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Draga sestra, dragi brat v Kristusu! Želim te spomniti na droben trenutek tvojega vsakdanjega življenja, v 
katerem je skrita sreča ali, če hočeš, Sreča. Na zadnjem steklu avtomobila sem prebral nalepljen napis: Ali si 
danes že objel svojega otroka? Zamislil sem se. 
Nežnost dotika. Toplina bližine. Govorica telesa. Naučiti se dotikati pomeni deliti življenje. Objeti pomeni 
razdeliti z nekom. Naklonjenost in ljubezen se otipljivo uresničita. Tako preprosto je in zelo hvaležno 
sprejmemo. V resnici tako malokrat pobožamo. Morda smo Slovenci in Slovenke pri tem še malo bolj 
zadržani in plašni. Dobro je, da nas nekdo večkrat spomni na to. 
Dotakniti se drugega nas veliko stane. Morda zaradi otroške sramežljivosti, ki jo nosimo v sebi. Morda nas je 
strah pohujšljivih nevarnosti, o katerih so nam pridigali. Morda se bojimo, da bi se v nas prehitro prebudila 
čustva, ki pospešijo intimnost. Morda pa slutimo, da je zaklad, ki ga imamo, dragocen in se ga zato ne 
upamo kar tako razsipavati. Dejstvo je, da svoji koži ne zaupamo. V življenjski izmenjavi z drugimi se 
varujemo zdravega dotika. Kožna izoliranost. Zaradi številnih krem, s katerimi se ščitimo, naša koža ovene 
brez človeškega dotika. Prezgodnje gube. 
Kako se vaditi v spoštljivem in podarjajočem dotiku? Lahko začnemo z naravo. Tudi njej je všeč dotik. 
Dotaknite se rastlin, pobožajte rožo, objemite drevo. Tudi rastline imajo kožo, čutijo dotik in cenijo ljubezen. 
V konicah prstov, ki so ustvarjeni za dotik, začutite delikatno sestavo lubja živega drevesa. Nežno pobožajte 
odprt cvet vrtnice ali kakšne druge rože. Položite svojo dlan v rosno mlado travo – življenje se dotika življenja. 
Ko se to zgodi v medsebojnem  spoštovanju, se poraja življenje. 
Živali so že bližje. Mehka dlaka muce, vdanost psa in pokončnost konja. Viktor Hugo je zapisal: “Bog je 
ustvaril mačka zato, da bi človek lahko pobožal tigra.” Čudovita domišljija. Lahko ji dodamo praktični 
nasvet: pobožajmo žival, da se naučimo pobožati človeka. Kajti človek je nevarnejši od tigra. Človekova 
bližina, intimnost in objem. Učimo se dotika ob naših najbližjih. Urimo naše roke. Poskusimo biti nežni. Od blizu 
okusimo, kako življenje prebudi življenje. 
Naj nas to izkustvo uči prebujati življenje v medčloveških odnosih. Naj napisi na zadnjih oknih avtomobilov 
učinkovito spominjajo vsakega izmed nas, naj ne izpustimo dneva, ne da bi objeli svoje otroke, vnuke ali 
najbližje. 
 

 

 


