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“Trenutna 
civilizacija 
favorizira 
vrednote, ki 
ljudi učijo jezika 
moči, in ne jezika 
ljubezni. Ljudje 
radi manipulirajo 
z različnimi 
izvori moči. 
Slovenci lahko 
postanemo drug drugemu zavezniki. 
Le prepoznati moramo svoje rane 
in neumnosti. Butalci niso parodija. 
In oslova senca je kar realna dilema 
premnogih,” pravi dr. Lucija Mulej 
Mlakar, sociologinja, publicistka, 
pisateljica, antropologinja, filantropinja 
v drugem delu Sensinega intervjuja.  
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Za etiko 

se je treba

vsak dan

truditi
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Zakaj smo se tako oddaljili od samega 
sebe?
"Smo mestna vrsta, delujoča v sistemih, 
ki nam povzročajo ekscentričnost – 
oddaljenost od vsega bistvenega. Vklo-
pljen imamo instrumentalni razum, ki 
proizvaja želje po doseganju ciljev brez 
globine. Temu sistemu ustreza kaos in 
neuravnovešenost čustvenih stanj ljudi. 
Ta družbena hipnoza od ljudi pričaku-
je, da so utrujeni, nepopolni in dishar-
monični. Nesrečen človek je odličen 
potrošnik, četudi nima denarja. Bo pa 
na kredit rezerviral počitnice ali kupil 
čevlje."

Kako naj se ljudje rešimo te neurav-
novešenosti, nepovezanosti s samimi 
seboj?
"Ogromno lahko naredimo sami s či-
sto preprosto logiko; z zdravo pametjo, 
s preprosto hrano, s preprostimi načrti 
za življenje. Pogosto opažam, da lju-
di ne zanimajo stiske drugih; vidijo le 
lastno. Drug problem je v ekscesnih 
željah ali nerealnih ocenah samega 
sebe: vsak ne more biti govorec, niti ne 
predavatelj, a danes se prav vsak sili na 
odre. Tretjič, spoštovanje starejših je 
smer, ki se je vselej držim; o stvareh, 
ki se mi dogajajo, rada povprašam sta-
rejše ljudi, ki so zaznali in izkusili ži-
vljenje v raznolikih odtenkih; modrost 
oči, ki vidijo skozte, je neprecenljiva."

MORDA JE ODGOVOR IZ 
ZAGATE BOLEČINA

Kako se torej soočati z vsakodnevnim 
stresom, da bomo kos večjim izku-
šnjam? 
"Hribi, šport, plavanje, umetnost in 
druge oblike deprogramiranja stresa so 
običajna izbira, a pomembno je, da npr. 
v umetnost ne vnašamo uničevalne, 
destruktivne energije, ki jo potem pre-
jema naš uporabnik. Negativna čustva 
lahko prenesemo na platno, v poezijo, 
glasbo, književnost in če smo mojstri, 
skozi patos dosežemo katarzo ... Ali 
ustvarjamo presežek, transcenden-
co, ali spreminjamo? Ali poleg kritike 
zaznamo pot, pokažemo izhod? Ali 

resno opozarjamo na probleme in obe-
nem gradimo mostove? Brez iskrenega 
soočenja in konstruktivne kritike ne 
moremo biti boljši. Zgolj s kimanjem 
se ne pride dlje od konice nosu. Torej, 
Slovenci lahko postanemo zavezniki. 
Vsak pa lahko začne pri sebi. Obenem 
se moramo zavedati, da opozarjanje na 
sivino in kalno vodo ni dejanje nega-
tivnosti! 
Vprašati se je treba, kakšno vlogo danes 
umetnost sploh igra. Tudi bolečina, ki 
jo izrazimo v umetnosti ali v vsakda-

njem življenju, nekje obvisi. Verjetno 
je pravo vprašanje, ali lahko množična 
kultura in razslojenost današnjega časa 
nudi ustrezno transcendenco naše bo-
lečine. Ker bolečina je, četudi se z na-
smeški in magijo pozitivnega mišljenja, 
ki je minljivi fiks, pretvarjamo, da je 
ni. Četudi nas je sto samoprevarantov, 
bolečina nekje obvisi. Morda je lahko 
bolečina pravi odgovor iz zagate.
Torej – rastemo preko spoznanj, pogo-
sto s pomočjo preseganja lastnih ome-
jitev, kot je npr. bolečina ega. Vendar je 
tu treba razlikovati med bolečino, ki se 

rodi iz udobja, in tisto, ki se rodi iz real-
nih težav. V kvantni medicini že dolgo 
časa opozarjamo, da je izvorno zdravje 
sinonim za zdravo celično informacijo 
in informacija znotraj celice je tista, ki 
določa marsikaj. Informacija je pravza-
prav naša zavest. Vsak od nas živi na 
določeni kvaliteti vibracije, ki jo določa 
stopnja razvitosti naše zavesti. Torej, če 
zavestno hodimo v hribe s pravilno na-
ravnanostjo, ki agresijo zelo hitro nev-
tralizira, ne škodujemo svojemu telesu. 
Če pa v hribe hodimo zato, da nasilno, 
ihtavo in agresivno odganjamo stres, v 
telo vnašamo agresijo, ihtavost in na-
silje. Ključno je, da smo ozaveščeni v 
izvorni energiji, ki jo oddajamo iz sebe 
v okolje."
Kaj naj torej naredimo, da se 'ne na-
lezemo' sodelavkine slabe energije in 
njene slabe volje, če smo z njo po osem 
ur v pisarni?
"Vprašati se je dobro, kako jo čutimo, 
kaj ji mi oddajamo. To so še zelo ne-
raziskana področja, ki nagovarjajo sub-
tilnejše ravni našega bitja, ki so finej-
še in nevidne. Dve polji, dve osebi se 
lahko ujameta ali ne. Če se dve osebi 
ne ujameta, bosta prej ali slej prekinili 
stik, ne bosta večno skupaj v pisarni. 
Če se dve polji, dve duši začutita, bosta 
presegli vse ovire. Telepatija ni izmi-
slek. A da srečamo tistega ali tisto, ki 
je za nas pravi/-a, moramo tvegati. In 
prestati ovire na poti do srca te ljube 
osebe. To je čustveno, eterično, ero-
tično ujemanje, to je resonanca. To je 
melodija dveh duš, ki je najlepši zvok 
v vesolju. Sodelavka, ki je ne maramo, 
pač ni usklajena z našo melodijo, zato 
ni stika in ni pesmi. Mi nismo usklajeni 
z njeno. Oba člena sta razglašena, vi in 
sodelavka."

Živo  znanje  je tisto, ki prinese luč  srca v srce drugega. 

Luč znanstvenega, presvetljenega  uma 

v um človeka, ki se je  zmedel  na poti.

Bolečina je, četudi se z 

nasmeški in magijo 

pozitivnega mišljenja, ki je 

minljivi fiks, pretvarjamo, 

da je ni.
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Kaj naj naredimo, da tega sploh ne bi 
bilo, da ne bi imeli opravka z ljudmi, s 
katerimi nismo na isti valovni dolžini 
in zato vsak po svoje razglašeni?
"Takšne ljudi vsi potrebujemo, ker se 
skozi odnose z njimi učimo. Tudi vi ali 
jaz sva nekomu čista disonanca. Če jih 
v našem življenju ne bi bilo, ne bi ve-
deli, kje smo, kako se odzivamo, nihče 
nam ne bi odseval naših občutkov, ču-
stev, dejanj in ne bi mogli rasti. Prav ti 
ljudje so naši odmevi, mi pa njihovi, in 
samo od nas je odvisno, kako se nanje 
odzivamo."

Velikokrat sva v najinem pogovoru 
omenili zavist …
"Zanimivi so politični primeri, ko 
kandidata, ki je najbolj osovražen in 
obrekovan, sčasoma vsak dan gledamo 
na televiziji in v časopisih; in kandidat 
zmaga. Zakaj bi se človek boril proti 
zavisti, če ga lahko pripelje do politične 
zmage?! Nekateri kandidati se zaveda-
jo: če ljudje o tebi govorijo, ti pošiljajo 
veliko zalogo psihične energije, ki jo je 
vselej možno nevtralizirati, torej ne-
gativni predznak preobrniti na glavo. 
O nevidnih svetovih nezavednega in 
podzavesti pa vemo zelo malo. Največ 
o tem vedo antropologi in lingvistični 
antropologi ter raziskovalci nevidnega 
sveta.
Zavist je gorivo, ki poganja mašinerijo 
potrošništva. Zaradi zavisti in požre-
šnosti svoj čas in energijo ljudje name-
njajo tekmi z drugimi, ki jim zavidajo. 
Torej – lastno energijo pretvorijo v za-

vist, namesto da bi jo pretvorili v kon-
kreten študij, ki bi jim prinašal rezulta-
te, ali v dobre odnose z ljudmi."

JE ETIKA V POSLU MERLJIVA? 
KAJ PA ETIKA POUČEVANJA?

Trenutno, poleg drugih tem, Lucija 
uči študente Poslovno in organizacij-
sko etiko na Gea Collegu, kjer je redna 
predavateljica. V kolumnah piše o Etiki 
Zavesti nasproti Etiki Ničevosti.

"Študentom želim predati spoznanje, 
da se je za etiko treba vsak dan truditi; 
nihče ni po sebi etičen, od rojstva kar 
pravičen, in nekdo, ki ima veliko odgo-
vornost, ima tudi veliko bremen, zato 
mu je težje biti etičen do vsakogar in 
vseh. Tako ne župani ne predsedniki ne 
zadovoljijo vseh, saj jih niti ne morejo. 
Ker etika in interes pogosto hodita z 
roko v roki, kar ni nujno slabo, zlasti ta-

krat, ko je v tem interesu dobro za vse, 
ki ne izključuje majhnih in ranljivih, 
lahko združimo nemogoče. Slovenci 
lahko postanemo drug drugemu zave-
zniki!

Problem, ki ga vidim, je v dejstvih, iz-
trganih iz konteksta. Primer: neka ose-
ba je čudovit strokovnjak, dela odlično, 
požrtvovalno, kolegialno. Ima pa neko 
hibo in ko pride do neke poslovne te-
žave, se vse dobro o njem pozabi in iz-

postavi le njegovo hibo. Zlorabi se nje-
govo človeško nepopolnost! V tem smo 
Slovenci prvaki, v izkrivljanju podob. V 
trganju podob iz konteksta. V družbi 
bolj spoštujemo nogometaše kot velike 
borce za pravico.
Če hočemo nekaj etično presoditi, 
moramo pridobiti ustrezne podatke 
in informacije, da sploh lahko o ne-
čem razsodimo. Povprečnež pa sodi na 

podlagi gona, hudobije in trenutnega 
navdiha; in takšne situacije so nevar-
ne. In ja, etičnosti ne moremo meriti, 
lahko jo predvidimo in ocenimo stanje, 
a merskega inštrumenta za to področje 
nimamo. Kvalitativna in kvantitativna 
metodologija lahko preverita površje, 
globine pa nikdar v celoti, zato ljudje 
ostajamo neznanke."

OBSTAJA TOREJ ZNANJE, KI 
GRADI, IN TISTO, KI UBIJA

"Učenje naj ne bo muka; profesorji 
morajo v ljudeh privzgojiti ljubezen 
do znanja, do spoštovanja preteklosti, 
do ljudi, ki so veliko naredili ali celo 
tvegali življenja, da se je pisana beseda 
ohranila. Pomembno je živo znanje; is-
kreno predajanje znanja. Torej znanje, 
ki ne ubija. Študentom želim predati 
ljubezen do spoznanja, ki gradi, in ne 
do tistega, ki ubija! Gradi le tisto zna-
nje, ki je bilo notranje dojeto in ko ga 
uporabimo, nudi uteho, ki ustvari od-
ziv, lahko tudi odpor in neprijetnosti. 
Pomembna je transcendenca znanja, 
moment transformacije, ki je možen 
preko transferja, prenosa energije, po-
datka in informacije. Živo znanje je 
tisto, ki prinese luč srca v srce drugega. 
Luč znanstvenega, presvetljenega uma 
v um človeka, ki se je zmedel na poti; 
ko prenesemo vir moči v nemoč druge-
ga, ki zasveti v čisti moči, ki gradi. Ki 
nima potrebe po podjarmljenju.
Medtem ko je mrtvo znanje tisto, ki 
se izrabi za premoč, obvladovanje in 
ukinjanje svobode. Mrtvo znanje lišpa 

samo sebe; je narcisoidno in nesposob-
no (samo)kritike. Razvajeno je in pu-
hlo. Ljudje mrtvega znanja niso prav 
nič prijetni, pogosto so slabiči, ki svojo 
ničevost skrijejo v številke, besede, rde-
če pentlje in minljive nasmeške."

Ali lahko z znanjem škodujemo?
"Da. Ker ga lahko zlorabimo. Trenutna 
civilizacija favorizira vrednote, ki ljudi 
učijo jezika moči in ne jezika ljubezni. 
Ljudje radi manipulirajo z različnimi 
izvori moči: hecno je opazovati, kako 
se npr. v manjših skupnostih ali v del-
no formalnih skupinicah delijo nazivi 
in simboli moči: kako se nekdo, ki je 
bil včeraj le povprečen sosed, prelevi v 
'velepomembnega predsednika': hitro 
se zavihti na tigra uspeha in čaka odo-
bravanje. Smešno je opazovati kralje, 
ki kraljujejo na dvorišču le sebi, pošve-
dranim copatom, staremu loncu in še 

nekaj mravljam. Ljudje mrtvega znanja 
ljubijo oblast. Nimajo pa ne inteligen-
ce ne čutnosti, še manj srčnosti, seveda, 
oblasti nikdar. So pošvedrani copati, ki 
bi želeli biti prelestne ptice. No, in za-
tem seveda vsakogar, ki moč zares ima, 
v karizmi, značaju, znanju in/ali delih, 
skušajo sklestiti na tla. Slovenci lahko 
postanemo drug drugemu zavezniki. 
Le prepoznati moramo svoje rane in 
neumnosti. Butalci niso parodija. In 
oslova senca je kar realna dilema pre-
mnogih."

ZA DOKAZ 'NEVIDNIH 
SVETOV' BO TREBA 

SPREMENITI INSTRUMENTE
"Nevidni svet so npr. občutki, ko vsto-
piš v prostor in zaznaš njegovo barvo, 
čustvo, atmosfero. Ko enostavno veš, 
da bo ta večer eden najlepših v tvo-
jem življenju. Ambientalna subtilnost 
je nekaj novega, nam že znana, težko 
pa si jo zamislimo v 18. stoletju, kjer 
bi sicer meščanski diskurz dopuščal 
kaprice, a te bi morda obarval po de-
finiciji histerije, ki je bila domnevna 
čustvena letargija ženskega spola te-
danjega časa, in ne čutnosti, ki je spo-
sobna izrednih zaznav! Torej, znanost 
hodi z roko v roki z razvojem zavesti: 
in počasi se razvija v razumevanje igre 
nezavednega in podzavestnega; kar 
naredimo na primer Siriji, naredimo 
sebi. Živimo v času povratnih zank, ko 
se posledica zmaterializira s svetlobno 
hitrostjo!
Znanstveniki, ki verjamejo le v inštru-

Ljudje mrtvega  znanja  

ljubijo  oblast. 

Nimajo pa ne  

inteligence  ne čutnosti, 

še manj srčnosti.

Če   zavestno  hodimo v hribe s pravilno 

naravnanostjo,  ki agresijo zelo hitro nevtralizira, ne 

škodujemo svojemu   telesu.  Če pa v hribe hodimo zato, 

da nasilno, ihtavo in agresivno odganjamo   stres, v telo 

vnašamo agresijo,   ihtavost  in nasilje.
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Dr. Lucija Mulej Mlakar je 
med drugim tudi avtorica treh 

odličnih knjig. 

Za nakup knjig pišite na: lucija.
mulej@budnjani.si 



58 59FEBRUAR/MAREC

desetletji. Tradicionalni (pod)sistemi 
moči, kot so znanost, politika in nena-
zadnje, medicina, izgubljajo na več rav-
neh. Razcvetenje ostalih oblik zdravlje-
nja in samopomoči moramo razumeti v 
tem oziru. Svet je postal globalen, kar 
pomeni, da nihče ni več glaven. V celoti 
in nikjer. Konkurenca je huda, in tra-
dicionalni sistem vrednot se ruši, nov 
sistem pa je v fazi oblikovanja.

In ko presojamo legitimno moč druž-
benih podsistemov, ne moremo mimo 
vprašanja posameznika: vsak zase so-
oblikujejo sisteme, kot so znanost, 
politika in medicina. In vprašanje le-
gitimitete je neprestano odprto, fiksnih 
Bogov ni več: umrli so s koncem zgo-
dovine (Fukuyama). Tako nimamo več 
brezpogojnih avtoritet in marsikdo se 
na osebni ravni s tem ne more sprija-
zniti; imamo krizo osebnih identitet in 
osebnega pomena. 
In presojati nekaj brez konteksta ce-
lote ni več ustrezno. Zato se svet defi-
nira hologramsko na osnovi celostnih 
obravnav in medicina ni izjema. Moč-
no nas določata naša biokemija kot 
duhovno duševna komponenta. Trav-
matizirani posameznik, ki preboleva 
nekaj težjega, potrebuje različen nabor 
znanosti, od medicine do subtilnejših 
energijsko dušnih terapij. In psihičnih 
ravni človeškega bitja je mnogo: telo 
je zadnje in je vidno, zato je znanost o 
telesu tako prepričljiva. Vendar je telo 
poslednja manifestacija, prvi princip pa 
je duh kot primarno gibalo, kot temelj-
ni vzrok vsega. 

In ko se družbeni sistemi podajo na trg, 
ko znanost, politiko in medicino pod-
vržemo principu biznisa, se karte pre-
mešajo. In srčnosti se pridruži kalku-
lacija, vedoželjnosti udobje nevednosti 
in aktivaciji ignoranca, v vseh teh druž-
benih sistemih pa delimo kolektivno 
odgovornost PRAV VSI. Ker imamo 
vselej opcijo izraziti stališče kultiviran. 
Se postaviti za pravo stvar. Marsikdo 
seveda pove svoje mnenje, a bruha le 
strup: kultivacija retorike in intelekta je 
v tem primeru nujna. Molk pa se šte-
vilnim 'obrestuje': biti tiho in kimati ob 
pogledu na krivice, ki jih trpi sočlovek, 
je najlažje.

Bo kmalu mogoče dokazati zdravilne 
učinke homeopatije?
"Zanimivo, da ste me to vprašali. Al-
ternativna medicina pridobiva ugled, 
prav tako homeopatija. Homeopatija 
deluje na čustvenem in miselnem tele-
su in v najboljšem primeru izniči vzrok 
bolezni v fizičnem telesu. Za večino je 
problematična, ker je dokazljivost vpe-
ta v sistem, ki je neustrezen: dokazuje 
se jo z merili naravoslovja. Kot razmi-
šljam sama, homeopatija usklajuje no-
tranje melodije in ritme, ki lahko po-
rušijo telo, ali pa ga ohranjajo zdravega. 
Medicina zdravi materialno telo in v 
tem kraljuje. Tukaj ne vidim spornosti. 
Vidim most, a potrebujemo čas, da se 

soočimo z lastnimi predsodki, z lastno 
miselno lenobo: misliti subjektivni svet 
je mnogo težje kot računati parametre 
objektivnega. Čutiti bolečino v duši je 
drugače kot biti le slabe volje zato, ker 
se nam je polomil čudoviti fikus ravno 
takrat, ko je prišel mož, da nam ga pri-
drži.
Človeštvo je pred velikim soočenjem s 
seboj in integrativna medicina bo po-
kazala smer soglasja in sočutja, saj želi 
dajati, ne jemati. Ni ji treba biti prva.
Nevidni svetovi namreč ne bodo nikoli 
dokazljivi na način pozitivizma, sistem 
merjenja in preverjanja bo treba nad-
graditi in dodelati merske inštrumente 
ter predvsem, izčistiti materialni ego, 
ki bo, po osebni katarzi, priznal obstoj 

subtilnega, očem zaenkrat nevidnega. 
Zametki povedanega so že tu: fuzi-
ja, kvantna fizika, kvantna mehanika, 
relativnostna matematika in postruk-
turalizem v filozofiji znanosti: premik 
znanstvene paradigme se je že zgodil 
in ko se začnejo dogajati veliki pre-
miki v koncepciji možnega in zaznav-
nega na področju znanosti, se začne 
odpirati družbeni svet, ki odgovori na 
spremembe: znanost je čudovita, jaz jo 
obožujem!"

ZNANOST IN DUHOVNOST V 
ČISTI OBLIKI SE PREPLETATA
"Znanost je eksaktna, preverljiva in či-
sta. To je znanstveni sistem, ki se trudi 
za pošteno obravnavo; eksistencialna 
duhovnost je zelo subjektivna in in-
herentno intimna. Vsak od nas v neki 
fazi življenja zazna dvom v vse, kar ve 
in zna. In ta dvom je tista srčika, od 
koder se gradi drugače. Čista eksisten-
cialna duhovnost je prav tako brutalno 
pristna: tako kot je, pač je. Ni prostora 
za pretvarjanje. Torej znanstveni sistem 
je čist, preverljiv, pošten in eksakten. 
Naravoslovni je na prvi pogled veli-
ko bolj eksakten, saj je merljiv. Veliko 
bolj zahtevna za uporabo objektivnih 
vidikov je družboslovna, subjektivna 
znanost – psihologija, antropologija, 
sociologija, humanistika; zanjo upora-
bljamo drugačne, mehkejše inštrumen-
te, a ti se morajo nadgraditi. Kako naj 
namreč izmerimo čustva? Lahko izgra-
dimo raziskovalni dizajn z vprašanji, a 
pri obdelavi podatkov izgubimo npr. 
barvo čustev. Ali npr. barvo prostora. 
Izmerimo lahko toploto prostora, ven-
dar ne moremo izmeriti njegove barve, 
ambienta, spomina in naboja. In prav 
zato, ker je to nevidno polje tako težko 
prijeti, je zlorab na tem področju naj-
več. Zato znanost brani resnico in jo bo 
branila vselej. Ker nimamo preverljivih 
dejstev mehkih področij in nevidnega 
sveta duhovnosti, se ljudje lahko razpa-
sejo v svoji ničevosti."

Torej menite, da je koncept duhovnega 
učitelja stvar preteklosti?
"To vprašanje je res pase in popolno-
ma neustrezno. In k temu nimam kaj 
dodati."

OKTOBER/NOVEMBER

mentalno dokazljivost, so neskončno 
široki in istočasno omejeni v definici-
jo tega, kaj je za njih realno. Kaj pa bi 
se na primer zgodilo, če bi jedrski fi-
zik vsakodnevno meditiral na prazvok? 
Vprašanje je, ali bi bilo to za njegovo 
poslanstvo primerno in ustrezno. Velja 
pa, da če začne razvijati svojo inteligen-
co tudi na druga področja bivanjskosti, 
tudi na področja nevidnega, kot je na 
primer moč zvoka pravzroka, lahko nje-
gove rešitve postanejo drugačne. Lahko 
postavi novo paradigmo v znanosti. In 
danes vemo, da je kontraindukcija vir 
novitet; torej drugačni pogledi nudijo 
popolnoma drugačne dimenzije, in te 
dimenzije nam, poleg znanosti, naklo-
ni življenje: ob veliki ljubezni, rojstvu 
otroka, smrti, spoznanju itd. torej, po-
gosto se zgodi, da se ljudje ustalijo in – 
zaljubijo v drugega. To je klofuta življe-
nja, priložnost za boljši jaz, objem erosa 
in primer kontraindukcije. Pač, gotovo-
sti ni. In nevidni svetovi nas izigravajo 
zato, da se uigramo v harmonijo s se-
boj, v sozvočje z njo, z njim, s celoto. 
V pristno človečnost. In Slovenci smo 
zelo srčni in dobri ljudje, le vzpodbudo 
potrebujemo!

Toda kako bodo – iz sveta mer in do-
kazljivosti, ki jih zahtevajo tudi njihovi 
kolegi in navsezadnje službe, ti znan-
stveniki pogledali širše, v svet, ki ga ne 
morejo izmeriti z merilnimi inštru-
menti, ki so jim na voljo? Prisila pokli-
ca, profesionalna iniciacija ni prijetna 
reč. In drugačnost se rado kaznuje.
Kdo bo botroval novi paradigmi v zna-
nosti? To bodo naredili visokointeli-
gentni ljudje, ki bodo ugotovili, da ima 
konsistentna teorija znanosti veliko 
slepih peg in ko jih bodo zaradi neke 
eksistencialne stiske sposobni ugledati, 
se bo rodil novi svet; pogledali bodo v 
nevidni svet čustev, čutnosti, ljubezni, 
energije in dušnosti. To bodo dosegli le 
tisti, ki so visoko motivirani in visoko 
predani. Družbeno evolucijo vselej vo-
dijo ne le izjemno pametni, temveč tudi 
popolnoma predani."

Ali sploh še zaupamo sistemom? Me-
dicini, na primer?
Seveda, o krizi zaupanja in o družbah 
tveganja govorimo že najmanj dve 

Hecno je

 opazovati, kako se 

npr. v manjših skupnostih 

ali v delno  formalnih 

skupinicah delijo nazivi in 

simboli  moči.

S E N S A I N T E R V J U S E N S A I N T E R V J U

Molk se številnim obrestuje: biti tiho in kimati ob 

pogledu na krivice, ki jih trpi sočlovek, je najlažje.


