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Zgodbe, ki jih piše življenje, so številne. 
in antropologi, ki proučujemo človeške 
navade, se zanimamo tudi za globlje vi-

dike vzrokov delovanj, ki nas motivirajo k na-
tančno določeni akciji.
Vprašanje zakaj si navadno zastavljajo vsi ti-
sti, ki so naravno razmišljujoči, ali radovedni, 
trenutno prizadeti, v nenehnem iskanju, v 
žalovanju, v poskusu razumeti paradoks in 
položaj, v katerem so.
in seveda tisti, ki skušajo poiskati rešitev za 
druge.
zakaj ljubezen? opevana be-
seda, ki se izraža v stisku rok, 
hvaležnosti, objemu, polju-
bu, pozitivni skrbi in dobro-
namernosti, nas povezuje z 
nitmi, ki se lesketajo tudi v 
času preizkušenj in težav. za-
mere, hlad, odpor in žalost 
so prav tako čustva ljubezni, 
a tiste, ki se skriva za oblaki 
mračnih čustev, ki ne izpusti-
jo sonca. Notranji nemir, is-
kanja in brezup so prav tako 
čustva odsotnosti ljubezni, ki 
jo vidimo v nemem in žalo-
stnem pogledu sočloveka, ki 
nas ob prečkanju ulice hipoma pogleda v oči.
Nevidni svet gradijo naša čustva in ban-
ke spominov, ki si jih delimo kot kolektivno 
zavest, kamor vsakdo od nas prispeva svo-
je melodije srca. in bližje ko smo si, težje je 
ohranjati ravnodušnost. Saj se naše duše ču-
tijo in umi mislijo, četudi nismo fizično po-
vezani. jezik ljubezni, ki ga vsak od nas sicer 
govori s tistimi, ki so mu blizu, počasi proni-
ca v zavest medosebnega sodelovanja: za-

vedamo se, da v času hipne rasti in duhov-
nih podpornih energij napredka vsaka na-
paka šteje. in vsaka prijazna beseda, izreče-
na iskreno, gradi. in jezik ljubezni ljudi spre-
minja, saj jih uči blagosti in neustrašnega 
boja za pravico. 
z jezikom ljubezni se dodobra seznanimo v 
partnerskem odnosu, kjer smo goli in nemi: 
to, kar smo, zares smo. V tej intimi ni prosto-
ra za pretvarjanje. ko nas nagovori eros, bog 
ljubezni, klonemo. začnemo se spoznava-

»Civilizacija se počasi pripravlja, da sprejme 
dar ljubezni.
Ljubezen je bojevanje in oboževanje obe-
nem, je notranji boj ega, ki se raztopi v ob-
jemu ljubljene osebe, je ena najtežjih in naj-
lepših preizkušenj, ki jo prej ali slej zmore-
mo prav vsi. Eros pravi, da smo pripravljeni 
na čudež transformacije, ki je mogoč le prek 
moško–ženskega načela simfonij barv, oku-
sov, dotikov, stikov, izmenjav, zrenj, uvidov, 
poželenj, raztapljanj, poglabljanj, preseganj 
žarenj.

Ljubezen je boj, vse dokler ni-
smo pripravljeni na daritve. 
Ko smo se pripravljeni darova-
ti ljubljeni osebi, brez ega, pri-
čakovanj, želja in interesov, se 
zgodi čudež: zaplešejo bogovi, 
da bi nam povedali, da je vse, 
kar smo tako dolgo iskali, sko-
zi mnoga življenja prek števil-
nih iluzij, ki so nas prisilile v tr-
pljenje, zares le v nas. Je v na-
ši zmožnosti izpustiti. V našem 
razumevanju darovanja sebe.
Saj je ljubezen cilj sama sebi.
Eros išče in najde pogumne. 
Ti zlomijo okove pričakovanj, 

družbenih norm in obrazcev. Išče tiste, ki so, 
namesto jezika moči, pripravljeni govoriti je-
zik ljubezni. Tiste, ki dovolijo, da jih napolni 
duh, ki presega vse materialno. Vemo, duh je 
primarno gibalo, materialno mu le sledi. Lju-
bezen išče vse, ki si upajo častiti življenje!
Zato se razodene vsem, ki jih ni strah nezna-
nega.«
Morda ste tudi vi našli pogum, da erosu 
pogledate v oči? 

Ljubezen je bojevanje in 
oboževanje obenem, je notranji 
boj ega, ki se raztopi v objemu 

ljubljene osebe, je ena najtežjih in 
najlepših preizkušenj, ki jo prej ali 

slej zmoremo prav vsi.
ti tam, kjer bi se najraje skrili; zato je danes 
toliko ljudi raje samskih. kajti odnos zahteva 
prepoznanje sebe in drugega skozi oči resni-
ce in nuje, da se nadgradimo tam, kjer smo 
neceloviti.
Necelovitost je jedro vseh sporov in odvi-
snosti, kar s primeri opisujem v svoji no-
vi knjigi, ki govori o ljubezni, hrepenenju in 
večnem iskanju nečesa več. z vami sem pri-
pravljena deliti kratek odlomek uvoda knji-
ge, ki izide ta mesec.


