Fokus

Dr. Janez Drnovšek, predsednik države

Apokalipso si kar lahko zamislimo
Sedeli smo na soncu. Otroci so kričali,
nosečnice so jedle sladoled. Predsednik
Slovenije dr. Janez Drnovšek pa je predstavljal svojo novo knjigo Misli o življenju in zavedanju ter govoril o vesoljnih
principih, višji stopnji zavedanja, boljšem svetu. Bliskavice so svetile in za
trenutek se nam je zazdelo, da je tu naš
novi duhovni vodja.
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Knjigo ste napisali, ker bi radi spremenili svet. Menite, da se ljudje dejansko
želijo spremeniti? Najbrž poznate priliko o globokomorski ribi, ki bi umrla na
plitvini, ker je navajena teme.
Knjiga govori o tem, kako človek, ki je na
nižji stopnji zavedanja, praviloma ne želi
spremembe. Vrti se v krogu. Ampak ta človek se v življenju spopada s trpljenjem, nesrečo, boleznijo in ne vem, ali je ravno zadovoljen s svojo življenjsko bilanco. Menim, da
se da živeti drugače, da je človek lahko veliko mirnejši, trdnejši, zadovoljnejši, da ga ne
premetavajo sapice kot večino ljudi danes.
V svoji knjigi v poglavju Misli štiriintridesetega dna zapišete: Morda bomo
koga vrgli iz službe ali premestili, čeprav ga cenimo in vemo, da je priden,
predan in da dobro dela. A morda se je
preveč ustalil na prenizki ravni zavedanja in energije … Na videz smo mu
napravili nekaj slabega, toda dolgoročno smo ga s tem lahko rešili in mu
omogočili boljše zavedanje in energi-

jo. Delujete odrešeniško. Je to vaša nova vloga?
Vi ste tako rekli. Ne vem, kaj mislite s tem
izrazom.
Kako potem vi to razumete?
Tako, da želim pomagati ljudem, da dosežejo
notranji mir, ravnotežje, da se začnejo zavedati svojega življenja, okolja in sveta, v katerem živijo. Da njihovo zavedanje postane aktivnejše, stalno navzoče. Pogosto živimo zelo
mehanično, v vzorcih. Saj zares ne živimo.
Gledamo nekaj televizijskih nadaljevank,
avtomatsko se odzivamo na življenjske situacije, se ne zavedamo. Mislim, da lahko dvignemo svoje zavedanje o vsem, tudi o sebi,
lahko dvignemo svojo življenjsko energijo.
Tako se bomo veliko bolje počutili, tudi veliko bolj zdravi bomo.
Martin Kojc zapiše: Brez trpljenja ni razvoja, ni odrešitve. Kaj je bilo vaše trpljenje, kaj vaš razvoj in kaj vaša odrešitev?
Mojega trpljenja ni več, sem popolnoma miren, nimam težav. Trenutno se ne ukvarjam
z mislijo, kako bi se odreševal. Res pa je, da
sem tudi jaz šel skozi različne življenjske
etape, izkušnje, trpljenje, kot vsak človek.
Trpljenje nam lahko pomaga, da se dvignemo. Da nam priložnost, da se prečistimo ali
odrešimo. Če izkoristimo to priložnost, če se
takrat začnemo zavedati, ne živimo kot prej,
ko smo živeli po vzorcih, ki so nas pripeljali
v trpljenje. Lahko pa tega ne izkoristimo in
se vrnemo v prejšnje vzorce. Potem je vse,
kot je bilo, in se bo prej ali slej tudi slabo
končalo.
Na vprašanje novinarke Odmevov Ali
boste kandidat na predsedniških voli-

tvah prihodnje leto, ste včeraj odvrnili:
Prihodnje leto so že? Kako čas hitro teče … V knjigi na strani 209 zapišete:
Zemlja dviguje svojo energijo. Moramo ji slediti. Odštevanje se je začelo,
časa ni več. Od kod kataklizmični prebliski? Čas ni pomemben, a ga hkrati ni
več? Kako je to povezano?
Prebrati morate vso knjigo, verjetno vam bo
bolj jasno. Opozarjam pa na to, da je svet v
vedno večjem neravnotežju ter da se nam
čas izteka, da ga nimamo neomejeno na razpolago. Če drugega ne, bomo uničili zemljo,
na kateri živimo. Zrak, ki ga dihamo, vodo,
ali pa se bomo uničili kako drugače. Če bodo
odnosi v svetu takšni, kot so, da jih bo večina
človeštva videla kot krivične, je pričakovati,
da se bodo napetosti povečevale. Terorizma
bo več. Samo vprašanje časa je, kdaj bodo teroristi prišli do tako uničujočega orožja, da
bodo lahko izbrisali cela mesta, države. Apokalipso si kar lahko zamislimo. V veliki samoutvari, uspavanju živijo tisti, ki menijo,
da se nam nič ne more zgoditi. Če ne bomo
ničesar naredili, če ne bomo spremenili teh
trendov, se lahko zelo hitro uničimo sami,
morda je samo vprašanje časa: malo hitreje
ali malo pozneje.
Kraj pogovora: Tivoli, Čolnarna, Ljubljana
Čas: 25. maj ob 15.00
Naš prvi vtis: sem dovolj posvečena, da
se pogovarjam s predsednikom?
Njegovo počutje: zelo umirjeno
Čas izpovedi: osem minut

