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»Človek je vrednota in vrednost, če
vrednote in vrednosti prepoznava.«
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Hiter razvoj znanosti je pripeljal do tega, da vse bolj prepoznavamo kompleksnost Sveta in njegovih procesov
ter logike kot zakonitosti, ki so del njega. Kompleksnost je tako obsežna, da informacije poenostavljamo.
Ustvarili smo slike, simbole, delna znanja, delne logike.
Že najmanjši delci ali energijske točke imajo svoje hotenje in ta hotenja deloma imajo tudi mnogo večje tvorbe,
2
kot je npr. človek ali pa planet sam. Kaj je cilj teh hotenj ? Cilj je dopolnitev v t. i. absolutno dozorevanje. Ker pa
so ta hotenja vsakega 'delca' malce različna, je velikansko telo, kot npr. človek, dokaj nejasna celota hotenj.
Zaradi 'dihanja', ki je osnovni proces vpijanja, filtriranja, vgrajevanja in na drugi strani izdihovanja oziroma
odmetavanja delcev, sčasoma pride do sortiranja na višjem nivoju. Podobni delci skupaj so sposobni oblikovati
bolj čisto zavest, kaj sploh vsi skupaj hočejo. Materialne koncentracije, torej telesa, imajo torej funkcijo razvoja
materije oz. energije, ki jo združujejo.
Tako kot zavest človeka poveljuje in usmerja delovanje človeka, lahko skupna zavest skupine ali pa državne
skupnosti usmerja več ljudi. Karl Gustav Jung je skupinsko zavest imenoval Nadjaz.
Ljudem se nudijo različni Nadjazi v obliki religijskih, ideoloških modelov in vzorcev življenjskih ciljev ter vrednot.
Modeli Nadjazov se vsiljujejo preko reklam, pogostih ponavljanj, dokazovanj na mehke in na grobe načine.
Skupine, ki stojijo izza lastnega oblikovanega Nadjaza se, v primeru ogroženosti le- tega, vedejo agresivno.
Reagirajo z vojno, cenzuro, lažmi ....
Če damo Nadjazu ime, ga lahko torej imenujemo: Jezus, Mohamed, Buda, kapitalizem, socializem ... ker
Nadjaze ustvarjajo tudi posamezne lože, ga lahko imenujemo tudi: Opus Dei, Framasoni, takšni in drugačni
Templarji, vitezi .... In vsi ti Nadjazi se želijo dvigniti nad druge ter upravljati s podrejenimi.
V tem boju med verzijami, kateri Nadjaz bo združil človeštvo, se je povsem pozabilo na posameznika, na
nujnost, da ima vsak svojo svojstveno identiteto. Dejanska modrost zato verjetno v tem neposrednem merjenju
moči, kako pridobiti, sprati možgane preko: medijev, teorij, sublimalnih informacij, iniciacij ... dejavno ne
sodeluje. Modrost se zato lahko sliši le v 'tišini'. Najprej pa moramo prisluhniti srčiki svoje lastne zavesti oz.
duše. Zahodne religije so tako v današnjem času pokazale svojo konfuznost in nesposobnost stkati mrežo
povezav z upoštevanjem vedenj na enem koncu ter svobode posameznika na drugem koncu.
Kaj dobimo in kaj izgubimo z ukinjanjem Rimokatoliške cerkve? S tem se dokončno ločujemo iz objema
rimskega imperija tudi v duhovnem smislu. Na drugi strani pa bi bilo prav, da oblikujemo Nadjaz na podlagi
posebnosti naših krajev, običajev in ljudi ter iz vsega skupaj iztisnemo 'radij'

1 Svet kot celoto zapisujem z veliko začetnico, saj je zame celota vsega, kar obstoji, in je ime te celote.
2 T. i. teoretični delci, iz katerih je zgrajeno vse, imajo osnovne lastnosti Boga, kot ga poznajo tudi religije: so vseprisotn i,
poznajo absolutno svobodo in absolutno ljubezen. Toda do absolutne ljubezni pridejo res zelo redko in takrat jih fiziki kvant ne
mehanike vidijo kot svetlobni fluks, ki izgine v neznano. Do tega pojava pride npr. ko se združita t. i. pozitron in elektron . Za
absolutno ljubezen so teoretični delci (npr. kvarki) pripravljeni žrtvovati prav vse druge povezave, torej se odločijo za abs olutno
svobodo (avtorstvo: © Vladislav Stres).
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idealov, ki nas bodo združevali in obenem omogočali samosvoj razvoj zavesti oz. duhovnosti posameznika.
Pri tej nujni novi postavitvi lastnega Nadjaza bi lahko upoštevali religijo naših prednikov. Posameznik mora
odraščati v umirjenem, spodbudnem okolju. Tu se lahko naslonimo na znanja o Tročanu - urejanju predvsem
rastlinskega okolja na način vzpostavitve energetskega harmoničnega dopolnjevanja (npr. v okolici doma
zasadimo lipo, ki predstavlja vodni element, jablano, ki predstavlja sončnega in oreh, ki predstavlja
zemeljskega). Pojem Boga bi lahko enačili s Svetom kot celoto. Temelj tovrstnega pogleda na Svet in Boga je
zapisan v temeljnih slovenskih besedah sveti - Svet - sveti. Svet je torej svetost in vse, kar sveti, je Svet. S
Svetom smo neločljivo povezani in prav je, da se tega zavedamo. Med seboj smo soodvisni, zato moramo, vsaj
tisti, ki imamo glede tega podobna prepričanja, živeti v partnerskem odnosu v smislu medsebojnega
dopolnjevanja, tako do ljudi kot tudi do narave in naravnih sil. Posledica bo družba prijaznih, sodelujočih, med
seboj dopolnjujočih se ljudi, tudi narava, v primeru, da postanemo do nje spoštljivi, bo postala prijaznejša.
Pravijo, da so drevesa postavnejša, živali prijaznejše, pridelek obilnejši, voda okusnejša, naše zdravje trdnejše,
če gojimo ta partnerski čut.
Postavljanje v položaj a-teizma, brezboštva, pretiranega poveličevanja racionalnega in diskreditacije čutno
čustvenega je zame ključna napaka, zaradi katere smo v krizi vrednot in v razpadanju Zahodne civilizacije.
Vanjo vdirajo tuje kulture, prebivalstvo pa postaja odtujeno in zombistično odrevenelo. Čustva aktivirajo in dajo v
pogon in prav je, da jim zopet damo mesto, katerega bi morala imeti. Toda ne kot samozadostna, ampak razvita
v prefinjenost in dobro odporna proti možnim manipulacijam. Tu pa je prostor zavesti, ki razpolaga tako s
prefinjenim občutkom za inspirativno kot tudi z relevantnimi podatki. Oboje skupaj je namreč celota, ki ima
možnost, da si izbori prostor v prihodnjem svetu civilizacije ljudi.
Kdo vse si je do danes lastil pravico do naziva vrhovnega Nadjaza - samega Boga! Ker je Bog Svet kot celota,
si tega imena ne bi smel lastiti nihče. Celo več: morali bi reči, da ga počasi spoznavamo in da o njem vemo
relativno zelo malo. Bistveno več kot duhovščina o Bogu dandanes dejansko ve znanost, če jo jemljemo kot
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integralno celoto, kar pa (še) ni . Za Boga se je npr. proglasil vladar neodvisna Hetitske države Kommagene
Antiochus Theos oz. Antioh I. Vladal je med 70-tim in 38-tim letom pred novim štetjem. Od v samega Boga
povzdignjenjega Antioha ni daleč zaostajal narcis Gaj Julij Cezar (100-44 p. n. št.), ki se je v svojem življenju
okitil še z naslovi kot so Augustus, Pontifex Maksimus in na koncu je hotel postati Cezar - Cesar tudi vsem
ostalim. Proglasiti se je želel tudi za Ozirisa, za edinega sina Boga na Zemlji. No, to je uspelo cesarju -diktatorju,
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'popolnemu' Oktavijanu (oz. Oktavij, 27 p. n. št. - 14 n. št.). S čem so lažno dokazovali svoj položaj Boga
oziroma njegovega edinega zastopnika? Vladati so skušali ključnim čustvenim in miselnim tokovom prebivalstva
v svoji državi, pa tudi širše. Kar so se domislili, je bilo čaščeno in se je tudi uveljavljalo. Zato so jih prebivalci
kraljevine, cesarstva ... imenovali tudi "veter" oz. dih, npr. hebrejsko Ruah. Vsakogar, ki jim je bil na poti, so
enostavno 'odpihnili'. Odpihnili so 'napačna' vrednotenja, razmišljanja, ki so jih ljudje pred tem imeli v
posameznih krajih, pa tudi širše, npr. v celotnem Rimskem cesarstvu. Pri uveljavljanju čaščenja jim je pomagal
državni aparat, ki je bil sestavljen iz POSLUŠNIH, vodljivih. Kako podobno današnjemu stanju, mar ne!? Ključni
del sporazumevanja, kaj je prav in kaj ne, kaj častiti in kaj izpostavljati, je bil denar v obtoku. Kovanci, na katere
so bila odtisnjena tovrstna sporočila. Preko obtoka oz. rabe denarja pa se je ugotavljalo tudi, katero sporočilo se
je med ljudmi bolj uveljavilo. Cel državni aparat je uporabljal tehnike čustvenega, miselnega podrejanja in
iniciacij, npr. polaganje rok, kot to danes počnejo škofom, duhovnikom in laičnim iniciantom v RKC .... Poleg
tega so razvili tehniko javnega prikazovanja krutega izživljanja nad vsakim, ki se je pregrešil: javno sramotenje,
izobčenje, krvne daritve, križanje, obešanje, razčetverjenje .... Vse to je lomilo možne odpore daleč naokrog. S
tem namenom so izdelali tehnike mučenja, v katerih je žrtev res močno izražala svoje bolečine, bedo in

3 Npr.: Kvantna in Newtonova mehanika sta še vedno vsaksebi, nista povezani v celovito teorijo.
4 Cesar Gaj Oktavijan je imel naslednje nazive: Augustus (vzvišeni) - častni naziv, nosil ga je kot lastno ime, imperator - vrhovni
poveljnik, caesar - v spomin na Julija Cezarja, princeps - prvi v državi in prvi v senatu, pontifex maximus - vrhovni svečenik,
pater patriae - oče domovine, tribunusplebis - ljudski tribun.

58

razpad osebnosti (npr. pri križanju so nogi pribili skozi gležnja, roki pa vsaksebi skozi kosti zapestja). Z
uveljavitvijo strahospoštovanja so dosegli učinke programiranja 'črednega nagona' soljudi, torej izjemno
sfanatizirano pripadnost vsemu, kar je počel vladar, ki je bil odet v simbole ciljnega človeka: Kalosa, Agathosa,
Kristusa odrešenika ..
Fanatično pripadni, imenujem jih tudi Kapoti, so vodili državo na različnih oblastnih nivojih glede na potrebe in
posamezne osebne lastnosti. Zakaj uradnike civilne in vojaške oblasti imenujem tudi Kapoti? Ta izraz so
namreč uporabljali v koncentracijskih taboriščih zato, ker so nekateri poslušnejši jetniki delovali kot zavezniki
oblasti. Torej so se naslonili na dogme (nedotakljive resnice) in ukaze vodij kljub temu, da so pri tem zapostavili
osnovne pravice soljudi. Neposlušnim, nesfanatiziranim sojetnikom so lomili vratove - ne zato, da bi s tem
zaustavili brutalnost in kriminal, ampak zato, ker jim je bilo tako ukazano. Če so želeli biti ljubi oblasti in
vladarju(-em), so se morali ukazom podrejati z veseljem in izkazanim zadovoljstvom. Totalitaristična miselnost
vladarja je bila za državno upravo slast ter napoj. Vladar je bil nedotakljiva čudovitost, nedoumljiv zaradi njemu
lastnih ključnih sposobnosti, ki so bile nad vsemi.
Tudi danes mediji ustvarjalo osebnosti, ki jim dajejo vlogo nosilcev idealov. Predvsem mladina tako nori zdaj za
tem, zdaj za onim zvezdnikom. Na ta način se programirajo v sledenje. Šolski sistem pa dela na tem, da se
otroci v osnovni šoli oddaljijo od družine, v srednjih pa še od samih sebe in da tako kot pubertetniki izgubijo
vrednote čistosti, iskrenosti, veselja do dela in raziskovanja. Cilj je pač kreacija robotizirane osebnosti, ki bo del
kapitalističnega kolesja podrejanja posameznika za cilje elit. Položaj Boga si dandanes namreč lastijo elite, ki pa
težje uveljavljajo nekdanje kode programiranja ljudstva. Preveč informacij zbeži preko interneta, s preveč
tehnološkimi pridobitvami razpolagajo(-mo) nepoveličani ljudje. Zaradi tega se koncepti in vizije, ki jih širijo
iluminati te ali one sekte ali ideologije, krhajo. V času se izkazujejo kot neobstojne iluzije. Čaščenje vladarja kot
vrhovnega absolutuma se je sicer zadržalo v nekaterih državah, kot npr. v Severni Koreji, toda tudi tam gre
evolucija podobno pot. Na totalitarizmu grajena miselnost se tako krha, Bog v podobi sina na Zemlji je v Zahodni
civilizaciji razpadel na božanstva, ki želijo narediti svetovno vlado. Ta svetovna vlada pa se v tem času ne
postavlja na način osnovnih moralnih načel in pravic posameznika, ampak kot nova totalitarna družba.
Posameznik, npr. državljan EU, v soočenju z nepregledno ter počasno mašinerijo upravljanja, ki določa, kaj
lahko, kaj sme in česa ne, ne more spremeniti ničesar. Ta Zahodna mašinerija v navezavi z nadrejenim
'partnerjem' ZDA predstavlja tehnokracijo, izza katere se zelo verjetno skriva poskus postavljanja novega Boga
vsem zemljanom, torej ljudem, pa tudi širše, naravi na sploh. Kot da se bo Babilonski stolp, ki ga omenja Biblija
stare zaveze kot največje zlo, res zgradilo »iz opek, mimo pravic posamezne opeke.« Tako imenovane svete
knjige (Biblije ipd.) moramo brati z distanco. V sebi vsebujejo veliko zanimivosti, toda v današnji dobi smo pričeli
razmišljati s svojo glavo in uveljavljati pravico do identitete ter soupravljanja družbe - sodelovanja. Zato Boga na
zemlji v obliki sekt, zakonodaje ali združb ne potrebujemo, niti tega v veliki večini več nočemo. Bog je Svet kot
celota in prav vse ima in naj najde svoje mesto v tej neizmerni mogočnosti, katere delček smo tudi mi sami, tako
kot civilizacija kot posamezniki.

p.s. K Izdaji Ateistični zbornik (ni del zbornika). Sam verujem, toda ne v združbo, osebo, ampak v
svet kot celoto. Vera je vezivo, pomanjkanje tega veziva pa vodi v razpad, propad in ponižanje. Padec
Faetona, Minosa, Jezusa se je zgodil ravno zato, zaradi pomanjkanja vere. Menim, da je padec
Človeka že dovoljšen, da se zopet zagleda v smisel vere, sobivanja in dopolnjevanja.
več:

http://stres.a.gape.org/kazalo.htm
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OB IZIDU ATEISTIČNEGA ZBORNIKA 2011-2012
Spoštovani sodelavci, spoštovane sodelavke!

V Združenju ateistov Slovenije (ZAS) smo po dobrem letu dni končali projekt priprave in
izdaje "Ateističnega zbornika 2011-2012". V prilogi najdete izvod za vas. Dosegljiv je tudi
na

spletni

strani

ZAS

(http://www.ateisti.si/assets/Ateinsticni_zbornik_2011

-

2012_za_tisk.pdf ; druga možnost je naslednja: pojdite na spletno stran www.ateisti.si in
izberite rubriko "DEJAVNOSTI" ter nato podrubriko "IZVEDENE D.").
Projekt priprave in izdaje zbornika je zahteval več časa, kot je bilo prvotno načrtovano.
V celoti smo ga namreč opravili z notranjimi močmi in viri sodelavcev/- vk, tj. avtorjev/-ic,
lektorjev/-ic, uredniškega odbora in celotnega ZAS. Rezultat je svojevrstna in,
verjamemo, precej redka publikacija, ki premore tematsko pestro vsebino in raznolike
zorne kote - med njimi niso le 'specifično ateistično', temveč tudi 'specifično religiozno'
obarvani. V uredniškem odboru menimo, da lahko zbornik, ki široko in reprezentativno
zarisuje (slovenski) 'ateistični in religiozni tukaj in zdaj', odigra dolgoročno opazno vlog o
v tistem delu (slovenske) publicistike, ki se nanaša na družboslovje in humanistiko
(sociologija, filozofija, kulturologija, religiologija, ateizem, agnosticizem, etika...).
Vsem, ki ste neposredno ali posredno prispevali/-e k temu, da je zbornik ugledal luč
Uredniški odbor zbornika:
sveta, se zahvaljujemo za sodelovanje!
Jože Kos Grabar ml., mag. Vojteh Urbančič, Bogdan Škofljanc

V Mariboru, 9. 10. 2012
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Zbornik je brezplačen. Na razpolago je tudi na spletni strani www.ateisti.si
Za vsebino posameznega prispevka v celoti odgovarja njegov avtor oz. avtorica.
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