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Pogled družinskega zdravnika



VZROKI KLIMATSKIH SPREMEMBVZROKI KLIMATSKIH SPREMEMB
�� Svet v novem tisoSvet v novem tisoččletjuletju

�� Kriza, izniKriza, izniččenje enje ččlovelovešških vrednot kih vrednot –– globoke rane globoke rane ččlovelovešštvatva

�� Kaos v Kaos v ččloveku, izguba loveku, izguba žživljenjske energije, destrukcija notranjega miru, pametiivljenjske energije, destrukcija notranjega miru, pameti

�� Borba moBorba močči, strahovi, jeza, sovrai, strahovi, jeza, sovrašštva, mrtva, mržžnje, krvna manje, krvna maššččevanjaevanja

�� Revni Revni –– bogati, desetina bogati, desetina –– dohodninadohodnina

�� Socialne stiske Socialne stiske –– vojne v druvojne v družžiniini

�� Zlorabe, nasilja Zlorabe, nasilja –– zlorabljen zlorabljen ččlovek zlorabljalovek zlorablja

�� Bolezni, nesreBolezni, nesrečče, zasvojenosti, smrtie, zasvojenosti, smrti

�� Nasilje nad naravoNasilje nad naravo

�� TeTežžke posledice za ke posledice za ččlovelovešštvotvo

�� Velike klimatske spremembeVelike klimatske spremembe



PREOBRAZBA PREOBRAZBA ČČLOVEKA V LOVEKA V 
NOVEM TISONOVEM TISOČČLETJULETJU

�� ČČlovelovešški nivo ki nivo –– kriza vrednot kriza vrednot žživljenjaivljenja
�� Zgodovinski spomin Slovencev, Slovanov Zgodovinski spomin Slovencev, Slovanov ––

hlapci in tlahlapci in tlaččaniani
�� Mentalni nivoMentalni nivo
�� Duhovni nivoDuhovni nivo

�� KAOS V KAOS V ČČLOVEKU, NARAVI, VESOLJULOVEKU, NARAVI, VESOLJU



ISKANJE VZROKOV BOLEZNIISKANJE VZROKOV BOLEZNI
NEGATIVNA NEGATIVNA ČČUSTVAUSTVA

Strahovi Jeza - bes

Krivde

Zavist

Sovraštva

Žalost

Nevoščljivost

Ljubosumje

Sram

Dvom

Zastraševanje

“Mobbing”
Zamere

Posesivnost

Maščevanje

Izsiljevanje

Vojna - mediji

SVET PRED PROPADOM ???



POZITIVNA POZITIVNA ČČUSTVAUSTVA

LJUBEZEN 
do sebe in drugih

BREZPOGOJNA LJUBEZEN
Mir v srcu

Razumevanje
Dobri medčloveški odnosi

Sočutje

Odpuščanje

Hvaležnost

Zaupanje

NOTRANJI GLAS

NOTRANJI ZDRAVITELJ

Mir v duši



Otrok in njegova culica spominov



VV CULICICULICI
(arheologija zapisov na(arheologija zapisov našše preteklosti)e preteklosti)

�� Spomini iz vojnSpomini iz vojn
�� Genetski zapisGenetski zapis
�� DruDružžinski miselni vzorci inski miselni vzorci 
�� Zlorabe od ZAPLODITVE daljeZlorabe od ZAPLODITVE dalje
�� DruDružžinske in druge zlorabe, nasiljainske in druge zlorabe, nasilja
�� Medkulturni, mednacionalni, medreligijski spominiMedkulturni, mednacionalni, medreligijski spomini
�� Socialni spomini Socialni spomini -- komunikacijakomunikacija
�� SreSreččni in boleni in bolečči spominii spomini
�� Vsakodnevni spomini in zlorabe v tem Vsakodnevni spomini in zlorabe v tem žživljenjuivljenju



VRSTE ZLORABVRSTE ZLORAB

�� PsihiPsihiččnene
�� FiziFiziččnene
�� SpolneSpolne
�� Zloraba Zloraba žženske v zgodovinienske v zgodovini
�� FinanFinanččnene
�� ReligijskeReligijske
�� MednarodneMednarodne
�� PolitiPolitiččnene
�� V zdravstvenem sistemuV zdravstvenem sistemu
�� V pravnem sistemuV pravnem sistemu



Bolnik
Delavec

Državljan
Vernik

Zaupanje

Družinski zdravnik
Drugi delavci

Delavci v zdr. sistemu
Delavci v prav. sistemu

Duhovniki

ZAVEST

Zdravstveni sistem
Šef v službi
Parlament

Pravni sistem
Religija

OČE

OTROK MATI

Zastraševalec

Žrtev Žrtev












