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na področje intime, zlasti z vidika odvisnosti, 
promiskuitete in praks, ki se odmikajo od 
čaščenja ljubezni, ki je po sebi čudež. Takšne 
prakse razžalijo duše in jih lomijo. Ne govorim o 
pornografiji, ki je medij prenosa agresije na način, 
ki je morda najmanj škodljiv. Torej agresije, ki ni a 
priori patološka in ki ljudem daje možnost izbire.

Kaj imate v mislih? 
Težavne so trgovine z belim blagom, prisilne 
prostitucije in razvrednotenje ženskega telesa 
preko različnih kriminalnih praks.

Mnogi zapadajo v patologijo užitka … 
Ki je suženjstvo težke kategorije. In seks je 
pogosto valuta, s katero ljudje menjavajo 
resurse že od pradavnine, kar morda ni sporno, 
ali pač? Človek, ki ne obvladuje nagona in ga 
ne oplemeniti z duhovno zavestjo, zapade v 
dekadenco in duhomornost.

Kaj pa je zdrava strast? 
Zdrava strast v zdravem človeku je cilj. In številni 
odlični psihoterapevti našega prostora učijo prav 
to sposobnost - ljubiti.

S čim kompenziramo manko ljubezni? 
Pogosto s tem, da krpamo luknje v samopodobi; 
ali s trudom za popolnost telesa in videza ali za 
dokazovanje naših sposobnosti in zmožnosti tako 

zasebno kot poslovno. Hrepenimo po sprejetosti in 
počnemo vsemogoče, da bi nas opazili in ljubili, a 
to priznajo redki.

Vsi lepi, pravilni, a prazni – kaj sledenje 
tovrstnim družbenim imperativom pomeni za 
odnose? 
Zdi se, da postajamo sterilni. Kar ste opisali, 
spominja na science fiction filme. Morda gremo v 
smer androginih identitet, kjer se zdi, da brišemo 
ločnico med biološkima spoloma - kot da se 
želimo združiti v eno. Pretekle formacije vrednot, 
sistemov in zgodovine so pokazale, da nas ločujejo 
ideologije, kjer je biološki spol dejansko prvi 

Moški so nehali 
dvoriti, prenehali so 
se boriti za ideale. 
Raje imajo denar 
ali šport in status 
ter plehke odnose, 
ki jih biokemijsko 
zadovoljijo. 
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mit. Vemo, da spola nista dva, moški in ženski; 
hemafroditi so ljudje, ki se rodijo obojespolni. In 
družba vztraja pri svojih obrazcih nje in njega. 
Morda gre, z uniformiranostjo videza vred, za 
trend spreminjanja družbeno določenega spola, 
saj vemo, da obstajajo ljudje, ujeti v biološki spol 
telesa, in vsem ta ne ustreza. Ljubezenski odnos se 
globinsko preobraža in slike intimnosti inovativno 
rušijo številne tabuje, ki so veljali za nezlomljive. 
Danes si lahko spremenimo spol uspešno in varno. 
Medicina nam nudi številne opcije sprememb in 
na vseh koncih krpa naše biološke pomanjkljivosti. 
Krpa jih že stoletje. Res je vprašanje, kaj človek 
potem sploh je!

Je biti sam(ski) potem lažje? 
Morda, zato ker smo nekaj časa sami svoji kralji. 
Odnos zahteva dajanje in prejemanje, obenem pa 
nas izzove tam, kjer smo najbolj ranljivi.

Je samskost sinonim za strah in čustveno 
lenobo? Morda gre zgolj za egoizem? 
Mislim, da ne. Saj plujemo po različnih 
življenjskih obdobjih, kjer je samskost lahko lepa 
in svoboda v samosti neprecenljiva. Osamljenost 
pa reže in duši, saj vsak ne zna uživati v tišini in 
jadrati po sferah duha, ki so neskončne. Ljudje 
morajo najprej kultivirati sebe, preden vstopijo 
v odnos.


