Kako smo pripravljeni na pandemonijo po pandemiji COVID-19?
[ negotovi, prestrašeni, jezni… ]

MOJ NAMEN
Povabilo k skupnemu razmisleku o našem skupnem svetu, ki se
• TUKAJ IN SEDAJ
• vrtoglavo spreminja
• z našo soudeležbo
Izhajajoč iz:
a) dolgoletnega izkustva v številnih razvojnih projektih
b) razločevanja človeka kot človeka od človeka kot vloge/funkcije
c) vseživljenjskega učenja, nenehne osebnostne rasti in razvoja
d) osebno prosvetljenega, sočutnega in solidarnega sobivanja
e) pozicije tostran Ego-identitete, privatizacije ter marketizacije življenja
želim obuditi zavest o vsakogaršnji (pa čeprav ne enaki) osebni SKRBI,
DOLŽNOSTI in SO-ODGOVORNOSTI za naš skupni svet – TUKAJ IN SEDAJ

Negotovi, prestrašeni, jezni,
u-stroj-eni in samo-zagrajeni
Sveta, ki smo ga poznali pred nastopom Covida ni. Novo nastala pandemonična realnost, ki jo nekateri že sprejemajo kot novo normalnost
ni nastala po sebi, ampak z našo so-udeležbo.
Zato je naša pripravljenost na življenje in (preventivno) delo v času po
Covidu odvisna od tega, koliko se zavedamo tega, kako z našimi
mislimi, besedami in dejanji so-oblikujemo naš skupni svet življenja in
sobivanja TUKAJ in SEDAJ.
Če hočemo, da nova realnosti ne postane nova normalnost moramo
pri soočanju z res-ničnostjo sveta izstopiti iz „cone ugodja“ (utečenih
pogledov, navad, mnenj in prepričanj) in s tem tvegati, da se podrejo
naša temeljna prepričanja o sebi in svetu.
V kolikor tega ne storimo se nahajamo v znani Becketovi igri »Čakajoč
na Godota« ali v „hoteni nevednosti“

DA BI SE BOLJE RAZUMELI
Ko smo negotovi, prestrašeni, jezni in imamo vsega vrh glave, takrat so naša čustva, misli,
besede in dejanja vznemirjena in posledično smo SAMO-OPREHITEVAJOČI, zanikamo
očitna dejstva, v poslušanje in pogovor pa se naselijo predsodki, stereotipi in miti, ki kot
mentalni filtri, popačijo našo podobo realnosti, komunikacijo in sobivanje z drugimi.
Vrtoglavi razvoj informacijskih tehnologij, prenos neposrednih (osebnih) stikov in
razmerij na spletna omrežja, zamenjava neposredne z virtualno realnostjo, udomačenje
„post-resnice“ in „alternativnih dejstev“ pa delujejo kot olje na odprti ogenj razsipavanja
ČLOVEČNOSTI in SKUPNOSTI.
Ker PREVENTIVA ZASVOJENOSTI zahteva celostno naravnanost na človečnost in skupnost,
moramo (v izogib entropije lastnega početja in lastnega izgorevanja) vedno:
1. biti budni v odnosu do vsega dogajanja, ki opredeljuje človečnost in skupnost ter
2. biti odprti za spoznanje, kako v tem dogajanju sodelujemo, oz. smo vanj vključeni
V pričujočem predavanju zato podajam nekaj opornih točk, ki omogočajo tisto – nujno
potrebno ter času in razmeram primerno sidrišče naših MISLI, BESED in DEJANJ,
ki nas ohranja BUDNE, ODPRTE in (danim razmeram primerno) UČINKOVITE.

ALI – ALI ?

KAR NA NAS UČINKUJE –NAS OBLIKUJE
(z našo soudeležbo)
“ZUNANJISVET”:
➢ VIRUS -nevidno “zlo”, ki ima nešteto učinkov
➢ UKREPIVLADE - povezani z obvladovanjem epidemije
- povezani s spreminjanjem skupnega sveta
➢ TV, RADIO, TISK
➢ DIGITALNIMEDIJI /OMREŽJA: Internet, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat…
➢ RELIGIJA - tradicionalna (krščanstvo, islam, budizem, hinduizem…)
- novodobna (tržna ekonomija, new age)
➢ IDEOLOGIJE, ki nas nagovarjajo in v katerih se prepoznamo
➢ KULTURA, ki ji pripadamo, jo ponotranjamo, soustvarjamo
➢ LJUDJE -(pomembni) DRUGI, s katerimi SO-BIVAMO
➢ NAŠE MISLI, BESEDE IN DEJANJA

RETIKULARNI AKTIVACIJSKI SISTEM
Naše MISLI oblikujejo REALNOST skozi funkcije in procese možganov. V vsakem danem
trenutku poskuša 2 milijona bitov senzornih podatkov iz sveta, ki nas obdaja vstopiti v naš
um. Le-ta pa lahko predela le 40.000 bitov vstopajočih podatkov v eni sekundi.
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NE-UMNOST MNOŽICE - 1
Nekaj odgovorov na fenomen lokalnega in globalnega „dogajanja množic“
Množica je specifičen socialno psihološki fenomen, ki se pojavi, ko so izpolnjeni
štirje pogoji:
1.
2.
3.
4.

veliko osamljenih ljudi, ki doživljajo pomanjkanje socialnih vezi,
veliko ljudi, ki jim primanjkuje smisla/pomena življenja
veliko število ljudi s tesnobo / strahom, ki nima jasnega objekta in
medijska "pripoved"/nagovor, ki se nanaša na objekt tesnobe in ponudi
način, strategijo za odpravo le-te(ga)

S sodelovanjem v tej strategiji lahko ljudje dobijo občutek (!) pripadnosti in
obvladovanja tesnobe/strahu.
Prestrašeni in ne-razmišljajoči se tako lahko čez noč (čustveno) povežejo in
prestopijo v popolno nasprotje.

NE-UMNOST MNOŽICE - 2
• Ker so vsi enako ne-umni, sedaj egoizem zamenja solidarnost v ne-umnosti.
• Značilnost ljudi množice je v tem, da se kaj malo zavedajo realnosti, samo
množico pa doživljajo kot skupnost.
• V množici lahko dobijo občutek (!), da opravljajo sveto dolžnost.
• Odgovornost je v njej prav tako množična, oziroma res nična.
• Ker pa brez sovražnika množica ne more preživeti, jim ga ta ali pa oni (levi ali
desni) vodja skonstruira, ponudi, servira preko množičnih medijev ali kar
neposredno na ulici.
• V teh procesih oblikovanja množice je cca 30 % tistih res avtoritarnih, 40%
golih sledilcev in 30% takšnih, ki hočejo res nekaj narediti ali spremeniti, pa še
ti so med seboj zelo raznoliki.
• Za formiranje množice in njeno obvladovanje se torej sočasno uporabljajo:
strah, strategija za njegovo obvladovanje ter notranji in zunanji sovražnik.

SOVRAŽNOST - 1
Moj odgovor na vprašanje enega od prijateljev o sovražnostih:
•
•
•
•

Z vidika posameznika je SOVRAŽNO vse kar ogroža Ego-id-entiteto.
Id je drugo ime za podzavest ali nezavedno.
Tisto kar tvori luft-balon Ega namreč vedno deluje nezavedno.
Sovraštvo je tako način vzdrževanja iluzije o Sebi, zato je vse kar to iluzijo ogroža
"treba" odstraniti.
• Sovraštvo je potemtakem izraz krhkosti in ranljivosti osebne zgradbe človeka.
Tistega in takšnega, ki ni zmožen ljubiti - ne sebe, ne drugega.
• Z eliminacijo sovražnika se tisti, ki sovraži ohranja v ponavljanju istega,
v prisili ponavljanja pa je nezmožen osebnostne in duhovne rasti in razvoja.

• Sovraštvo NI nasprotje LJUBEZNI. Nasprotje ljubezni je STRAH!

SOVRAŽNOST - 2
• Pod natančnim drobnogledom se pokaže, kako izza sovražnosti tiči neka
tragična človeška kreatura, ki je sama sebi ZLO-DEJ, tega "vraga" pa projicira
in vidi v drugem kot svojega sovražnika, ki ga je treba uničiti.
• Analogno in s se hujšimi možnimi posledicami pa sovraštvo deluje na ravni
množice, kjer se posamezniki "znebijo" odgovornosti za svoja dejanja, ker
so pač vsi ENO.
• SOVRAŽNOST je torej lastnost, SOVRAŠTVO pa dinamičen, emocionalno
nabit odnos, oziroma vedenje ljudi, skupin ali množic.
• Množica je pri tem priročen poligon za proizvajanje, rast in razvoj sovraštva!
• Nič od tega pa seveda ni naravno ali prirojeno, ampak pridobljeno,
privzgojeno in priučeno.
• Tako kot dobro in zlo je stvar človeka, oziroma ljudi.«

KLJUČ RAZSODNOSTI
Ključ za ohranjanje razsodnosti uma in odprtosti duha ter osebne
odgovornosti in dostojanstva v današnjih turbulentnih razmerah
je v zavedanju objekta/predmeta našega lastnega STRAHU.
Gre za odgovor na vprašanje:
• Koga ali česa me je strah?
• Kako me je strah?
• Kakšne so moje misli, besede in dejanja, ko me je strah?
Če se tega ne zavedamo, smo UJETNIKI!
Če to preskočimo, bežimo od osebne odgovornosti!
Ko bežimo od odgovornosti, pa se vprašajmo: KAM LE?

VPRAŠANJE ETIKE in MORALE
Odgovornost je čista forma ethosa – prostora sobivanja. Kaže se skozi način bivanja in delovanja.
ODGOVOR-NOST (kot vprašanje etike v u-stroj-enem svetu osamljene, ideološko interpelirane,
integrirane, inkorporirane množice posameznikov „naturalizirane eksistence“, oziroma Jaz d.d.-jev,
katerih Ego-id-entiteta) je strukturirana tako, da so drugi le moja last.

MORALO kot delovanje ki ga vodi zavest o tem kaj je prav in kaj ni prav, nadomeščajo OBČUTJA !!!
Gre za vprašanje etike in morale v pogojih, ko je celota našega politčnega, strankarskega,
gospodarskega, izobraževalnega, kulturnega in celo religioznega življenja zadržana, civilizirana,
simbolna oblika mučenja in ubijanja.
„Model kompeticije in samouveljavljanja, pridobivanja družbene moči in ugleda, hlepenje po javni
prezenci, bratenje z moćnimi in izločanje šibkih, drugačnih in tistih, ki „ne razumejo“ – vse to je
transpozicija situacije v mučilnici....Takšni smo. Konkretneje: takšen sem. To je struktura mojega
sem...Zato so vsi ti simbolni prevodi realnega ubijanja tako neizkorenljivi, tako mučni, tako
nespremenljivi. In zato je potrebno tako malo, pa postanejo ubijanje v pravem pomenu besede.

Preden jih zviška obsojamo, jih je dobro razumeti v njihovi pravi logiki. In opredvsem videti to logiko,
kako deluje v nas samih.“ (G. Kocjančič)

NEVEDNOST, SAMOPREVARA, LAŽ
Resnica pred katero bežimo in za katero nočemo vedeti
Neodkritost in laganje - sebi min drugim
Ne-poznavanje samega sebe in strah pred neznanim
Zaslepljenost glede samega sebe in drugih
Ignoranca ali tiščanje glave v pesek
Zanikanje ali ne želeti vedeti, kar vemo
Hotena nevednost ščiti posameznika in družbo pred hujšimi
pretresi, ki grozijo, da bi uničili našo osebno ali družbeno
strukturo (ima samo-ohranitveno vlogo)
Je eden glavnih elementov ideologije
(Ne)vednost in (ne)odgovornost sta nerazdružljiva !

SAMO-PREHITEVANJE
V klinični praksi in v psihoterapiji je samo-prehitevanje simptom obsesivne nevroze.
Vsakodnevno življenje/so-bivanje (kriterij normalnosti) = obsesivno nevrotični ritual:

- ko brezglavo hitimo in živimo čez svoje zmožnosti (ne živimo časa svojih osebnih zmožnosti)
-

ko se izgovarjamo, da nimamo časa zase - za premislek, za predelavo notranjih doživljajev
ko nimamo osebnega časa zase in za svoje so-bivajoče: prijatelje, partnerja, otroke, sodelavce
ko se ne zmoremo ustaviti in si ne vzamemo čas za temeljit premislek o lastnem početju
ko »moramo« povsem preglasi to kar (resnično) hočemo in želimo
ko živimo, bivamo in delujemo ad hoc - brez vizije in strategije, brez odnosa do prihodnosti
ko si zastavljamo odgovore brez predhodnih vprašanj
ko sprejemamo pomembne odločitve brez vnaprejšnjega razmisleka
ko si ob tem ustvarjamo iluzijo, da naše ravnanje prispeva k racionalnemu kompletiranju celote…

SAMOPREHITEVANJE je lastno sestavni organizaciji hotenja/želenja u-stroj-enega človeškega bitja
ki živi brez ideje, pojma, odnosa do biti in Drugega svoje biti – svojega IZVORA in KONCA.
Slednje je pogoj za vznik ETHOSA (prostora sobivanja) !!!!!

ZAČELO SE JE Z BESEDO
Samo-prehitevanje je onto-teo-loška, psihološka in družbeno-strukturna
bolezen človeštva, ki korenini v nastopu/nastanku BESEDE in v dejstvu,
da besed ni mogoče imeti, ampak jih je moč le uporabljati. Povedano
drugače, kolikor imamo besede, imajo besede tudi nas.
Samo-uničujoče začnemo delovati z izključitvijo/“pozabo“ BITI, z izgubo
stika z izročilom sobivanja, njegov vrhunec pa predstavlja danes
vladavina tehnike in kibernetike.
Ljudje smo od vznika, pojava besede podvojena, raz-dvojena bitja,
razcepljena na telo in DUHA, naturo in KULTURO, na bit in NIČ srce in UM,
življenje in BIVANJE, notranjost in ZUNANJOST , posamičnost in
SKUPNOST, na „zavedanje“ življenja in SMRTI, končnosti in VEČNOSTI.
Človek, skupnost in človeštvo pa mora - hočeš-nočeš, kakor ve in zmore to prenašati in obvladovati!!!!!

RAZLOG V NAS SAMIH
• Razlog vse te blazne norosti današnjega sveta, ki se z našo ne-umno soudeležbo
pred našimi očmi razsipava, fragmentira, torej ni »tam zunaj«, ne v levi in desni
»Resnici« ampak je v nas samih, v naši ne-umnosti, ne-zmožnosti in nepripravljenosti se spoznati - doživeti, razsvetliti, videti se v jasnini biti, oziroma v
sobivanju in sožitju, spravi, pomiritvi lastne živalske in duhovne narave.

• Razlog je v tem, da ne (so)bivamo, ampak le živimo in prav nič več ne počnemo
znotraj časa svojih lastnih zmožnosti; da živimo in vse počnemo po merilih in v
ritmu u-stroj-enega/odtujenega/pozunanjenega časa, po času nam odtujenega
in u-stroj-enega sveta lastnih bitnih moči.
• Razlog je v tem, da v tem hitenju, oziroma samo-prehitevanju ne zmoremo sproti
notranje predelati občutkov, izkustev, odnosov, akcij, interakcij dogodkov in
spoznanj v sprotne konsistentne »celote« (gestalte), ki so gradivo, material za
nadaljnjo osebno in skupnostno »predelavo«, rast in razvoj !

Razlog je v našem iluzornem prepričanju, da smo s pomočjo znanosti in tehnike opravili s
praznoverjem, vero, religijo, metafiziko, zgodovino.
Razlog je v tem, da smo tako vzgojeni in naučeni in da nenazadnje sebe in svet občutimo,
mislimo in udejanjamo znotraj paradigme golega življenja, vzorca mišljenja in delovanja, ki
pa nam ne dopušča kritične samorefleksije in ne omogoča (beri »ne sme dovoliti«), da bi
osebno doživeli, spregledali in doumeli razmerje med dušo in telesom ter odgovorno
razmerje med seboj in skupnostjo, oziroma med svetom (resnico) znotraj nas samih ter
svetom (resnico) tam zunaj !!!!!

Razlog je v tem, da mi to dopuščamo. Razlog je v naši lastni razdvojenosti in odtujenosti od
sebe in od sveta. Razlog je v tem, da v tej razdvojenosti in njej lastni (konstitutivni) breztalnosti po načelu ugodja vztrajamo pri življenju brez BITI in s tem tudi brez odnosa do niča.
Izbris „niča“ je vedno že tudi potiskanje (zanikanje, negiranje) lastne umrljivosti,
smrti/končnosti, ranljivosti, krhkosti iz vsakodnevnega življenja. Hrbtna plat tega pa je
vztrajanje v iluziji o celem svetu »tam zunaj« in nezmožnosti, da bi ga doživeli, mislili in
doumeli kot lastnega, NE-VSEGA, oz. CELEGA le v nenehnem celjenju, kar seveda vključuje
tudi naše mesto iz katerega ga motrimo in sooblikujemo.

MI IN SVET
• BITI V SVETU (po svetu oblikovan)

• BITI SVET (so-bivati, biti Z)
• SO-OBLIKOVATI SVET (kaj in kako?)

NAŠ S K U P NI SVET
➢ je svet v katerega smo vrojeni (natalnost), v katerem odraščamo in se vanj
vgrajujemo v njem so-bivamo z drugimi in iz katerega enkrat odidemo.
➢ Nanaša se na preteklost, na SEDANJOST in na prihodnost: nasledimo ga od svojih
prednikov, ga delimo s sodobniki in ga predajamo (izročamo) našim zanamcem.

➢ Ko smo v njem je vsakdo od nas cel svet v malem:
“Če ubiješčloveka, ubiješvessvet”(Kabala),
“Mi smosvet.Mismootroci"(We are the world, We are the children)
➢ S svojim načinom bivanja in delovanja, ga nenehno SO-OBLIKUJEMO.
➢ Zanj smo (tako ali drugače) vedno SO-ODGOVORNI !
➢ Skupni svet nam pomaga presegati naša individualna življenja.
➢ SKUPNISVETni zagotovljen po naravi, marveč po našem čutno-konkretnem
(so)bivanju in (so)delovanju pri njegovem so-oblikovanju in so-ustvarjanju.
Skupni svet je rezultat sobivanja, ki zahteva moralo (ETHOS) in javnI prostor sestajanja,
katerem se lahko ljudje (DEMOS) družijo in razpravljajo (POLEMOS).

Kam hitimo ?
(PROTI VLADAVINI ENOUMJA)

Kolega Tomaž pravi: Svet, v katerem živimo, se radikalno spreminja. Dogajajo se tektonski premiki.
Radikalne spremembe kličejo po radikalnem mišljenju. Tega pa ni veliko.
O eni prejšnjih prelomnih sprememb, prvi svetovni vojni, je poznejši zgodovinar dejal, da so šli ljudje
vanjo kot mesečniki. Podobno nas danes nosijo sile, ki jih ne razumemo najbolje. Ne vemo niti, kam
drsimo ali drvimo.

Še najradikalnejše ideje imajo ljudje, ki aktualne spremembe spodbujajo in napeljujejo v skrajno
morečo in destruktivno smer. Gre prvenstveno za globalistično ekonomsko elito, za (tehnološko)
progresivno frakcijo globalnega kapitala, okrancljano z »znanimi« političnimi in popkulturnimi
»osebnostmi«, ki se vrti okrog Svetovnega ekonomskega foruma v Davosu.
Miljardersko jedro ima veliko gravitacijsko moč in se ima za »svetovne voditelje«.
Imajo se poklicane za udejanjenje svoje negativne utopije nekakšnega digitalnega in zeleno
prepleskanega, tehnokratskega ali »znanstvenega«, fašizma, ki bi »transhumanistično« naredil konec in
družbi in človeku, kakršna sta obstajala doslej.
Toda ti ljudje imajo več denarja kot pameti. To so skrajno omejeni šarlatani, ki s svojim močno razvitim
plenilskim intelektom brezobzirno projicirajo interese velike zasebne ekonomske moči v prihodnost,
ekstrapolirajo najbolj destruktivno logiko vladajočih ekonomskih interesov v čas pred nami.

Reševanje ekonomije
(PROTI VLADAVINI ENOUMJA)

Tomaž je prvi de epidemije preživel v ZDA in od blizu opazoval, kako je boleče
nekompetentna vlada, ki nekaj časa ni vedela, kaj bi, naposled našla smer delovanja:
»reševanje ekonomije«. Štela so poročila o tečajih na newyorški borzi, ne o številu
okuženih – to dolgo niti ni bilo znano. Malo so gledali tudi na to, ali umirajo volivci
demokratske stranke ali Trumpovi, ter temu primerno reagirali tako na zvezni ravni kot
na ravni zveznih držav.
Ekonomija, ki so jo reševali, so bili veliki ekonomski interesi. Ti so brž začeli izrabljati
krizo v svojo korist in vlada jim je razdelila bilijone »pomoči« v sveže natisnjenih
dolarjih. Mala in srednja podjetja so množično propadala, okrepili so se monopoli.
Monopol ameriških farmacevtskih korporacij s svojimi cepivi na evro-ameriškem trgu je
samo en vidik nadaljnje koncentracije ekonomske moči. Okoristili so se finančni
špekulanti in drugi, ki živijo od rent in nezasluženega dohodka. In tako je bilo po vsem
zahodnem svetu.
Zapore, ki so dušile družbo ter potiskale ljudi v materialne in duševne stiske, niso smele
ohromiti gospodarsko pomembnega »svobodnega pretoka ljudi in blaga«

Dvojna merila
(PROTI VLADAVINI ENOUMJA)

Liberalistična družba, vladajoči model družbe na Zahodu, nima več dvojnih meril
samo v razmerju do drugih družb – ena pravila za nas (ali še raje, nobenih pravil
za nas) in ena za druge.
Merila začenja izrecno uporabljati tudi do same sebe. Posameznik si lahko
svobodno izbere, kar koli se ponuja na trgu, vključno s spolno ali kakšno drugo
identiteto, ne more se pa svobodno odločati o cepljenju.

Pravice manjšin so svete, razen ko gre za manjšino (veliko manjšino) necepljenih.
Svoboda govora je nevprašljiva, ko gre za izražanje identitetnih solipsizmov, ali
ko korporacije, ki jim v ZDA dajejo pravni status individua, kanalizirajo denar v
volitve, oporeka pa se ji, ko gre ne le za nasprotnike cepljenja, temveč tudi za
ljudi, ki imajo vprašanja ali dvome o vsiljevanih cepivih in bi želeli javno razpravo
o njih, da bi se lahko kolikor mogoče informirano odločili za ali proti cepljenju

Tranzicija v nov politični sistem
(PROTI VLADAVINI ENOUMJA)

Po tej logiki bi prišli do sklepa, da je ta družba v krizi, ker se razdvaja,
razdira, in ker razpada njen ideološki, vrednostni, moralni sistem.
Lahko bi pa tudi argumentirali, da je to, kar se kaže kot
nekonsistentnost, kot uporabljanje dvojnih meril, pač le tranzicija v
nov vrednostni, ideološki in naposled politični sistem, ki se globoko
razlikuje od doslejšnjega.
Možna pa je še tretja razlaga, da je sedanje stanje logični razvoj
tendenc, ki so bile v jedru liberalizma od začetka. Ker so te tendence
destruktivne – kar je bilo mogoče opazovati skozi vso zgodovino
liberalizma, nikdar pa še ni tako bílo v oči –, gre torej za
samodestrukcijo liberalizma

Premik liberalizma v totalitarizem
(PROTI VLADAVINI ENOUMJA)

Premik znotraj liberalizma, premik, do katerega je pripeljal njegov
notranji razvoj, lahko opišemo kot preobrat ideološko-političnega
projekta, ki se je legitimiral z zagovarjanjem pravic in svoboščin ter
sploh svobode, v totalitarizem.
Pri cepljenju proti kovidu se „družbena pogodba“ neha.
Vladavina zakonov je minulost, izredno stanje ne pozna zakonov.
Svobodnega trga ni več.
Velika privatna ekonomska moč uveljavlja svoje interese s pomočjo
države, državnih intervencij, mednarodnih sankcij, vojske in vojn.
Mediji so kontrolirani, cenzura se izvaja kot javno-zasebno partnerstvo,
tako da si država niti ne maže rok, vlada ENOUMJE.
Varnostne službe so suverene sile.

Sredstvo = cilj
(PROTI VLADAVINI ENOUMJA)

Ne gre toliko za to, da bi ti ukrepi omejili ali obvladali kovid, kolikor za
to, da kovid omogoča te ukrepe; dlje kot bo kovid trajal, dlje bo
mogoče vsiljevati omejevalne ukrepe ter širiti in konsolidirati
podrejanje prebivalstva.
Cilj so ti ukrepi, ne izkoreninjenje bolezni! Sredstvo je cilj.
Pri tem ne gre samo za zaslužke farmacevtskih korporacij. Ne gre samo
za to, da se je direktor Moderne na hitro povzpel med Forbesovih 400
najbogatejših in da bi mu rad sledil še kdo. Gre za nekaj veliko
resnejšega: za to, da vladajoči političnoekonomski model ne more več
funkcionirati brez tovrstnega nadziranja in podrejanja prebivalstva.
Model družbene kontrole, ki ga je prinesla prva industrijska revolucija,
se je izčrpal !

NOVI SVETOVNI NE-RED
🠶

VELIKO RESETIRANJE SVETA
(PROTI VLADAVINI ENOUMJA)

Klaus Schwab, izvršni direktor Svetovnega gospodarskega foruma je potreboval
izjemno kratek čas, da je (v soavtorstvu z Thierryjem Malleretom) že julija 2020
izdal knjigo Covid-19: The Great Reset, v kateri predstavi »ideje o tem, kako bi
lahko in bi morda moral delovati svet po pandemiji.«
Pandemija omogoča, da ni za manipulacijo načrtovanega sveta nobenih prepovedi.
Paradoksalno je, da v knjigi Schwab in Malleret priznavata, da je Covid-19 »ena
izmed najmanj smrtonosnih pandemij, ki jih je svet doživel v zadnjih 2000 letih.
Vendar pa je prav ta virus predstavljen kot velika priložnost, da se doseže The
Great Reset – družbena sprememba brez primere v zgodovini človeštva.
V knjigi naroča: »Dobro izkoristite pandemijo. /…/ Ne dovolite, da kriza propade.«

Kdor se ne bo uklonil, bo odstranjen
(PROTI VLADAVINI ENOUMJA)

Henry Kissinger, aprila 2020 v Wall Street Journalu v članku
„Pandemija koronavirusa bo za vedno spremenila svetovni red“:
Priča smo popolnoma vdani (in s helikopterskim denarjem tudi
prodani) predanosti tistih, ki bi morali zastopati svoje volivce,
le-tipa so se sprevrgli v sodelavce globalnega Interesa.
Sicer je pa trenutno takole: kdor se na ključnih funkcijah ne
podredi Scenariju, je zlepa, če ne gre drugače, pa zgrda,
odstranjen.

SMO TO MI ?

„SOVRAŠTVO DO SVETA“
( Chantal Delsol )

• Velike zgodbe demurgije* so po definiciji odvezane vsakršne antropologije in ne
vsebujejo predsodkov ali apriornih načel – so osvobojene vseh tabujev
• Demiurgija se opredeljuje kot izstop iz meja in ukinitev vseh omejitev.
• To predstavlja domnevno vsemogočnost, ki pronica povsod in v najrazličnejših
miselnih tokovih…
• Odprava MEJ predpostavlja barbarstvo, kajti etika ni nič drugega kot spoštovanje
moralnih zakonov v obliki pregrad pred voljo in možnostjo delovanja. Vsaka demiurgija
je amoralna. Ne zato ker zavrača MEJE, ki jih je doslej postavljala kultura, temveč zato,
ker zavrača sam pojem MEJE.
• DEMIURGI ne priznavajo, da je resničnost (se pravi svet, ljudje, skupine itn.)
na kakršen koli način opredeljena, da je pred nami in da nas morda presega.
Po njihovem so oni tisti, ki podeljujejo definicije in jih po želji spreminjajo:
podivjanost, ker je divjak nekdo, ki ne upošteva nobenega zunanjega zakona in vsako
jutro odredi lasten zakon glede na počutje – Homerjev ali Aristotelov Kiklop...
• Barbarstvo se bo slej ko prej sesulo zaradi svoje amoralnosti in ker slaba vest ubija.
*Demiurgije so totalitarizmi, ki se pojavijo v 20 stoletju in pri katerih gre za radikalno proizvajanje novega človeka in družbe,
oziroma za pravo križarsko vojno proti realnosti sveta pod krinko določenega revolucionarnega duha ali radikalne utopije.

PANDEMONIJA ZAHTEVA ODGOVOR-NOST VSAKOGAR
Ob številnih znakih aktualnega prebujanja fašizma, sam razmišljam takole:
• Ali se bo neoliberalno razsuto ljudstvo pustilo politično razlastiti, se dušno povezalo z
Gospodarjem ter se in-korporiralo v že znani stari-novi red, ni retorično in ne teoretično,
ampak praktično politično vprašanje, ki zadeva odgovor-nost (response-ability) vsakogar
izmed nas!
• Vsakdo mora dati svoj oseben, čutno-konkreten odgovor na vprašanje »Kako biti in delovati,
da je to obenem tudi že tkanje skupnosti?“
• Odgovornosti pa ne poraja ne zakon, ne Bog, ampak zaveza drugim !
• Zavezo drugim poraja RESNIČNA EKSISTENCA – ki je NARAVNANA NA SVOBODO DRUGEGA ki
VKLJUČUJE TKANJE SKUPNOSTI ter DEJAVNO POLITIČNO SFERO SOBIVANJA
• Zato lahko, paravfazirajoč Paula Celana, v zvezi z gornjim vprašanjem vsakomur sproščeno
pogledam v oči in mirne vesti izrečem:
»Odgovori tudi ti, odgovori zadnji, reci svojo BESEDO in opravi svojo DOLŽNOST!«

INTELEKTUALCI V DOBI SKUŠNJAVE
(ob vzponu fašizma v 20. stoletju)

Fritz Stern: Nacionalsocializem kot skušnjava
• pojem skušnjave kaže na iracionalni element kapitulacije pod nacionalsocializmom
• Skušnjava 1933. leta je bila verovanje Hitlerju kot odrešeniku in v ponovno nacionalno rojstvo.
Šlo je za vero v čudež, neverjeten versko-mistični element v nacional-socializmu.
• Šlo je za vrnitev občutka skupnosti, ki je v Weimaru bila izgubljena.
• Pojem karizmatskega vodje kaže na verske korene. Hitlerja so ljudje smatrali za odrešenika, ki bo
naredil čudežen stvari. V tem je versko mistični element NS kot »rezervne religije«
• Pojem nacije je bil posebej primeren za spreobrnenje.
Hugo von Hoffmannsthal: Ni sloboda to kar iščejo, ampak občutek veze. Nacisti so obljubljali odgovor!
Martin Heidegger:
• Pojem slobode nemškega študenta se vrača k svoji resnici. Iz nje izhaja prihodnja skupnost in
dolžnost nemškega študenta
H. Arendt:
• Totalitarizem izhaja iz atomizirane množične družbe.
Jean Baechler:
• V kolektivnem samomoru sekte Jonesa v Gvajani se nahaja opis Hitlerjeve Nemčije

HVALA ZA
POZORNOST

