB/ - karierist ne verjame v kastno usojenost, a πe vedno je vernik
kastne, avtoritativne druæbe. Mojzesov, Budin, Sokratov, Jezusov
‘vodoravni red’ skromnosti, prijateljstva in obzirnosti je zanj le pravljica. 

Ne pozna zaupanja, zato je skromnost (Ego = 1) zanj

‘naivnost’. Ne verjame ne v prijateljstvo ne v soæitje. Verjame v
uspeh - povzpetje. Je vernik darvinizma. Veruje v zmagovanje kot
edino moæno pot. Na koncu poti, jutri vidi sebe spoπtovanega na
nekem ‘vrhu’ moËi in bogastva. Zato tekmuje in gladiatorsko pleza
po lestvici  spoπtljivosti in moËi. Tako posvetne kot duhovne.

MoËnim - bogatim, vplivnim in koristnim za prihodnost - se
klanja in do njih je ugajaπki, konkurentom skuπa πkodovati, a πibkejπe
in karieri nekoristne prezira in zatira. Njegovo obnaπanje je v eni
situaciji suæenjsko, a v drugi tiransko. 36



Torej je danaπnji ‘demokrat’ del dneva vzviπen (¥), a del

dneva poniæen (0) shizofrenik, razcepljena osebnost. Ni ne ‘tiË’
ne ‘miπ’. V borbi za ‘stolËke’ nima stalne osebnosti. 

Edina stalnica njegove osebnosti so le pohlep, strah in zavist.
Obnaπanje v vsakem trenutku prilagaja situaciji in s konkuren-
ti tekmuje v zapolnjevanju nastalih ‘lukenj’ v navpiËnem sistemu. Je
le pretkan igralec, ki se je bil nauËil nekaj razliËnih ‘vlog’ in mimikri-
jo sprejel za neizbeænost uspeha; a neprestano igrajoË le nauËene
vloge, je bil pozabil na radovednega otroka v sebi, na srce in na svoj
talent.  Njegova samozavest in razgled sta odvisna le od viπine stolËka.

NeAneB/ - svobodno bitje je samosvoje in samostojno. Je ena
(1). Ego 1. Ni vzviπeno  (Ego > 1) in ne poniæno (Ego < 1), temveË
sebe-zavestno in celote-zavestno bitje. OsveπËeno bitje. Ne sledi
slepo tujim besedam in izraËunom, zato deluje le iz lastne osebnos-
ti, iz lastnih spoznanj. 

Ker svobodnjak ne verjame v hierarhijo in ni podloæen

avtoriteti, ne tekmuje z nikomur za ‘niË’, zato ni podkupljiv in
ugajaπki, se nikomur ne uklanja, nikogar ne prezira, nikomur ne
πkodi in nikogar ne izkoristi za povzpetje, a se tudi ne pusti izko-
riπËati ali ukazovati. 

Ta nevzviπna-in-neponiæna dræa je ‘hrbtenica’, ki omogoËa
samosvojo glavo, inteligentno oko in ljubeËe srce. ‘Hrbtenica’  vseh
svobodnih bitij zgodovine. Logika Celosti (¥ = 1) je logika vseh
enakovrednih, skromnih, ljubeËih... Mojzesa, Bude, Sokrata, Jezusa,
FranËiπka, Krishnamurtija in drugih modrih uËenikov vzhoda 

Ko skozi te πtiri odnose - ‘Sem bog,’ se poËuti ohol tiran. ‘Sem

niËvreden,’ se poËuti poniæen suæenj. ‘Sem niË, a bom bog,’ se poËuti

pohlepen povzpetnik. ‘Sem le eden izmed samosvojih delËkov nedo-

jemljive celote’ Ëuti svoboden Ëlovek - pogledaπ...
&
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...kje na evolucijski in etiËni lestvici smo in kam hoËemo dejan-
sko mi sami? 

Bomo na evolucijski poti obsodili nasilje posiljevalcev,  in
πli naprej po poti ËloveËnosti, skromnosti, svobode, modrosti,
ljubezni, ekoloπkega soæitja in postali samosvoj delËek, zavesten
enosti celote, kot nam modro svetujejo uËeniki, dokazuje zgodov-
ina in opozarja evolucija zavesti? 

???
Ali pa se bomo ËloveËnosti, evoluciji in Bogu spet uprli

in spet pohodili srce; ter ostali lokalpatriotiËni, dvoliËni sado-
mazohoistiËni oholo-poniæni potroπniki, ki jim reklame govorijo
prihodnost in jim denar dirigira smer govora in ‘etiko’ dejanj? Si
bomi egoistiËno volili v prihodnost pohlep, oroæje, vojno? Smrt?

Bomo stopili pred otroka in zaπËitili njegov pogled na gro-
zljiv Bushev svet veËne vojne proti ËloveËnosti; in bo krava Liska v
njegovih oËeh ostala æiva in gola Venera lepa?

???
Ali pa bomo otroku πe naprej zakrivali oËi pred lepoto in

svetostjo stvarjenja, mu prepovedali jokati ob boleËini in od gan-
jenosti ob Ëudovitosti trenutka? Mu bomo πe naprej tetovirali
πtevilko v uho, mu potisnili puπko v roko, pokazali cilj in ga ærtvo-
vali generalom na oltarju Aresa oziroma Marsa, boga vojne?
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Informacijska vojna

PriËa smo obupnemu poskusu plenilcev, tiranov, zavrov za ohra-
nitev suæenjstva, avtoritete, privilegijev. A priËa smo tudi obup-

nim poskusom ekologov, inteligence, srca, za ozaveπËenje

Ëloveπtva v obzirno soæitje, saj se Ekologija in njeno etiËno oko v
smislu evolucije ‘daje’ za svobodo, netiranijo, soupoπtevanje,
obzirnost, socializem, sodelujoËe sobivanje. 

PoroËila priËajo o kruti ofenzivi za nadzor nad informacijo oziro-
ma o vojni za izplen in vojni za suænje. In o boju med svobodo zahte-
vajoËimi suænji in nadzorniki pastirsko-lovskega ‘sistema’ , ki zahte-
vajo pokornost suænjev in kri suænjev. 

A suænji se povsod upirajo ukazu.
Dogaja se razredni boj. 

Ohola avtoriteta ima v rokah mikrofon, meË in pendrek, zahte-
va le posluπnost svojim izraËunom, a ne ljudstvu ne omnom narave
ne zna veË prisluhniti. Sliπi le lastne trditve, sledi svojim izraËunom
in kaznuje vsako neposluπnost ‘raje’. 

NoËe spustiti suænjev z verig.
Zato vse antiglobaliste - ekologe in socialiste in uporne otroke,

ki kriËijo proti kriviËnosti vampirske oblasti in neËloveËnosti kapitalizma in

imperializma, vladni kapitalistiËno-imperialistiËni buldogi pretepajo
na ulicah kot ‘extremiste’ in zapirajo kot ‘teroriste’. 

Kapitalistova pamet v imenu dobiËka pobije oziroma kot ‘kolat-
eralno πkodo ærtvuje’ vse dobiËku πkodljivo in tudi lastne otroke,
ekologija pa se ne bori le za otrokovo, temveË tudi za voluharjevo
æivljenje. Kajti Ekozofija sanja sobivanje skozi soupoπtevanje nasve-
tov matere narave, sanja neposiljevanje, soupoπtevanje, ljubezen;
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kapitalisti pa s svojo æivinorejsko logiko izkoristijo vsako moænost
izkoristiti soËloveka in sonaravo. In imperalisti - trgovci + vojaki -
sanjajo le izplen.

Kapitalist in imperialist nimata srca, zato ‘socializem’ tudi
‘zahodno usmerjenim’ Slovencem æe zveni kot terorizem, socialist
in ekolog kot terorist. 

Kajti Etika oziroma ËloveËnost je vsakemu moralistu, ki ukazu-
je ksenofobijo kot ‘svetost’, vedno bila in πe vedno jo dojema kot
Satanizem - Ëe pogledamo papeπko inkvizicijo, ameriπko CIO ali rusko

NKVD ali...

In ker ‘gospodarji’ dræijo v rokah volan druæbe in ker ‘dobro
izkoristijo stroj’ in ker le dobiËek vodi pamet kartezijanske zavesti,
se kljub vse veËjemu ekoloπkemu ozaveπËenju ljudi planeta dogaja
istoËasno poæivaljenje sveta -  militarizacija sveta in brezobzirna,
medijska vojna ‘kapitala’ proti ozaveπËenju ljudstva. Dogaja se

poneumljenje vernikov v sovraπtvo/zavezniπtvo.

&

Zavezniπtvo s kom? 
Zavezniπtvo proti komu? 
&

Kdo je terorist?

40



Kdo je terorist?

Vsak dotik, ki ni neæno boæanje, povzroËi boleËino. In
boleËina v prizadetem izzove strah in do grobijana odpor. In odpori
se seπtevajo in zbirajo v psiho-fiziËni upor proti posiljevalcu, proti
povzroËitelju boleËine. In ko je gnus dovolj velik, se posiljevani

dvigne v revolucijo proti posiljevalcu. FiziËna boleËina, kot tudi
telesna ujetost v neprestano samozatajevanje, sili izkoriπËane in
podrejane v upor, v reakcijo na krajo energije, v revolt proti zati-
ralcu in izkoriπËevalcu. V revolucijo proti avtoriteti, ki nekaznovano
krade, si lasti ukaz, sodbo in kaznovanje.

&

Kdor torej sobitju vsiljuje svoj ukaz in mu jemlje svobodo poti
in krade Ëas, mu jemlje Ëloveπko dostojanstvo in zbira jezo nase?

Zgodovina nam priËa, da je πe vsak tiran nekoË padel.

&

In ljudje se iz tega niË ne nauËimo, zato posiljujemo naprej??

»lovek je uËljivo bitje, a na æalost le dokler je bitje πe otroπ-

ko, dokler je radovedno in πe dvomi. A ko radovednost podleæe strahu
in trditve preplavijo dvome in vpraπanja, uËeËe bitje zakrkne v
odraslost, v kalup, v ‘primernost’, v otroËjost; in postane avtoriteta.
Potem si domiπlja, da ‘ve vse’ in priËne ukazovati in posiljevati okol-
je v uboganje, otroke v podrejanje; in pade v borbo za nadvlado.

»loveπka bitja torej obiËajno izgubimo inteligenco oziro-

ma uËljivost ko odrastemo. Ko prenehamo spoznavati svet in
priËnemo trditi ‘dokonËna prepriËanja’ in ukazovati svetu. Tedaj
‘pika’ in ‘klicaj’ ubijeta ‘vpraπaj’. In ker prenehamo DVOMITI V
STARO in spoznavati novo ter πiriti svojo zavest, odrasli

postanemo blokatorji evolucije, nasprotniki novih spoznanj -
zatiraleci ustvarjalnosti lastnih otrok.
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&

Zato staro, nespreminjajoËe se, mora odmreti v minulo…

Srbi, Rusi, ©panci, Angleæi, Kitajci, vsi ‘stari’ uveljavljeni ukazu-
joËi narodi in vse ‘stare’ cerkve danes objestno in z isto jezo brani-
jo oblast nad zavojevanim ozemljem in nad duπami v staji, kot
Palestinci, ©iptarji, Baski, »eËeni, Kurdi, Irci, Kosovci, Nube srËno
zahtevajo netlaËenost svoje ‘palaËe’ in duπe. 

&

Toda vsi gospodarji prstanov se borijo le za mrtev denar

in nadzor nad duπami; medtem ko se zatirani borijo za æivo

svobodo. Za samostojnost duπe. 
&

Tiran bije brezupen boj. 
Obupan plaËuje morilce za ohranitev pozicije. Kroti ovce v

ubogljivo Ëredo in ‘gnila jabolka’, ki se ‘sistemu’ uprejo, preganja
kot teroriste.

&

A radovednosti otroka ni moË ukrotiti ali iztrebiti. 

Svoboda teæi k neujetosti in nepokorjenosti in nikoli ne spi. 
&&

Kriza v svetu se zateguje.
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Kriza Ëloveπke zavesti

V zdravniπki terminologiji beseda ‘kriza’ pomeni stanje, ko se
odloËa med æivljenjem in smrtjo. 

In bolnik, ki se mu reËe Ëloveπka druæba, je ‘zdaj’ na smrt-

ni postelji. Pred samomorom.

&

BrezsrËni razum in uniËujoËa Ëustva, dobiËkolovski potroπniπki,
ateistiËni ‘ameriπki sen’, in samomorilski, v obrambo svoje duhovne
dediπËine in preprostosti zagledani Islam, se sreËujeta v direktnem
spopadu. 

&

A ne ateist Bush in ne teist Husein nimata srca.

&&

Vse avtoritete ukazujejo. Vse vzgajajo uniformirance miπljenja.
In vse uniforme srce teptajo v blato.
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Srce umira

Srce matere soËuti otrokovo boleËino izdvojitve, sliπi otrokov
jok in je do nebogljenega neæno. Æelodec pa iπËe le hrano, korist;
zato je do plena in æivine krut. 

In ker se je druæba v veËini sveta prevesila v lovsko/æivi-

norejski patriarhalen red in ne v materinski ljubezniv, zaupljiv odnos,

prevladuje v medËloveπkem odnosu kroËenje, nasilje in strah;

in ne neæna, obËutljiva pozornost.

&&

PredvidevajoËi oËe je bil nekoË pohodil kult boginje in moπki
je postal glava druæine. OdloËen, razumen gospodar. Avtoriteta.
OsredotoËeno, pazljivo vodi svoj biznis in nadzoruje svojo πtalo in
druæino. 

A z oËmi, uprtimi v plen, pred njim beæoË v prihodnost,
neprestano lovi; in niti za trenutek ‘zajca’ ne sme izpustiti izpred oËi,
da mu ne uide nazaj v sanje. 

&

S ciljem pred oËmi, lepote cvetja, katerega tepta, sploh

ne opazi.

Hladnokrvno podreja, zatira, ubija in ærtvuje VSE ‘v imenu
peËenke’. Predstave o sreËi nekoË nekje. Po zajËevi smrti. Ko bo
‘pojedina’.

©partanski materi je nekoË zmaga postala ljubπa od otro-

ka. Pripadnost dræavi moËnejπa od materinske ljubezni. Mrtev otrok
ljubπi od poraæenega otroka. Otroku, ki je bil odhajal v boj, je
zabiËala: ‘Vrni se s πËitom ali na πËitu. Zmagaj ali umri!’. 

Poraæeni otrok ni smel nikoli veË pred obliËje matere. Tudi mati
ga je zavrgla, Ëe ni bil zmagal. 
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Materinsko srce v dandanaπnji druæbi spet umira. 

Iz druæbenega vzduπja se razblinja toplina doma - zaupljivo
ozraËje. Æenstvenost æensk se izgublja in æenske se spreminjajo v
agresivne, krute, razumarske feministke. 

Feministk je vse veË. »loveËnost in kulturnost v otrocih sveta
poslediËno ugaπa. Brat bratu postaja rival, nasprotnik, sovraænik.
Olimpijske igre prehajajo v gladiatorske igre. 

Svet postaja spet bolj in bolj ‘moπki’. RacionalistiËen.
MaËistiËno-feministiËen. Uniformiran. Rimski. Grob. In grobov

je vse veË.

Druæba, celo ‘moderne’ matere, glasuje za vojno in oroæje in
dovoljuje ærtvovanje ‘lastnih in tujih’ otrok - kolateralne πkode - za
izmiπljene domiπljijske starategije ali za borbo proti njim. 

Besede se bijejo med seboj, otroci so le ubogljive lutke. ©tevilke

se vojskujejo med seboj, otroci so le ubogljivi vojaki. Besede
in πtevilke v borbi med seboj povzroËajo zmedo v glavi odraslih, v
pohlep in sovraπtvo pogojeni otroci pa umirajo na bojiπËih. 

Druæba plaËuje krvni davek generalom; in generali se igrajo
vojno. Rop. 

&

Srce na planetu pa krvavi in Zemlja se trese in naravne

katastrofe so vse pogostejπe.

»lovek je v zadnjih nekaj stoletjih poglobil svoj pogled od atoma
do subatoma in razkriva skrivnost kromosoma in vesolja. A znanost

Ëloveka kot posameznika ni naredila boljπega, bolj

ËloveËnega. Nasprotno. Uporabno znanje ga je naredilo pre-
vzetnega. Avtoritativnega. BrezsrËnega. Zato na eni strani zna dan-
danaπnji normalneæ izraËunati πtevilo vesolij in klonirati Ëloveka. To
je resnica. A na drugi strani je resnica tudi ta, da je ta-isti Ëlovek vse
bolj osamljen, prestraπen; in nima pojma, zakaj ga je strah in zakaj
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neprestano gradi oroæje in obzidje. In πe vedno ne ve, zakaj πe vedno
sovraæi. Zakaj ga æivljenje tepe. In zakaj je povsem izdvojen in odtu-
jen iz okolja, ujet vase in zazrt vase in zato brezobziren do okoljne-
ga. Agresiven celo do najbliæjih. Celo do lastnih otrok.

&

In ta neËloveËni, plen iπËoËi Ëlovek, ima v roki moË uniËiti

Ëloveπtvo.

&

Toda ali ima tudi srce, da tega ne bo storil? 
&

Ima vsaj razum, da svoj samomor iz zasede vidi?
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Plenilci

Lovska logika je logika plenilcev. Logika zveri. ‘Vse, kar ujamem,

je moj plen. Izsledi, sledi in ubij’. 
Smrt plena lovcu pomeni æivljenje, zato kri pije z uæitkom

in se smrti plena veseli. Naravo vidi kot nasprotnika in se z njo
neprestano bori. Æivljenje vidi kot veËni boj s smrtjo/lakoto. Lovska
logika, logika darvinizma, prizna le zmago, saj ji poraz pomeni smrt.
Dilema predatorja je: ‘»e ne ubijem, bom poært!’, zato (! za Busha !)

DILEME NI. In ne kompromisa. Mora zmagati. 
&

Lovsko logiko so prevzeli vsi roparji, zavojevalci, imperialisti. In
danes je ‘kmeËkim’ Slovencem vsiljevana z amerikanizacijo.

V umiranju soseda slovenski ekonomist æe vidi bogastvo zase.

Otroci beæijo povsod po svetu tako iz brezsrËja lovske logike,
katera od njih zahteva ‘Ubij!’, kot tudi iz æivinorejske logike, ki
zahteva kroËenje/podrejanje, izkoriπËanje, krajo.

&

A starπi ne vidijo grozljivosti svoje zmedene agresije in

poslediËnega brezsrËja. DarvinistiËni ‘fight/flight’ so sprejeli za
‘normalno obnaπanje’. Agresijo za ‘nujnost’. Ne vidi veËina od
prezaposlenih starπev dlje od plena ali plaËe. Zato ne vidi vzroka
lastne agresije in lastne odtujitve od otrok, soljudi, sonarave, niti ne
obËutijo trpljenja svojih otrok. 

&

Trpljenje so bili nekoË sprejeli za neobhodno. 

Zatiranje otroka v sebi in otrok okoli sebe za normalno.
Egoizem kot ‘pozitivno’ naravnanost.
&

Zato so brezËutni za boleËino. Tako svojo kot tujo.
&
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Ker svojih otrok ne soËutijo in ne opazijo niti lastne zmede in
lastnih zasvojenosti, na katerih otrokov beg in bluz temelji, prese-
neËeni opazijo le posledico.

&

Nenadoma svojega otroka, katerega so bili nenehno videli

æe kot ‘dohtarja’, zagledajo kot ‘?ankija’ in ‘kriminalca’, ki
njih sramoti in πkoduje njihovemu ugledu. 

&&

In namesto da bi vsaj tedaj prisluhnili.

A niso starπi sami krivi. 
Vzgajani so bili v kar so danes. 
Ne vidijo Ëez materijalni plot, katerega so jim bili pokazali

starπi. Sami so veËinoma prestraπeni in nauËeni Ëastiti moË; in zato
spoπtujejo velike ribe. Vrh. ©portne gladiatorje. Zvite politiËne
spletkarje v parlamentih in cerkvah. Znane medijske zvezde. »ez
noË obogatele prevarante. Duhovne in posvetne avtoritete. Skratka
- zmagovalce in bogastvo. 

In Ëeprav brezsrËnega, avtoritativnega vzduπja sami sicer ne
marajo, otroku pomagajo splezati med pomembno ‘gospodo’. »im
viπje nad druge glave, Ëim viπje na tuja ramena, do Ëim veËjega peËata
- to so postale sanje vseh takoimenovanih dobrih starπev, ali ne?
Vzgojiti zmagovalca, ki bo vladal Ëim veË podanikom, je idealna

æelja danaπnjih idealnih starπev. In ni jim veË vaæen naËin; pomem-

bno je le priti na vrh. 

Bogat cilj opraviËuje sredstva. In ærtve. 

Pol milijona pobitih otrok v Iranu. 
Za zaËetek.

Dandanes se vsak otrok na planetu æe skozi paleto pravljic, katere
mu berejo starπi, nauËi vseh πtirih logik. Razmiπljati zna kot poljed-

elec, kot æivinorejec, kot lovec in kot nabiralec.
In vse πtiri logike se v odraslih glavah neprestano ‘tepejo’. 48



‘Ne ubij, ker boπ ubit!’, svari poljedelec. ‘Zmagaj! Ubij in æivel

boπ!’ kriËi lovec. ‘A πe prej ‘dobro’ izkoristi!’ πepeta pohlepni æivi-
norejec. ‘Vzemi! Vse je boæji dar!’, opraviËuje svoje poËetje nabiralec.

In za prav vsako dejanje, ki ga storimo, pa naj bo πe tako absurd-
no, v eni izmed teh logik najdemo opraviËilo.

Zato begamo zdaj v eno, zdaj v drugo, tretjo, Ëetrto smer

in delujemo paradoksalno. Vse je opraviËljivo; zato nam niË na
svetu ni veË sveto.

Razcepljena duπevnost, zmeda πtirih izkljuËujoËih, nasprotu-
joËih si logik, se skozi vzgojo prenaπa na otroke

&

V poslu oËe deluje kot zvijaËen lovec na dobiËek, grebatorsko
pleza po lestvi uspeha in nosi Ëim veË izplena v druæino. Do Ëlanov
druæine ima pastirski, zaπËitniπko/ izkoriπËevalski odnos. A do pos-
esti poljedelski odnos. In vse manj se jih odreËe nabiralniπki logiki
in izgubljeno denarnico vrne lastniku.

&

Otrokom oËe priporoËa sicer poljedelsko logiko: ‘Kar se boπ

nauËil, boπ znal’ in ‘Kar boπ sadil, boπ æel!’, a v dejanjih zahteva od njih
strogo spoπtovanje pastirske, avtoritativne logike oËeta in dræave in
cerkve in univerze: ‘»e ne boπ ubogal, boπ kaznovan!’. Podreditev. Kot
tudi jasen cilj - izbran plen v prihodnosti in grebenje do zmage. Torej
‘Ubij, Ëe umor koristi cilju.’

In ko se otrok z njegovo zmedeno ‘4 dimenzionalno logiko’ ne
more strinjati in reËe, da krava Liska definitivno ni πnicelj in da ubiti,
krasti, lagati ne pomeni ‘dobro’? Ko se odreËe puπki? In ko si ne
izbere in ne zapeËati usode po æeljah starπev in ne postane uspeπen
lovec na denar, slavo, moË?

&

Je kaznovan. 49



Norost zahodne psihiatrije

Ko nepokvarjen otrok, ki πe ne zna lagati, krasti, ubiti, opazi bol-
nost druæbenega telesa in zato zajedalsko-izkoriπËevalski medsebo-
jni odnos kot ‘normalnost’ enostavno zavrne? 

Ko otrok noËe postati rakava celica, ko odkloni odnos vam-
pir/krvodajalec ter od πoka zakriËi ‘Dovolj morale! Dovolj posilstva!

HoËem etiko!’?

Ko ‘norËek’ spozna, da mavrice ni moË niti posedovati niti pro-
dati, in se mu od boleËine ob sprevidenju norosti druæbe zblodi in
proti oblastnikom zakriËi: ‘Norci, saj ne vidite, kaj poËnete!’?

Ko mu je ‘dost’ uboganja norosti; in se odloËi zbeæati od bolnih,
v morilstvo, krajo, laganje zblojenih, tiransko/sluzastih shizofrenih
starπev, proË v zdravje in iz obupa pade na igle ali v sod æganja? 

Ko otrok v obrambo zavrti praËo, ko kmet vzame v roke srp,
delavec kladivo in pisar strojnico v revolucijo proti oholeæu, ki v
svojem napuhu misli, da je ‘vreden veË’? In si oholo jemlje pravico
ukaza in kazni?

&&

Takπnega ‘odtrganca’ ‘zdravi’ odrasli takoj odpeljejo k psihiatru,
da mu specialist za duπe, norcu ‘naravna glavo’ nazaj v raka-

vo - ?pravo? - smer, mu pomaga sprejeti ËaπËenje parazitskih vred-
not vele-posestniπke dvoliËne druæbe za ‘normalnost’ in ga utiri in
prilagodi nazaj v ?zdravo? grebatorsko olimpijsko druæbo, kjer se
laæe, krade in ubija. Med ‘normalne’ ugajaËe, spoπtljivo plezajoËe
proti viru moËi in proti bogastvu. 

In zatrjujejo, da se ‘zblojenemu otroku’ izboljπuje, ko postane
zopet ambiciozna povzpetna rakava celica. Poæreπen spoπtljivec in
dvoliËen skrivaË. Ubogljiv morilec na ukaz generala. Normalen

shizofrenik, ki se ‘viπjim’ klanja in ‘niæje’ brca.
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Zaton darvinizma

Darvinizem je postal ideologija Amerike; in v zadnjih desetih
letih je odnos zmagovalec/poraæenec, vojak/civil, avtoriteta nado-
mestil prejπnji socialistiËni, soupoπtevajoË, prijateljski odnos na
sonËni strani Alp. 

Darvinist vidi æivljenje kot veËno borbo. In vso neËloveπko
naravo, pa tudi brata, vidi le πe kot svoj plen. 

&

»asti lovstvo -  ubijanje, dæunglo in njene zakone. ‘To kill is to

live!’ je njegova logika. Darwinovo spoznanje da moËnejπi preæivi-
jo bitko, darvinizem citira kot ‘Slabotni so hrana moËnim. Dober tek,

gospod lev’.
Zato v æelji po zmagi ekstremni darvinizem Ëasti le najmoËnejπi

meË ; a ekologiji - soËutju, vegetarianstvu, poljedelcu in boæji logi-
ki : ‘Kar posejeπ, to æanjeπ !’, se lovec in æivinorejec posmehujeta.
Trapper in cowboy vidita le do prvega plena oziroma zakola in do
‘feπte’ po smrti plena.

&

A Ëe sejeπ le smrt, le kaj se ti lahko v sanjah prikazuje, da boπ
potem æel?

Ko v luËi etike in ekologije agresivnega Busha, oroæarsko indus-
trijo in Nato postaviπ pod vpraπaj kot ‘dobrodelno organizacijo’ ter
zablodo in paranojo ideologov ekstremnega darvinizma, katerega
viπek je Bush in z njim Amerika in Nato, premeditiraπ v luËi evolu-
cije, ti odstotek navijaËev pro/kontra Natu pokaæe trenutno

stopnjo egoizma/dobro-srËnosti v Sloveniji. In v svetu. 
&
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Govori ta ‘statistika’ o stopnji ozaveπËenosti /neozaveπËenosti
druæbe. In o prisotnosti in moËi ekoloπke zavesti. O stopnji pohlepa/
skromnosti, brezobzirnosti/ obzir-nosti. Govori o razmerju med mili-
tantno in civilno druæbo. Med posiljevalci in borci proti posiljevanju.

V luËi ekologije in evolucije, upoπtevajoË hitrost informatike, se
Amerika in divjanje ‘american dreama’ kaæe kot psihoza paniËne
objestnosti maËizma, ki pa je v zadnjih smrtnih krËih. 

Tiranija denarja in znanosti oziroma tehnologije ne more imeti
dolge æivljenske dobe. Prav tako ne Nato. 

Imperializem je v zadnjih trzljajih. 
Sfinga ære samo sebe. Kajti svobodi ni moË posekati kril.
Tako zatiran posameznik kot narod se neprestano zavestno ali

nezavedno borita za netlaËenost. Za Ëloveπko dostojanstvo. 
&&

NihËe veË noËe ostati suæenj - ubogljivi krvodajalec vampirjem,
ki pijejo æivljensko energijo soËloveku, ko mu pod pretnjo kazni
doloËajo in kradejo Ëas, pot in prostor.
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Svoboda

»lovek ni svoboden niti ko je suæenj niti ko ima suænja.

Ko je gospodar suænju, je ujet v suænjevo sovraπtvo in v strah pred
poniæevanim 

»lovek je svoboden le, ko brez kazni lahko reËe ‘NE’

vsakemu ukazu. Ko ima pravico odreËi posluπnost norosti. »lovek
je svoboden, ko nima in ne iπËe suænja in ne avtoritete, da mu poto-
laæi strah. 

Ko prevzame odgovornost za svoja dejanja nase, ‘duhovno’ ni
veË ujet v avtoriteto, exkluzivizem in udvorljivost. Shizofrenija -
odnos gospodar/suæenj izpuhti iz njegovega odnosa. In rodi se pri-
jateljstvo. Soupoπtevanje. Sobivanje. »loveπko dostojanstvo.
Zaupanje.

In nadzora ni veË treba.
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Konec poæreπnosti?

Tudi vsako drevo se ustavi v rasti, prav tako vsaka æival. Ako
gre preko idealne toËke, kjer korenine in kroπnja delujeta ekviva-
lentno, vsako drevo priËne propadati. Umirati.

&

»eprav so skoraj vsi otroci podlegli ‘normalnosti’, ameriπki
pravljici ‘O nenehni rasti’ oziroma ‘O beraËu, ki je postal kralj’, in so
æe nauËeni misliti lovsko-æivinorejsko in hoËejo rasti in rasti in rasti
do neba in πe Ëez, nikomur tega ni treba. 

Ni ti treba zmagati v grebatorstvu. Nikogar ti ni treba ugrizni-

ti za nagrado ali iz strahu pred prezirom starπev ali pred

‘boæjo’ palico.’

&&

Sam si lahko izbiraπ karmo. In priËneπ saditi svoja in ne vsilje-
vana semena zla.

Lahko postaneπ lovec in æivinorejec in sejeπ boleËino in trpljen-
je, Ëe ti boleËina sveta ne gane srca. A Ëe noËeπ moriti lepote in
trpinËiti okolice, imaπ moænost razmiπljati kot poljedelec in se uËiti
kot nabiralec. In Ëe noËeπ moriti, paË upoπtevaπ logiko “Kar sejeπ,

to æanjeπ”, ki je po vseh svetih spisih, na katere prisegajo vse religi-
je, Boæja logika; ker edina sega tudi onkraj smrti/æivljenja.
Upoπtevali so jo bili vsi modri, hodeËi pred  teboj - pisci Ved,
Mojzes, Buda, Sokrat, Jezus, Gandhi, Krishnamurti.... 

In ko otroku ni treba veË lagati, ukrasti, ubiti - vsak otrok
zacveti v svojem talentu.

&

Se ‘zgodi’ zdravo telo?
Zdrav duh v zdravem telesu?
CvetoË raj na Zemlji?
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Zdaj je Ëas

Svobode se ne da vsiliti s puπko. 

Zadnjega ljudoærca se ne da pojesti.

Ne ‘zahteva’ Bog od ljudi suæenjske poniænosti, kot ‘pastirji ljud-
stva’ govorijo ‘svojim’ vernikom, πe manj krvoloËne  objestnosti in
zmage, kar od otrok zahteva darvinizem in Bush. Bog, kot priËajo vsi

sveti spis vseh religiji, Jezusov dar Ëloveπtvu in evangelij, od Ëloveπtva in
posameznika priËakuje skromnost. Obzirnost do okolja. »loveËnost.
Konec ukazovanja. Konec trditve.

&

Kajti Ëloveπtvo evolucijsko potuje iz monologa v dialog. 
Iz tiranije ukaza (!) in ‘svetih trditev’ (.) Ëloveπtvo potuje v demo-

kracijo enakovrednih, pozornih (?), obzirnih bitij. Iz sveta agresivnih
klicajev in doloËujoËih pik potujemo v svet mehkobe vpraπanj. V
soËutje. V sobivanje. V vodoravni sistem, kjer posiljstva, ukaza, mo-
nologa, posluπnosti ni veË. 

Evolucija zavesti nas, Ëe hoËemo ali ne, torej pelje v ËloveËnost

socializma. V ËloveËnem vzduπju soËloveku in Bogu ne ukazuje-
mo, temveË sebi kot tudi vsem drugim ljudem kot æivalim in rastli-
nam - planetu Zemlja, vesolju  - Bogu prisluhnemo...

ZDAJ 
torej ni Ëas za bombe, za trditve in ukaze.
&

»as je zdaj za vpraπaje in dvom o pikah in klicajih. Za reka-
pitulacijo. Za razgledovanje, opazovanje in preverjanje starih vzor-
cev vedenja in obnaπanja. Za razmislek o lastnem obnaπanju in ve-
denju. Za pogovor o vzviπenosti. O poniænosti. O skromnosti. Za
pogovor o medsebojnem odnosu. 
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»as je, da se drug drugemu nauËimo prisluhniti.

Dvom (?) pomeni, da ne veπ. Da ne obvladaπ.
Dvom prinaπa strah iz prihodnosti.

In strahu pred jutri je v ozraËju sveta vse veË.
&

In ko strah preide v paniko?

Ljudje, ko so prestraπeni, beæijo v vodljive skupine, iπËejo puπko,
gradijo okope in zahtevajo vojno.

ParanoiËni Bush danes zahteva: “Napad!”

Bush se ne obraËa svetu kot prijatelj: “»e ne greπ z mano, pojdi

svojo pot. SreËno, Kekec!” niti kot partner: “»e nisi z mano, si moj

rival!”, temveË vsem ljudem sveta grozi: “Kdor se mi ne pokori, je mrtev!

Amerika ima pravico posilstva in posiljevani imate moænost le, da svoje

posilstvo tudi sami plaËate, ali...”

Bomo podlegli groænjam Busha in v strahu pred krutim hege-
monom volili rop, kot so paniËno-jezni Nemci volili Hitlerja? 

Ali pa bomo rekli bobu bob?

In prisluhnili otrokom?
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Otrok

‘Zakaj?’ spraπuje otrok po vzroku, 

‘za kaj?’ spraπuje odrasel za ceno.

Otrok ‘potuje’ iz varnega, zaupljivega materinega vzduπja
tankoËutnosti, topline in varnosti, skozi maËistiËi svet agresivnih, med

seboj se neprestano pretepajoËih se tekmujoËih odraslih, proti svoji smrti.

Nedolænemu otroku je vse na svetu oËarujoËe, zanimivo,

æivo. ZaËudujoËe lepo in skrivnostno. ObdajajoËe otrok doæivlja
kot tekoËe, spreminjajoËe se Ëudo. Krava Liska je otroku magiËna,
ne vidi je πe kot dobiËek/izguba. Zato se z njo in teliËkom igra in
se z njima ‘crklja’.

$$ 
Toda ekonomistiËni, materjalistiËni pogled starπev otroka

sili in prepriËuje v brezobziren ekskluzivizem. V brezsrËje
osamljenosti. V brezduπje. V vzduπje ubijanja vsega æivega za denar.
V izloËenost iz (boleËine in lepote) narave in izdvojenost od (boleËine in

notranje lepote) soljudi.
&

Zato se krutosti ekonomije in statiËnosti statistike vsak otrok
podzavestno upira. 

NoËe otrok izgubiti srca in æiveti po taktu ævenketanja

denarja. NoËe postati kimavec. NoËe postati rak, ki zaæira druge. 
A razum mu govori: ‘Starπi imajo gotovo  prav. UËitelji vedo. Moram,

Ëe hoËem zmagati. Moram, Ëe noËem biti zguba v oËeh starπev.’

Pred seboj otrok vidi dve moæni poti. 

Negotovo, a ustvarjalno ‘boemsko pot’ svobodnega, netekmoval-
nega opazovanja in raziskovanja obdajajoËe prisotnosti, katero koris-
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tolovski starπi ‘normalno’ zaniËujejo, ker v otroka nimajo zaupanja. 
In na drugi strani vidi navidez varno pot znanosti, papagajstva,

grebatorstva in kimaπtva, kamor jih utirjajo priËakovanja starπev. 

Otroci so razpeti med priËakovanji starπev in samosvojo

potjo, a le-ta se jim ob vstopu v ‘odgovorno æivljenje’ vse bolj in
bolj izgublja v megli ‘normalnosti’. 

Ujete v primeæ med znanost in umetnost, med brezsrËnostjo
ekonomije in med lepoto ekologije, stisnjene med æelodec in srce,
med smrt in æivljenje, jih druæba lomi…

$$
A otrok ne vidi izhoda.
Da preæivi telesno, ærtvuje srce.

Sprejme, da je brat rival, ki ga mora premagati. Sprejme, da je
krava Liska πnicelj, cekin vzrok in posledica Ëlovekovega bivanja. 

Zato se z bratom spre za ceno krave, vzame noæ in na skrivaj, da
brat ne vidi,  prijateljico Lisko spremeni v klobase in v avto. In teliËka
zamenja za televizijo.
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Slovenska protirevolucija proti evoluciji

Skromnost in poπtenost 

se zaËneta lahko le pri glavi. 

»e pa oËe poæreπno krade, sin ropa.

Soupoπtevanje vseh ljudi sveta je, ‘po definiciji’, demokracija; in
socializem pomeni humano druæbo. Vodoravni red enakovrednih pri-
nese ËloveËnost in obzirnost ekoloπki red, ki ni od posameznika vsil-
jevan red, temveË obzirno sodelovanje vseh ob soupoπtevanju VSEGA. 

Nedavno se je v Sloveniji, ako pogledamo evolcijski tok in smer

evolucije Ëloveπke zavesti, zgodila protirevolucija proti evoluciji.

Upor proti prijateljskemu odnosu, proti obzirnosti, proti ËloveË-
nosti, proti socializmu.

V od kapitalistov, cerkve in intelektualcev prekletem socializmu
je bil vsakdo, ki si je vzel prevelik kos torte zase, imenovan

‘tat’. Izdajalec naroda. In ljudje so ga zaniËevali, kajti skromnost je
izvir ËloveËnosti, prijateljskega odnosa, socializma.

‘KrvoloËni’, kot jih rad poimenuje danes demokrat, socialistiËni
direktorji si niso nakradli bogastva slovenske deæelice in vsak delavec
- fiziËni in intelektualni - si je v obdobju med vojnama lahko zgradil
hiπo. Najbolj pridni celo vikend.

»asi so se bili v desetletju in pol spremenili. 
Obzirnosti in skromnosti slovenska oblast, in poslediËno ves na-

rod, ne pozna veË. NajveËji ‘dobrotniki’ in ‘zmagovalci’ si gradijo
gradove, a socialna varnost ljudstva je na psu. Brezdomnih otrok,

laËnih otrok, agresivnih otrok je vse veË.
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‘Dober demokrat’ ni veË skromno, dobrosrËeno in poπte-

no, obzirno, Ëlovekoljubno bitje, kar je dobrota pomenila ‘ne-
koË’ - nedavno. 

&

‘Dober’ pomeni danes agresiven povzpetnik, uspeπen grebator,
bogat kapitalist, militantni Nato, paranoiËen Bush. V ‘praviËnejπi
druæbi’, kamor nas vodijo slovenske zvezde vodnice, kakor elita gov-

ori ljudstvu, vsakdo vzame, kolikor si najveË upa. In najveËji pre-
varanti se z ‘izplenom’ oziroma ropom hvalijo na ves glas. 

$%$
Poπtenost japiju pomeni ‘naivnost’; in naivnost prilika za izko-

ristek. In poteptati Ëloveku dostojanstvo je postalo normalno. 
Ubiti otroka? 
»e se ‘splaËa’, je opraviËljivo.

Zgodil se je torej oËiten preskok v brezsrËje. Egoizem.
Ignorantstvo. Agresijo.

$
»lovekoljubne in miroljubne ljudi, ki se zbirajo po ulicah v pod-

poru nenasilju in za mirno reπitev kriz, nobena svetovna oblast, niti
slovenska, sploh ne sliπi veË. In mediji se delajo, kot da jih ni. In
Bush vse miroljubne Ëlovekoljube na ulicah æe æigosa kot teroriste.
In jim obljublja smrt.

Tudi v luËi novoslovenskih ‘DEMOSovih’ zgodovi-nar-

jev, ki merijo svet skozi oËi ‘zmagovalcev’ oziroma ‘imperialistov’ in
‘kapitalistov’, so partizani, ki so se borili in ærtvovali æivljenja za nepod-

jarmljenost duπe otrok in deæele, æe spet oæigosani kot banditi.

Otroci v πolah ne vedo veË, kdo je bil agresor in kdo posiljen v
drugi svetovni vojni.

Borba za svobodo, ærtvovanje lastnega æivljenja za netlaËenost
otrok, je spet prepovedana.60
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Beseda ‘svoboda’ je bila v Sloveniji dovoljena le le do osamosvo-
jitve, od tedaj beseda svoboda prepovedana. Borci za svobodo oiro-
ma netlaËenost suænja so postali ‘sistemu’ nevarni ‘teroristi’.

Svobodo so gospodje ‘demokrati’, takoj ko so priπli na oblast,

spet razdelili na pravica/dolænost. Sami so se povzdignili v
veËvrednost, si oholo prisvojili pravice in si jih med seboj razdelili. Na
novo so uzakonili kastno druæbo gospod/bebec, bogataπ/sluga, si uza-
konili privilegije in si nagrabili koncesije, ki jim omogoËajo ‘veËno
rento’ in pravico kaznovati neubogljivega otroka ali upirajoËo se rajo.

A ‘raji’ - ljudstvu so doloËili skupinsko odgovornost -
dolænost tlake.

In bolj ko doloËajo in zakonsko urejajo svoje kriviËne privilegi-
je ter z zaniËevanjem davijo delavca in kmeta, ki sta spet - tako intelek-

tualni kot fiziËni - postala ‘izæemek’ japijem in bankirjem, in ‘plen’ impe-

rialistov, bolj krepijo gnev ljudstva proti sebi in novo revolucijo. Nov
razredni boj. Boj proti sebi - eliti.

Ljudstva se ne da pokoriti in izæemati v nedogled; in vsaka
boleËina, vsaka boleËina se karmiËno vrne, kot losos, k svojemu
izvoru. Kajti “Kar sejeπ, to æanjeπ!”

Nepokorjeni in zaniËevani Kurdi, »eËeni, Nube, Irci, Baski,
Palestinci si iz srca æelijo netlaËenost in dostojanstvo svobodnega
bitja, in se besno borijo za samostojnost duπe, pa jim ‘gospodarji’
Turki, Iranci, Rusi, Sudanci, Angleæi, ©panci moænost samoopre-
delitve ne dovolijo.

Slovenija je pred desetletjem dobila ‘privilegij’ - moænost samood-
loËbe in izbire poti; in ‘odloËila’ se je od evolucije in se uprla ËloveËnosti
in Bogu, ter iz ËloveËnosti socializma, iz humanizma skoËila nazaj v posil-
jevalsko-izkoriπËevalski odnos gospod/suæenj. V kapitalizem. 61



In danes nas elita sili πe v imperializem. 
Vsiljujejo nam ‘reπitelji Slovenije’ odnos vojak/civil! 

Kaj si sadi v njivo prihodnosti slovensko ljudstvo in kaj voditelji
Slovenije?
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Slovenija brez oroæja 

Slovenija ima privilegij popravnega izpita. 

Slovenija stoji pred referendumom.

Na razpolago so tri moænosti:

1/ Slovenija z Bushom in Natom in sodelovanje slovenske
‘karme’ v oboroæevanju in ropanju sveta?

2/ Slovenija brez Nata - samostojna slovenska armada v
sovraπtvu z avstrijskim, italijanskim, madæarskim generalom, v
sovraπtvu z  AmeriËani, Natom, Rusi in Kitajci?

3/ Slovenija brez oroæja?

Kaj si ‘karmiËno’ æelimo v prihodnosti?

Ljudje danes paradoksalno, to lahko opazi vsak, podnevi jaËamo
vojsko, izboljπujemo oroæje; in ponoËi sanjamo mir. Sanjamo
‘blagostanje’; a pripravljamo se na ‘zadnjo’ vojno. Gradimo obzidja,
a hrepenimo po ljubezni, zaupanju...

PriËakujemo in si obljubljamo boljπi jutri; a dejansko stojimo
pred tretjim svetovnim klanjem, saj vlagamo delnice v vojno, v bo-
lezni, v evgensko tehnologijo, v roparske, imperialistiËne ‘pohode’,
v uniËenje planeta; in zraven sanjamo tako mir kot predvsem izplen? 

Kje je v tem kaj realnosti? 

Paradoks med besedo in dejanjem postaja vse bolj oËiten.

In svet je vse bolj v krizi. Pred samouniËenjem.

Ves svet iπËe reπitev.
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Ves svet govori o miru; in se paradoksalno vse bolj in bolj
paniËno oboroæuje, polarizira, militarizira; in vse veË je pobitih otrok
po svetu in narava vse bolj uniËena in... 

“In kdor ni morilec,” pridiga Bush, “kdor ni neËloveËen in noËe

vojne,  je terorist?”

In tudi Slovenija ‘misli’ kupiti oroæje. 
In poveËevati agresijo sveta in Slovenije v svetu. !?!

A demokratiËna dræavica, ki teæi k povezovanju in ne v zavo-
jevanje tuje zakladnice ali zemlje, niti v podrejanje ljudi izven
dræavnih meja, ne potrebuje vojske. 

Za ‘mir’ v sami deæeli zadostuje policija, ali ne? 

Prebivalci Slovenije smo torej na razpotju. 
Prav tako preostali del Ëloveπtva.
Vsi skupaj in vsak posameznik. 

Quo vadis?

Hodimo po poti zaupanja v soæitje?
???
Ali po poti strahu in sovraπtva v vojno?

Slovenija stoji pred referendumom in Slovenija celemu svetu
lahko ponudi izhod..

Æeljo po miru in besede o miru lahko podkrepimo prebivalci
Slovenije tudi z dejanjem miru. 

Slovenija brez oroæja kot prva lahko vstopi v svet zau-

panja, svet soupoπtevanja, obzirnosti, razpravljanja in uËenja - v dos-
tojanstven, ËloveËen svet svet brez poniæevanja, ki si ga vse Ëloveπtvo
æe tisoËletja sanja. 64
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Odloæitev oroæja, strahu, ksenofobije, ta neshizofrena akcija, ko
besede miru in Ëlovekova dejanja lahko priËno ‘govoriti’ isto, lahko
razelektri paniËni strah in naraπËujoËo agresijo v svetu. ‘Gesta zau-
panja’ soljudem sveta, ta ‘srËni mir’ namesto verbalnega obljubljan-
je miru, ki nikoli ne more postati realnost, vse dokler se koliËina in ostrina

oroæja v svetu veËa, je svetu nujno potrebna.

Ali zaupamo prebivalci Slovenije ËloveËnosti in ‘kritiËni

masi’ soËutnih miroljubnih ljudi na ulicah sveta? Ali imamo

zaupanje v evolucijo in Boga? 

Ali upamo reËi strahu, sovraπtvu, pohlepu, podcenjevanju
soljudi, poveliËevanju svojih domiπlijskih predstav in s tem lastni
domiπljavosti: “NE!”, ter poloæiti oroæje v blato?

Bi nas neoboroæene, v civilizacijski sredini demokratiËno
deklariranih dræav, med katerimi se nahajamo, kjer klici ozaveπËenih

ekologov in nasprotnikov imperializma postajajo vse glasnejπi, upal kdo
napasti in oropati? 

Bi ozaveπËeni del sveta, ki na mirovnih demonstracijah Bushu ne

dovoli uniËiti niti preko vseh medijev osovraæenega tirana Sadama,

oboroæenemu Goljatu umor golorokega, prijaznega, ËloveËnega
slovenskega Davida prepreËil?

Slovenija ima za tako dejanje ‘osvoboditve strahu’ pod-

poro VSEGA - vsega srca Ëloveπtva, vse energije vseh osvobodilnih bojev,

silo evolucije, vse preroke, angele in Boga, kot nam zagotavljajo vsi sveti
spisi in evolucija in æelja po miru v srcih ljudi sveta.

Kaj se nam torej lahko zgodi hudega?

»as je pravi. 65



Kajti ob slovenskem kulturnem prazniku se je ob petju
Preπernove ‘Zdravljice’ sliπalo, kako vrh slovenske elite za Bushom
æe brunda “Razen iraπkega!” In Putin je pripeval: “Razen ËeËenskega!”

in Blair: “Razen irskega!”

Vsi poniæani vstajajo in topovi elite so pripravljeni za umor
‘teroristov’, ki zahtevajo skromnost in se upirajo lovski logiki Busha.

Razredni boj prehaja v mesarsko klanje in ‘Krst pri Savici’ ni
pravljica.

»loveπtvo se sprehaja po konici noæa in iπËe pot iz zmede. 

In je pripravljeno na duhovni preskok.

Ali upamo stopiti ob bok Ëlovekoljubu Preπernu, Jezusu, evolu-
ciji in Bogu, ki vsi pojejo “Æive naj vsi narodi!” in z njimi zapeti
brez oroæja v roki in brez fige v æepu?

Ostane torej le eno vpraπanje:
Smo sami prebivalci Slovenije pripravljeni dopustiti

ËloveËnosti, naπemu srcu, da odpusti strah, pohlep in stare
zamere kot vodilo naπega razuma, spustiti puπko in sosedov vrat; ter
soËloveku pustiti Ëloveπko dostojanstvo in ga pustili zadihati svo-
bodno?

Bo v naπi glavi poËil balonËek oholosti, ki nam srce zapira
v kokon omrtviËenega brezËutja; in bo naπa vojna z okoljem
konËana?

Bomo na referendumu volili ËloveËnost Jezusa, nenasilje
Sokrata, ne-mir Bude, praviËnost Mojzesa?

???
Ali descartijanski svet ‘vsevedne misli’, darvinistiËni svet zmago-

valec/mrtvec, oroæje, poæivaljenje, vojno, samouniËenje?
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Bomo zaslepljeni s strahom, jezno, sovraπtvom, pohlepom volili
uniËenje planeta, sebe, svojih otrok?

???
Ali pa bomo storili, kar nas sili ËloveËnost, in sledili evolu-

ciji zavesti, klicem mirovnikov na ulicah, nasvetom prerokov, ter
zaupljivo podali bratu roko?

Ali pa...?

Ali...?

A bomba

H bomba

?
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Planet Zemlja je raj 

Problemi sveta so problemi Ëloveπtva, ki nastajajo v skreganih
‘lokalnih zavestih’ posameznikov. Torej so svetovni problemi prob-
lemi posameznika; in problem posameznika lahko postane sve-

tovni problem.

Posameznik lahko postane globalni problem.

Ni agresija Bushevega imperialistiËnega, lovskega  ‘siste-

ma’ torej postala globalni problem, skrit v vsakem Ëloveku?

In vsak posameznikih je globalna reπitev?

Kaj sanjaπ pred seboj 
in kam vlagaπ ‘delnice’ svoje æivljenske energije?

Te æivinorejska logika vodi v tiranijo ‘svete’ besede?
Te ‘Ëisti razum’ - logika dobiËka vodi v tiranijo izraËunov oziro-

ma πtevilk?
Te lovska logika sili v tiranijo oroæja?

Ali pa srce sanja mir s planetom in objem z zaupljivim ‘boæjim
otrokom’ - nedolænim, zatrtim otrokom v sebi?

Planet Zemlja je rajski vrt, v katerem zraste vse, kar posadiπ. 

Si sadimo v prihodnost zdrava semena dobrote?
Ali semena bolezni in zla?

Svet zacveti v miru, ko se maËistiËna, predatorska druæba, ki se
sramuje jokati in pokazati ËloveËnost, zjoËe, saj le solze zamegli-

jo ‘plen’, zmehËajo puπËavo v rodovitno polje in topovske

cevi stopijo v plug...
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knjige istega avtorja:

Ali sem æiv mrtvec, ali sem æivo Ëloveπko bitje (1991)
Zakaj vojna? (1992)
Ugovor vojni (1993)
MoË besed (1995)
Anonimus, kdo joka? (1996)
Komu ærtvujemo otroke? (1997)
Na oni strani dotika (1999)
Kdo se boji Sokrata? (1999)
Samomor iz zasede (2003)

http://www.geocities.com/no_copyright

zavil * jaka modic
tiskal * cicero

opazil in samozaloæil * miha jensterle

2003 * no Ÿ



70


	stran 1
	CIP
	Kazalo
	Predgovor avtorja
	Zdravje
	Clovestvo potuje iz MONOLOGA v DIALOG
	Clovecnost
	Kaj se je zgodilo clovecnosti Americanov?
	Do kam sega srce predsednika Busha?
	Globalna zavest
	Kdo vidi prav?
	Kaksna druzba v dejanjih smo?
	Svoboda brez ljubezni je nasilje.
	Prijateljstvo
	Medcloveski odnos

	Informacijska vojna
	Kdo je terorist?
	Kriza cloveske zavesti
	Srce umira
	Plenilci
	Norost zahodne psihiatrije
	Zaton darvinizma
	Svoboda
	Konec pozresnosti?

	Zdaj je cas
	Otrok
	Slovenska protirevolucija proti evoluciji
	Slovenija brez orozja

	Planet Zemlja je raj
	Kolofon

