
Začutiti, se prepustiti, zažareti, se objeti, 
prisluhniti, zaznati, ubesediti, zaplesati. 
Vse zapisane besede ponazarjajo živo 

prezenco, tisto lepo človeško, ki je spevno. 
Temu rečem sposobnost bližine: biti blizu, 
dovoliti si priti blizu, biti pristen, brez mask 
in iger. In zlasti: biti ranljiv. Bližina in iskre-
nost sta prvini jezika ljubezni, ki ga govorijo 
veliki duhovi, veliki ljudje, ki razumejo, da je 
jezik moči in interesa minljiv in nevaren, lju-
di uničuje in jim krade dostojanstvo, saj za 
to, da uspejo, uničijo kar koli in kogar koli.

Interes: zaigrana bližina
Človeške družbe so inteligentni siste-

mi, kjer se posamezniki umeščajo v sve-
tove, o katerih menijo, da so za njih pra-
všnji. In pogosto je bližina način in valu-
ta, kako priti do nečesa, kar si posameznik 
želi. Ljudje bližino izkazujejo na različne 
načine. Če podamo primer, ko se posame-
znik želi uveljaviti v neki skupini, se mo-
ra sprva strinjati z vrednotami in pravili te 
skupine. Če ima posameznik cilj, da uspe v 
tej skupini, mora te vrednote ponotranji-
ti, jih vzeti za svoje, če-
tudi morda niso v celo-
ti smiselne in pravične. 
Kajti vsaka skupina de-
luje po načelu množice, 
in množica ne dopušča 
svobodnih duhov. In 
ko ta posameznik po-
notranji norme, v sku-
pini začne napredova-
ti; svojo zvestobo izkazuje s poslušnostjo 
in morda z načini izločanja vseh tistih, ki 
so moteči. Ko pokaže, da je za skupino in 
njihovega vodjo pripravljen narediti ko-
rak več, se ga poviša. In izkazovanje bliži-
ne skozi obrazce lojalnosti in poslušnosti 
pomeni utrjevanje tiste bližine, ki nasta-
ne zaradi koristi in preračunljivosti. Posa-
mezniki, ki nimajo lastnega znanja in idej, 
nikoli ne morejo uspeti sami. Vselej potre-

bujejo skupine in podobno misleče, zato 
je rekrutacija oziroma sam proces skupin-
ske hipnoze izrednega pomena.

O sami hipnozi oziroma programiranju 
množice se lahko poučite s preučevanjem 
nacizma, ki je iznašel stroj za pobijanje in 
mučenje, in pakt z zlom tega časa je jasen. 
Kako delovati, kako uporabljati propagan-
do, kako vplivati na psiho ljudi, s podrobni-
mi treningi, ponavljanji istih besednih zvez, 
z rednimi stiki in tako naprej, je praksa, ki se 
uporablja tudi danes, v milejših oblikah, a z 
zelo podobnimi praktičnimi vzorci in nor-
mami rekrutacije.

Zato je tako pomembno, da se ljudi oza-
vešča o pomenu pristnih človeških vezi, ki 
temeljijo na spoštovanju in iskrenosti.

Ljubezen: iskrena bližina
Ljubezen je resda edina smiselna stvar v 

tem nesmiselnem svetu, in jezik ljubezni, ki 
se pokaže v toplini, predanosti, skrbi, priso-
tnosti, spremljanju in srčnem opazovanju, 
je najlepši jezik, ki je kulturno univerzalen. 
Koda ljubezni je prisotna v vseh kulturah, in 

prav vsak narod pozna razne običaje, ki po-
nazarjajo in simbolizirajo razdalje med lju-
dmi, med katerimi je bližina tista najbolj ob-
čutljiva, najlepša in obenem najbolj tvega-
na. Ljubezen je tisto čustvo, ki je univerzal-
no v vseh kulturah, in prav vsaka kultura iz-
najde načine, kako relacije med ljudmi, nji-
hov status, sposobnosti in vrline umestiti v 
sistem razlikovanj. In povsod velja enako: ko 
ste nekomu blizu, z njim delite njegov svet, 
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intimen, globok notranji svet, ter vse priti-
kline zunanjega sveta, ki kažejo na njegov 
položaj v družbi.

Zadnja desetletja se človeštvo poenote-
no uči bližine: z evropo in skupno gradnjo 
evropske identitete se učimo bližine in di-
stance; z razdaljo ohranjamo svojo poseb-
nost kot narodi, a z bližino evropske iden-
titete to različnost po mnenju nekaterih iz-
gubljamo.

V odnosih se učimo bližine, saj je veliko 
zakonov hladnih in preračunljivih, in tisti je-
zik ljubezni, ki je cilj sam zase, ni pogosto 
govorjen, saj je ljudi strah slediti svoji duši, 
ki nikoli ne računa in ne preračunava. V od-
nosih se, z reorganiziranimi družinami, uči-
mo novih obrazcev tega, kar je pristno in 
prav, in spoznavamo, da je ljubezen plaha 
ptica, ki govori neznane jezike in pogosto 
tako tiho, da je ne slišimo.

Čas, v katerem živimo, je tako poseben 
in lep. resnično, dana nam je velika pri-
ložnost, da se učimo, in učenje jezika lju-
bezni je tista prioriteta, pred katero smo 
postavljeni kot narod, kot država sredi 

evrope, kot posame-
zniki, kot matere, že-
ne, sestre, očetje, bra-
tje, prijatelji in poslov-
ni partnerji. V Sloveniji 
imamo veliko izrednih 
strokovnjakov, ki uči-
jo o pomenu čustve-
ne inteligence in spo-
sobnosti gojenja bli-

žine, ki nudi vse tiste duhovne darove, ki 
hranijo. In ko ima naša zavest spomin na 
dobre človeške prakse, ko je naš spomin 
poln prijetnih izkušenj, ko zaupamo v so-
sede, sosesko, kraj in državo, postajamo 
človečni. In le notranje odlike duha lahko 
pripomorejo k zdravim odnosom in pri-
stni človeški bližini, ki nikoli ne neha ver-
jeti v moč ljubezni in v jezik ljubezni, ki je 
univerzalen vsem nam. 

V odnosih se učimo bližine, saj je veliko zakonov 
hladnih in preračunljivih, in tisti jezik ljubezni, ki je cilj 
sam zase, ni pogosto govorjen, saj je ljudi strah slediti 

svoji duši, ki nikoli ne računa in ne preračunava. 


