Ljubezen je najmogočnejša energija: električna, magnetna, eksplozivna …,
ki lahko uniči, ali vzpostavi ravnovesje in to že od najmanjšega delca - celice - do
največjih dimenzij - celega vesolja.
*
Ljubezen poganja svet! Ima nešteto obrazov, imen in upodobitev - kot
nobena druga beseda na svetu. Vsak, ki se bo lotil njene predstavitve, bo omagal.
Kajti ljubezen je neulovljiva, neprekosljiva, nemogoče jo je predvideti, jo imeti v
lasti, na kakršenkoli način posedovati ali imeti o njej kakršnokoli PREPRIČANJE.
*
»Ljubezen je VSE«, a še, ko sem o tem pisala, v resnici nisem dojela globine
povezanega z besedo »VSE«. VSE se individualno ali subjektivno izraža in VSE je
odvisno od razlage posameznika. VSE je nekomu njegov partner/-ka, otroci, dom,
družina ali služba, drugemu narava in v povezavi z njo njene lepote, živali,
tretjemu sta zdravje in sreča … in še bi lahko naštevala.
*
Prav tako ima ob besedi LJUBEZEN vsak v mislih nekaj drugega in tudi vsak
izmed nas jo doživlja in izraža drugače – na sebi lasten način.
*
Zatorej ljubezen nosi v sebi toliko pomenov, predstav in pojmov, kot je ljudi.
Tako za besedo ljubezen ni možno najti obrazca, definicije ali forme, v katero bi
jo stlačili kot nekaj vsem enako sprejemljivega in doumljivega.
*
Ste zaslutili - vsa prepričanja o ljubezni je treba ovreči. Ko smo brez vseh
prepričanj o ljubezni, se bomo ljubezni najbolj približali. Šele takrat se nam bo
posvetilo, da se z njeno vse-močjo lahko zgodi VSE. Kar pa seveda velja za obe
smeri - tako navzgor kot navzdol.
*
Vsakršna zloraba v imenu ljubezni, še tako majhna in morda storjena iz
nevednosti, bo ljubezen oddaljila. Preden se zgodi priložnost za ponovno zbližanje
z ljubeznijo, se bo le-ta »prepričala« ali je bila njena lekcija v celoti sprejeta in
dojeta s srcem, umom in razumom.
(iz knjige: Ime ji je Ljubezen – Simona Babič)

