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SAMO-KRITIČEN RAZMISLEK  
O NEZDRUŽLJIVOSTI  

  

„BITI IN   
 in   

„BITI HUMANITAREN   
ali 

ODA HUMANITARNOSTI 

 



Izhodiščne predpostavke 

 Svet ki ga vidimo je takše  kot so as ga aučili videti lju lja ski grafit  

 V aše  (skupnem) svetu se ič e dogaja rez aše so-udelež e 

 Pričeva je = sa okritič a pripoved so-udeleže a = deja je u a i  sr a  
 Kar nam je izkustveno tuje – tega ne moremo razumeti 

 Vsak posameznik = individualno in skupnostno bitje hkrati 

 Človek kot človek = več kot zgolj vloga/funkcija (element sistema) 

 Več ost, ki jo vse uje človeč ost = esko č o večja od tistega „še več“ ali 
„ ikoli dovolj“, ki je smrtonosno gonilo u-stroja 

 Bog = prastara (izvorna,tradicionalna  šifra človeč osti in skupnosti 

 Človeč ost/skup ost = ključ za razu eva je / razodetje boga 

 

 



RAZSIPAVANJE – RAZSUTOST  
(P.Jevremović – C.Angelicudes) 

- »Arhipelag« je ne-enost in ne-enotnost kopnega ( oštvo parcialnih svetov) 

- Enost sveta predpostavlja ejo, ki o ogoča s isel, ko u ika ijo, skupi o, red.  
- Meja o ogoča izkustvo svo ode, oziro a esvo ode i  je era zadovoljitve, 

zapreče osti. Zbira razsuto in je pogoj išlje ja - logosa, razbiranja/zbiranja 
razločeva ja /povezova ja jaz-sveta. Ideja, spoz a je, zaveda je eje o ogoča 
izkustvo i  it je  življe jskega sveta.  

- Razsipavanje/razsutost, ni stvar vedenja (zavesti) ali ne-vedenja (nezavednega), 
ampak je nekaj, kar as spre lja ali elo prega ja teko  elega življe ja i  se tiče 
i tegrativ ih z ož osti vsakega od as kot itja, ose osti, samozavedanja 

- SAMOZAVEDANJE ni dano po sebi, ampak je stvar zapletenega procesa 
prepleta ja uči kov u a i  so ial ih i terak ij. 

- Razsejanost, oziroma razsipavanje vodi v razsutost uma, njegovo spoznavno 
u iče ost, razsutje Enega, ki je Boža sko.  

- Kot taka se v zaledju vsakega si tetič o ivajočega sveta  ahaja prvotna 
razsutost - bitja.  



ENO IN MNOŠTVENOST 

• Obstaja Eno, ki je celo ter oštve ost, ki je vselej grož ja – razsipavanja. Med 
njima obstaja, oziroma se dogaja napetost, ki generira izvorno notranjo tesnobo 
človeškega itja. To tes o o, ki jo povzroča e eh a ogrože ost z razsutje  
človeško itje lahko preseže šele s posredova je  ogledova ja v Druge .  

• Zahvaljujoč Velikemu, Absolutno Drugemu se človek lahko dvig e iz sfere 
fragmentarnosti lastnega bitja i  »zavlada ad last i  išlje je «, oziro a 
posta e z ože  sa o-omejevanja, ker izhaja iz spoznanja in samo-priznanja 
lastne ne-vsega- ogoč osti.  

• Prevladanje izvorne notranje tesnobe ni le odprtje prostora za ustvarjalno rabo 
lastnega uma, ampak je hkrati tudi pogoj sprošče ega razmerja, nenasilnega 
sobivanja in dela z drugi i i  drugač i i; v aše  pri eru – humanitarnosti. 

• O istem fe o e u tes o e e eh e grož je razsutosti) govori Melanie Klein v 
svojem konceptu/mehanizmu paranoidno-shizoidne pozicije subjekta. Kleinova 
življe je istoveti z enim in celim, smrt pa z razdrobljeno oštve ostjo, oziroma 
paranoidno shizoidnostjo.  

• Navezujoč se nanjo je Lacan razvijal teorijo o psihotič e  zaledju zr al ega 
stadija v razvoju subjekta i  razsipava je e ači s fragmentiranjem. 
Fragmentiranje je pri njem usodno povezano s poljem imaga, podobe.  

 



SKUPNOST - COMMUNITAS 

• NI pripadnost, NI skupna lastnina, NI skupna stvar (iz last. res-publika) 

• NI skupna lastnost „skup ost„ po eče  skup e  (iz grškega koinos) 

• NI aključ a skupnost (communio incidence  oz. združ a 

• NI prvobitna har o ič a elota, brez-konfliktno stanje  

• NI korporacija (iz lat. corpos – telo, danes tisto, ki ga povezuje kapital) 

• JE tisto kar nas presega kot samo-ide tič e subjekte  

• JE opozicija z lastnim, zasebnim, privatnim, posedovanjem 

• COMMUNITAS - iz lat. CUM (skupaj, z) + MUNUS dar, dolž ost) 
• Skup ost ljudi, ki jih združuje vzajemna (etič a, izkazana) dolž ost.  

• Vsak posa ič ik res ič o dolguje svoj so-obstoj vsem drugim.  

• Kot skupnostna bitja smo si ljudje drug drugemu v dar in se  vzajemno 
sočut o, soodgovor o  po-darjamo in so-oblikujemo. 

 



HUMANITARNOST 

Naiv o hu a istič a etafizika HUMANITARNOST človeč ost, 
sočutje, solidar ost, pravič ost itd. preprosto hipostazira (pred-
postavlja  kot ekakš e sa o po se i u ev e arav e predikate 
»humanitarnega« dela.  
 

Biti humanitaren (so-čute , so-lidaren in so-odgovoren) tukaj in sedaj 
i o ičaj o, a pak je nekaj izjemnega - ker e izhaja iz prevladujočega 

»duha« da aš jega časa. 
 

HUMANITARNOST je tisti vzoren in nazoren ači  skr i za do ro iti, 
od katerega o odvis a prihod ost človeštva. Le-ta bo humanitarna - 
ute elje a a sočutju, so iva ju i  soodgovor osti - ali pa je ne bo!  



TRIJE IZVORI HUMANITARNOSTI 

• v tradicionalni, pred-moderni (teo- e trič i  do i je 
»humanitarnost« ila od oga alože a naloga,  

• v moderni (antropo- e trič i, znanstveno-teh ič i, a človekovi 
volji do oči ute elje i  do i je postala izraz solidarnosti, 

• v da aš ji post-moderni (na potrebi po samoomejevanju in 
orientaciji utemeljeni) dobi pa se vzpostavlja kot ači  biti.  

• Kolikor epreseže a preteklost vztraja v seda josti s o da es priče 
sočas ega obstoja vseh treh izvorov humanitarnega delovanja.  

• Duh humanitarnosti prihaja do samozavesti šele skozi 
samozavedanje sočut ega, solidanega in soodgovornega ači a iti! 



USTROJENOST SVETA in SOBIVANJA 

• Teh ič o orga izira a druž a je nad-določe  red ki od nas zahteva IN-tegracijo 

• Identiteta vsakogar ki je/mora biti „IN  (in-tegriran, in-korporiran, in-dividualiziran) se pojmuje/razume kot: - 
uporabnost (za sistem) 

                                                   - sposobnost racionalnega delovanja v sistemu 

                                                   - vloga/funkcija (element strukture) 

• „Druž e o vključe  = osile /izvajale  siste sko predpisa e/pričakova e FUNKCIJE 

• Med področje  OSEBE (intimnega) in DRUŽBE (sistema) ni izmenjave = razmerje funkcionalnosti 

• Vladavina racionalnosti: preraču ljivost, i teresi, uspeš o igra je vlog, dosega je iljev 

• Razkroj tradicionalnih a duhov i poveza osti te elječih  druž e ih vezi 
• Igranje vloge/funkcije = izguba drugega kot drugega (drugi = funkcija Jaz-a) 

• Res-NIČNOST sistema = brez-osebnost, brez-imnost, brez-čut ost vezi ed ljud i 
• Ljude , druž i, siste u vlada „volja  evid e roke trga 

• U-stroj-eni svet odvrača posa ez ika od stika s svojo enkratnostjo in neponovljivostjo (RES-NIČNOSTJO  

• Eksistenca = „ aturalizira a , subjektivnost = razlašče a, ljudstvo = politič o razlašče o POPULIZEM  

• Volja do oči = prerasla v „strast do oči  - (pohlep = potreben = dober in = zabaven!) 

• Izpraz je ost človeškega „sr a  – nelagodje in tesnoba – golo življe je (oropano biti/so-bivanja/ljubezni, vere in upanja) 

• Človeč ost, sočutje i  solidar ost se pervertirajo v orodje/funkcijo u-strojenega sveta 

 

 



DUH ČASA, KI GA ŽIVIMO 

• Bog je mrtev! 

• Človek je VLOGA/FUNKCIJA (element strukture) 

• Skupnost se „kot grož ja svo ode  siste atič o razsipava. 
• Konec je velikih ideologij, utopij, obetov, obljub  

• Živi o NA KONCU ČASOV - v aj oljše  od ož ih svetov 

• Brez odnosa do tradicije, oziro a izročila celostnega sobivanja 

• Vpraša je o istvu človeka, oziro a o aši človeč osti in 
druž e osti siste atič o izgi ja iz aše zavesti in delovanja.  

• Do besede, pojma, razumevanja biti pa se o aša o enako 
»bedasto« in neuko kot je to pred 2500 leti ugotavljal že Heraklit 

 



 

ZGODOVINA ČLOVEŠTVA 
 

Suženjstvo & 

Fevdalizem 
Kapitalizem Komunizem T.I.N.A. 

PREDZGODOVINA ZGODOVINA POSTZGODOVINA 

REVOLUCIJA REVOLUCIJA REVOLUCIJA RESETIRANJE 



GLOBALIZACIJA 

 



DIGITALIZACIJA 



    NOVI SVETOVNI RED 

     (EKONOMSKI IMPERIJ) 

         

+ 

KORPORACIJE          +            OMREŽJA 



VEČ, VIŠE, HITREJE – NIKOLI DOVOLJ 



VREDNOTE NAŠEGA ČASA 

•        MLADOST 

•        DRZNOST 

•        MOČ 

•        HITROST 

•        VZDRŽLJIVOST 

•        PRILAGODLJIVOST 

•        UČINKOVITOST 

•        FINANČNA USPEŠNOST 
 

OPREDELJUJEJO NAŠE RAZUMEVANJE 

         NAS SAMIH IN DRUGIH TER NAŠ 

NAČIN BITI IN (HUMANITARNEGA) DELOVANJA 
 

     



ŽIVLJENJE V OMREŽJIH 



BITI IN 



BITI NA FRONTI 



BITI VOLK 

 



    

PLES Z VOLKOVI 
           

 (na globalnem supermarketu) 
 



NAPUH IN BREZBRIŽNOST 



POHLEP JE GIBALO USTROJENEGA SVETA 



      RESNICA JE TAM ZUNAJ 



ODGOVORNOST ZA SKUPNI SVET ? 



NOROST USTROJENEGA SVETA 

TRG = JE MERILO RESNICE 

        =  ABSOLUTNI RAZSODNIK VSEH RAZMERIJ 
 

SVOBODA = PROSTI TRG = GLOBALNI KORPORATIVNI SISTEM 

                      (Nasprotnik prostega trga = “nasprotnik” SVOBODE) 
 

Jaz = Ego = osvobojen vsega, vključno z moralo 
 

CORPORATIVNI ABSOLUTIZEM: = PRIVATIZACIJA + DEREGULACIJA  

                                                           + TEKMOVANJE + MARKETIZACIJA 
 

EGOIZEM & POHLEP („NIKOLI DOVOLJ“) = PRIMARNO GIBALO 
 

BITI ČLOVEK = VOLK V GLOBALNEM SUPER-MARKETU= IDIOT 
 

IDIOT (iz grškega idios) = SASMO-ZAGRAJENO / PRIVATIZIRANO BITJE 

                                           (pregovorno slovensko – zaplankanost) 
 



IZJAVA STOLETJA 

  “Sem samo a č ik, ki opravlja ožje delo.  
 

 Banka je socialna ustanova:  Zelo s o po e i. 
Podjetjem pomagamo rasti s tem, da jim posojamo denar. 
Podjetja, ki rastejo,  ustvarjajo blaginjo. To ljudem 
zagotavlja delo, ki ustvarja več rasti i  več lagi je   

     Lloyd Blankfein  

                  predsednik uprave banke Goldman Sachs  
 

 Njegova let a plača v času izjave - 68.000.000 $! 



TRŽNA EKONOMIJA 

         RELIGIJA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, ki: 
 

• je mono-teistič a: »Denar je sveta vladar« 

• ima svoje sveče ike (neo-liberalne ideologe / ekonomiste) 

• ima svoje vernike potroš ike, o oževal e  

• ima svoja sveta mesta (hiper- arkete, šport e stadio e…  

• ima svoje obrede a ič a akupova ja, spektakle…  

• ima svoje simbole ($, €, £ ) 

• je misijonarska:  teži k  sprevrača ju ljudi k svoje u auku 

• je eksiste ial o očiščeval a: priz ava le tiste o like življe ja i  
dela, ki jih lahko meri z lastnimi merili  

• Kar i a trž e vred osti i vred o o stoja ! 



NOVI SVETOVNI RED = MATRICA 

• z globalno  strukturo oči i  odloča ja korpora ije, a ke    
• z vero v evid o roko trga trž o eko o ijo  

• s teh ič o-teh ološko racionalnostjo 

• s pastoralno skrbjo za človeka čustve i, kultur i kapitalize  

• s kulturo ize ačeva ja vsega z vse   
• z nevednostjo in nedoletnostjo ljudstva ekritič i potroš iki i  

ekritič i državlja i so želja o last ikov  

• z odsotnostjo moralne regulacije (imoralizem) 

• z rastočo kopi o o režij, ki za e jujejo živo esedo i  eposred e 
edčloveške od ose 

• z novo-dobnim (new age) ači o  biti in  delovanja 

       



„ETIČNA“ UTEMELJITEV 

                          Kako biti ? 
 

                      Kako delovati ? 
 

      NOVO-DOBNO ali NEO-LIBERALNO 
 

              opredeljuje in utemeljuje  
 

                   NOVI DEKALOG  



NOVI „DEKALOG“ 

TO JE STEVE JOBS. 

ON JE TISTI, KI BO 

 NADGRADIL TVOJE          

 TABLICE 



10. ZAPOVEDI RES-NIČNEGA BOGA 
(RAZODETE PO AVTORJEVI PROZOPOPEJI )  

1. Jaz – Kapital/Denar – sem Gospod, tvoj Novi in poslednji Bog. 

2. Ne izgovarjaj po nepotrebnem mojega imena in ne delaj si rezane podobe o meni!  

3. Bodi idiot, ogradi se in bodi »in«!  

4. Za svoje preživetje a trgu se orga iziraj kot Jaz, d. d.  

5. Bodi informiran!  

6. Uživaj – sa o e krat se živi!   
7. Bodi i difere te , brezosebe  i  teh ič o praktiče !  
8. Raz išljaj s svojo glavo, vendar nikoli ne spreglej mojih zapovedi! 

9. Brezpogojno zaupaj v novo temeljno znanost – Ekonomijo!  

10. Ne upiraj se! Alternative ni. I e ašega ovega sveta je T.I.N.A.  



1. 

 Jaz Kapital sem Gospod, tvoj Novi in poslednji Bog. Ne imej 
drugih bogov poleg mene!  

 Iz sveta revolucij, ideologij, zgodovine in utopij sem te popeljal v 
Novo liberalno danost. Z mojo vse-za-obsegajočnostjo je tvoja 
eksistenca spet dobila naravno mero. V svetu tržne ekonomije 
vse teče. Trg je naravni regulator vsega, kar je res, kar je 
dobro in prav, obenem pa najbolj civilizirano poskrbi za 
pravično porazdelitev dobrin, uživanja, neugodja in bolečine. 

 

2. 

       Ne izgovarjaj po nepotrebnem mojega imena in ne delaj si 
rezane podobe o meni!  

        Dovolj je, da gledam skozi tvoje oči, slišim skozi tvoja ušesa, 
čutim skozi tvoje telo in srce, mislim skozi tvoj um, govorim 
skozi tvoja usta in delujem skozi tvoja dejanja. 



3. 

      Bodi idiot, ogradi se in bodi »in«!  

       Človek kot tak ne obstaja. skupnost kot taka ne obstaja. Vse 
kar je, je sistem in tvoja, oziroma funkcija v njem. Sistem je 
matrica ali mreža samo-proizvajajočih se, tržno tekmujočih in 
interaktivno, individualno, lokalno, nacionalno in globalno 
povezanih mnogoterih akterjev. 

 

4. 

 Za svoje preživetje na trgu se organiziraj kot Jaz d.d.!  

       Strateško razmišljaj o dolgoročnih naložbah vase, načrtuj 
svojo kariero, nenehno »delaj na sebi«, skrbi za svojo 
samopodobo in konkurenčnost, sprotno prestrukturiraj svoj 
»avtentični« jaz, informirano izbiraj med tržno ponujenimi 
možnostmi in skrbi za svoj trajnostni razvoj.  

 

      



5. 

 Bodi informiran!  

 Informacije so vednost, ki jo rabiš za tvoj izračun, tehtanje in 
izbor pravilnih odločitev. Najbolj ustrezne so tiste odločitve, s 
katerimi maksimiraš in kapitaliziraš svoj užitek. Vse je na tebi in 
vse je stvar tvojega izbora. 

 

6. 

 Uživaj!  
 Samo enkrat se živi. Uživanje je naravno in je tvoja temeljna 

pravica Želja je v osrčju tvoje eksistence. Zato ljubi svoj užitek 
bolj kot samega sebe. Prizadevaje  za ugodje in izogibanje 
bolečini sta naravni človekovi lastnosti, zato prisluhni svojemu 
telesu, se investiraj vanj in ga neguj.  



10 novodobnih zapovedi 

7. 

 Bodi in-diferenten, brezoseben in tehnično praktičen! 

       Egoizem je naravna lastnost slehernika, zato proč z moralo in 
človeškim dostojanstvom. Morala predpostavlja vest, 
dostojanstvo predpostavlja osebnost. Ime naše morale je 
imoralizem, ime naše človečnosti je vloga/funkcija. 

 

8. 

 Razmišljaj s svojo glavo kolikor hočeš, vendar nikoli ne 
spreglej mojih zapovedi!  

 Le-te so vezivo mreže svobodnih posameznikov, v kateri je vse 
transparentno in imanentno. Zapovedi “starega boga” upoštevaj 
in spoštuj zgolj iz praktičnih razlogov, v kolikor zadevajo tvoj 
zasebni interes ali potrebo. 



                                           9. 

       Ne upiraj se! Alternative ni.  

 Ime našega novega sveta je TINA (There Is No Alternative). Če se 
pojavi morebitna ideja, potreba ali  pritisk, da je treba nekaj 
spremeniti, vedi da je le-ta varljiv, lažen, nesmiseln in škodljiv, zato 
se mu izogibaj.  

 

10.  

 Brezpogojno zaupaj v novo temeljno znanost – Ekonomijo! 

       V obdobju revolucij prisotno »edino pravo znanost - znanost 
zgodovine« (ljudi in narave) ter teologijo je nadomestila Ekonomija. 
To je temeljna znanost regulacije našega načina biti in delovanja 
znotraj novega liberalnega sveta. Filozofi so nekoč svet samo 
razlagali, revolucionarji so ga spreminjali, ekonomija ga danes 
suvereno obvladuje! 

  



VLADAVINA NIHČETA 

Ustroj, siste  oziro a atri a golega življe ja i  suvere e o lasti , ki 
deluje v dispozitivu trž e religije, pri o ičaj ih, vsakda jih, »do ro 
vključe ih ljudeh« daje vtis, kot da druž e i  gospodarja da es sploh i 
več i  da so sa o še posa ez iki, ki se sa i vključuje o ali izključuje o.  

Ker »ni« Gospodarja, tudi „ i  hlap a:  
So sa o olj ali a j sposo i i  iz ajdljivi, oč i, drz i, vzdržljivi i  

prilagodljivi ter uspeš i i  uči koviti – „po naravi da i  posa ez iki 
vpeti v obsesivno- evrotič i ritual esko č o samo-prehitevajočega 

življe ja: v katere  človek ič več e dela v okvirih svojega ose ega, 
pose ega časa – časa svojih ose ih z ož osti. 

 



POST-RESNICA 
(beseda leta 2016) 

Resnica ni več ne božja, ne dejstvom ustrezajoč videz stvari, ampak je 
postala le še predmet interesno, idejno in ideološko opredeljene interpretacije 
stvari, dogodkov in procesov in tihega, z razmerji moči opredeljenega 
barantanja, soglasja ali lepše rečeno, je stvar diplomacije.  

»Resnično« tisto, okrog česa se z »diplomacijo«  doseže »soglasje« v skladu 
s čemer se potem obnašamo, oziroma delujemo.  

Ta praktična drža vodi v prevlado zavor nad vzgibi; re-aktivnosti nad 
aktivnostjo; poslušnosti nad iniciativnostjo; previdnosti nad odločnostjo, 
pridnosti nad kreativnostjo, laži nad iskrenostjo, osredotočenosti nase 
(lastni Ego, Jaz d.d.) nad inter-subjektivnostjo, brezbrižnosti nad sočutjem ter 
v  prenos odgovornosti, vere in zaupanja v prihodnost na druge/ga in v 
zadnji instanci v izgubo vero-dostojnosti in  zaupanja«.   

 



ROJSTVO NOVE TRAGEDIJE 

proces razsipavanja: skupnosti/človečnosti/boštvenosti 
 

na način »post zgodovinskega« vračanja Logosa k Mythosu  
 

zamenjava „velikega Drugega“ (Očeta, Zakona) z „veliko Drugo« (čisto 
golo in muhavo »Materjo naravo«) – NATURALIZACIJA VSEGA 
 

ki ne prenese Besede, Simbolnega reda, Kulture oziroma Zakona, ki bi jo 
prečil v polni brezmejnosti njene naravne »samo-volje« 
 

se ne dogaja sam po sebi, ampak Z NAŠO AKTIVNO SOUDELEŽBO 
 

z našim ne-umnim „IN“ – z ne-reflektiranim družbenim vključevanjem  
 



KRIŽ USTROJENEGA ŽIVLJENJA 



KRIŽ POHLEPA 



RAZDEJANJE LJUDSTVA 

• Politični izraz razsipavanja skupnosti je totalna, vse-zaobsegajoča liberalizacija. Le-ta 
poteka kot lokalna, nacionalna in globalna aplikacija naukov »ekonomske znanosti« na vse 
in vsakogar. Vsiljuje se nam kot – racionalnost kot tako, oziroma kot sploh »edini možni 
način organizacije« družbenega« življenja! 
 

• Wendy Brown nam v svoji knjigi »Razveljavitev ljudstva: skrivnostna neoliberalna 
revolucija« predstavi neoliberalizem kot vladajočo racionalnost, ki človeška bitja 
marketizira (spreminja v tržne dejavnike) ter »ekonomizira« vsa področja, oziroma entitete, 
od osebnih, zasebnih, poslovnih do javnih. Rezultat tega je razdejanje ljudstva, njegova 
politična razlastitev in izločitev iz političnega življenja 
 

• Tomaž Mastnak v »Liberalizem, fašizem in neoliberalizem«) prikaže Vračanje fašizma«, 
oziroma njegov vnovični vzpon, kot del liberalistične mobilizacije (političnih/ekonomskih) 
resursov. Neoliberalizem je nastal iz spoja med liberalizmom in ekonomijo, kot klic po 
osvoboditvi kapitala iz okovov vseh o lik druž e e regula ije ureja ja skup ih zadev  

 



STARI-NOVI FAŠIZEM 

• Vpeljava (brezčasnega) mita v politiko temelji ne predpostavki izvorno harmoničnega, brez-
konfliktnega stanja. To je tisto kar se dobi s politično razlastitvijo ljudstva.  

• Ljudstvo se z mitizacijo mišljenja spreminja v predpolitično skupnost občutkov in 
razpoloženja. Le-to pa kot tako potrebuje le še voditelja, ki se  z njim čuti ENO-TNO (v 
dušnem razmerju!). Novi liberalizem proizvaja populizem in fašizem. 

• Koncept voditeljstva ne potrebuje reprezentacije, ker bi mu vzela njegove substancialne 
lastnosti. Reprezentativnosti razlaščeno ljudstvo je ob pomoči mita z voditeljem istovetno, 
eno-tno, brez-konfliktno navznoter, konfliktno, oziroma v vojni navzven, proti sovražniku - 
SKUPNOSTI ali COMMUNITAS) 

• Temelj moči vladajočih nad ljudmi je v mnenjih (nezavezujočih izjavah) in v veri ljudi. Od 
tod oblikovanje mnenja in volje ljudi (Obama govori o „Maping of mind“) kot ključno 
sredstvo oblasti. 

• Liberalizem ki je ekoč veljal le za ideologijo je da da es „znanost“ in politič i progra , ki se udejanja 
kot popular a ihilistič a  religija vsakod ev ega življe ja 

• Državo ter celotno družbeno in individualno življenje si podreja pod okriljem človekovih 
pravic, identitetno pa se razrašča kot OBRAMBA PRED SKUPNOSTJO/ČLOVEČNOSTJO  

 



SKUPNOST          :        USTROJENI SVET 

COM-MUNITAS 
 

- OPOZICIJA Z LASTNIM 

- CUM (skupaj, z) + MUNUS dar, dolž ost) 

- ČLOVEK kot ČLOVEK / OSEBA 

- Človek je soo likovale /bitje skupnosti 

- VZAJEMNO SO-ĆUTJE i  SOLIDARNOST 

- Izstop iz / preseganje individualnosti  

- OD-PRTOST do DRUGEGA KOT DRUGEGA 

- ČLOVEŠKA NE-DOVRŠENOST 

- NENEHNA REFLEKSIJA BITI in DELOVANJA 

- KULTURA SAMO-OMEJEVANJA 

- VLADAVINA MORALNEGA ZAKONA 

IM-MUNITAS 
 

- OPOZICIJA S COMMUNITAS 

- IM (brez) + MUNUS dar, dolž ost  

- ČLOVEK kot VLOGA / FUNKCIJA 

- Človek je a solut o individualno bitje  

- EGO-CENTRIČNOST i  BREZ-BRIŽNOST 

- Vzdrževa je Ego- e trič e i dividual ost 

- SAMO-ZAGRAJENOST / do DRUGEGA KOT DRUGEGA 

- TEHNIČNA DOVRŠENOST 

- NENEHNO PREŠTEVANJE DENARJA IN ŽRTEV 

- NATURALIZACIJA VSEGA  

- VLADAVINA NIHČETA 



KAJ STORITI? 

Vse to da aš je globalno dogajanje je simptom (onto-teo-loške, duhov e  druž e e 
BOLEZNI, ki je znotraj opisanega znanstveno-teh ič o i  trž o-ekonomsko ustrojenega 
življe ja (oropanega bivanja in skupnosti) i ogoče zdraviti!  

                    NI MOGOČE HKRATI  „ iti i  in „BITI HUMANITAREN  ! 
Prvi korak k »CELJENJU BIVANJA«, je ta, da iz RES-NIČNOSTI e iztrga o »NIČNOST«! 
Ne iz one tam zunaj, ampak tiste v sebi kot osebi.  

»ZDRAVLJENJE«, imenovano reinvencija družbe osti človeka, a reč zahteva 
paradigmatski obrat k res ič e u posamezniku in res ič i skupnosti.  

Vr itev k izročilu celostnega sobivanja predsokratikov in filozofij/religij vzhoda. 

Vrača je k predznanstvenemu izročilu nas vodi k razlikovanju ŽIVLJENJA in BIVANJA,  
to razlikovanje pa v uvid/spoznanje o popolni od-več osti Ega/Jaz d.d. in v 

RAZ-ODETJE SOPOMENSKOSTI  BOGA, ČLOVEKA i  SKUPNOSTI !  
 



ALI - ALI 

„Bodisi življe je v razodeva ju res i e ali življe je v vse a j  
prijetni utvari.  

Pred vsako odločitvijo pa se ora o zavedati, da se lahko 
ago u po vsesploš e  stroje ju življe ja i  tudi eiz ež e u 

propadu, v katerega drvi iviliza ija, zas ova a a vsesploš e  
eskapizmu (berite samo-prehitevanju, dodal CK), upremo samo 
z iska je  ovega ključa človeč osti, vital ejšega i  
drugač ega od prejš jih.   
 

Goran Starčevič – „Vaje v eksistenci“  
 



HVALA ZA POZORNOST 


