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Odtisi
Nova doba se je morda zares začela s korono. Ki nas 

vse po vrsti ozavešča. Medtem ko smo pred tremi leti o 
zelenem gospodarstvu in ekologiji govorili le kot o eni 

izmed možnih drugačnih ekonomskih poti oblikovanja 
človeških družb, zdaj postaja jasno, da je okolje tisto, ki 
naših grehov ne bo več odpuščalo. In da so odtisi, ki jih 

vsak od nas odtiskuje v eter, v polje ali v človeško zavest 
ključni, dojemamo domala vsak dan, saj se je tako kot 

svetovna zavest spremenila mikroklima vsakdanjih 
življenj, ki jih oblikujemo prav vsi. In tu je tista Velika 
Sprememba, ki se bo zgodila. Saj se dotika slehernika.

Brezogljičnost
Da je CO2 zahtevana komponenta in 
da stari fosilni viri energije v zavest 
Zemlje in njeno materialno nedrje 
odtiskujejo neizbrisljive sledi, je mor-
da najbolj občutno prikazal Al Gore v 
znamenitem dokumentarnem filmu iz 
leta 2006 Neprijetna resnica. A boj za 
zeleno prihodnost se pravzaprav niti 
začel še ni. Sodobna plastična družba 
poleg ogljičnega odtisa močno odti-
skuje plastični odtis in boj za razpla-
stenčenje poteka ob boku boja za čisto 
okolje. Da so morja polna plastike, da 
se le-ta razgradi v sto letih in da je reci-
klirane le nekaj odstotkov … je usodno. 
A sama si upam trditi, da se je kritična 
masa prebudila in da vse več ljudi na 
ravni vsakodnevnih navad, kjer so spre-

membe zares najtežje, koraka proti novi 
prihodnosti, ki poleg navedenih dejstev 
nagovarja popolnoma nove odtise in 
ravni zaznav, ki so domače tako vsem 
‘iskalcem nekoristnih svetov’ kot onim, 
ki jih duhovni svet spremlja od malega.

etični, moralni odtis in maori
Oba zgoraj omenjena odtisa, ki se 
ukvarjata s problematiko onesnaževanja 
s CO2 in plastiko, istočasno nagovarjata 
in tematizirata etične in moralne dile-
me, s katerimi se človeštvo ne ukvarja 
rado. Sama predavam etiko že nekaj let 
in priznam, da navala na te tematike ni. 
Resda se študentje pri predmetu sreču-
jejo s starimi grškimi filozofi in misleci, 
s klasiko filozofije in antropologije, kar 
je zahteven študij, a sama kontemplaci-

ja in diskusija, ki nagovarja dobro v nas 
in nas skladno s tem izzove, da ponov-
no razmislimo o svojih vrednotah, od-
meva navznoter. In odmev, ki ga etične 
razprave in same dileme puščajo na naši 
zavesti, niso zanemarljive. Zato je prav, 
da se poleg trde materije in okolja, ki 
se pod človeškim odtisom ruši v sebi, 
nagovarja in obelodanja etiko, ki mora 
vselej prisegati na obče dobro. In tako 
kot številni skrbijo za lastno postavo z 
zdravim načinom življenja in prehra-
njevanja, moramo še toliko bolj skrbeti 
za notranji avtogeni fitnes, notranji stav, 
ki se začne z razmišljanjem izven pri-
kladnega in udobnega.

In zrela duhovna drža nas nagovarja, 
da poskrbimo za svoj etični in moralni 
odtis.
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Za razumevanje moralnega in etičnega odtisa si lahko po
bliže pogledamo kozmologijo Maorov. In kot sama v kolum
nah večkrat poudarjam, znanje ni dovolj. Je ključen, a ne za
dosten pogoj. Da bi razumeli ravni sobivanja stvarstva, je treba 
(pri)vzgojiti ljubeče relacije do okolja, soljudi in sveta nasploh, 
kar dosežemo z vzgojo srčnosti in sočutnosti.

Maori tako razumejo krogotok recipročnosti z vsem živim 
in neživim; koncepti, kot so hau, tapu, mana (hau je duh da
rovane stvari, tapu je kozmična moč ustvarjanja, mana pa je 
vsebnost te moči pri človeku, v naravi in na primer kamnu), 
nudijo drugačna pojmovanja osnovnih relacij človekrazvoj
okolje.

Po njihovi kozmologiji ljudje pripadamo Zemlji in življenj
ska sila, ki je mauri, je v soodvisnem razmerju z našim rav
nanjem. In če ni ravnovesja med temi vidiki etike, ustvarimo 
energijski dolg. Novozelandski Maori prav tako veliko govori
jo o etiki celote in kozmosa (te a omarama), o etiki življenjske 
esence in vitalizma (mauri), o etiki potencialov in svetosti ljudi 
in stvari (tapu), o etiki karizme in osebne moči in skupnega 
dobrega (mana), o etiki duhovne moči in reciprocitete z na
ravo (hau), o etiki duhov prednikov, spiritizma (wairuatanga), 
o etiki pravice, odločitvi za iskanje pravice, prave poti (tika),  
o etiki solidarnosti (katahitanga) … O kakšni etiki pa razprav
lja naša civilizacija?

Čustveni in empatični odtis so pravzaprav tiste ravni, ki jih 
v reviji Sensa razvijamo z vsemi soustvarjalci. Verjamem, da 
se vsak od nas trudi po najboljših močeh, a kaže, da je trud 
premalo.

Čas je dozorel in dozoreli smo mi. Vsak od nas je Maor, ki v 
kolektivno zavest odtiskuje sebe: lastne misli, občutja, odmeve 
in zvene.

Želim si, da se naše melodije uigrajo v kozmično celoto.
Da se združimo s prazvokom in Zaživimo.
V čistih relacijah in jasnih odtisih.
V iskanju prave smeri nam vsem skupaj želim lepo jesen in 

mirno zimo ter novo pomlad, ko bomo odložili stara telesa in 
se preobleki v novo etiko sožitja skupnosti, ki je tik pred tem, 
da se dokončno prebudi. 

Vsak od nas je Maor, ki v kolektivno 
zavest odtiskuje sebe: lastne misli, 

občutja, odmeve in zvene.


