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UVODNIK

Zaupam, da zmoremo
Svoj navdih najdem v drobnih rečeh in drobnih
stvarih. V drobnih pozornostih ljudi, ki so mi blizu, ki
točno vedo, na katera vrata naj potrkajo. Pri tistih
rečeh, ki se jih ne da kupiti z denarjem. Verjetno
zato, ker imam privilegij, živeti v družbi, ki me opazi,
ki mi da priložnosti, v kateri sem lahko, kdor in kar
sem.
 
Zaboli pa, da ta ista družba spregleda "marginalce".
Med marginalce, da se razumemo, prištevamo naše
dedke, pa babice. Tiste, ki z 200 ali s 300 evri
životarijo skozi mesec. Ki pijejo kamilice in si delajo
kroglice iz moke, da imajo kaj za "v juho". 
 
Zato težko poslušam stokanje in nerganje. In zadnje
čase z nestrpnostjo reagiram na ljudi, ki vzdihujejo,
kako so težki časi, potem pa gredo v restavracijo in
potrošijo 100 evrov za hrano dvomljivega izvora. Ali
oblačila, ki jih "potrebujejo".

Zato zadnje čase ne brzdam več jezika in
provociram: kaj si danes storil_a dobrega za boljšo
družbo? Za boljše okolje, bolj zdrave živali, ljudi in
odnose? Kaj si spremenil_a v sebi, znotraj sebe in v
svoji okolici, da bo življenje boljše? Zakaj čakaš na to,
da bo nekdo drug to storil namesto tebe? 
 
TI SI ODGOVOREN. TI SI ODGOVORNA ZA TO, kar se
dogaja. Tudi s tišino in prezrtjem. Ker pač še nisi na
vrsti. A tako je. Najprej migranti. Nato živali. Nato
ostareli. Nato ... otroci? In potem verjetno ženske in
nato, ja nato pa še vse, kar ostane. 
 
Zbudimo se. Prazniki nam to omogočajo.
Retrospektivo in brskanje po našem notranjem
inventarju. Po repozitoriju naših odločitev - ali
pomankanju le teh. Izkoristite ta čas. Zgodbe v tej
številki odstirajo zastor in navdihujejo za to, da
prevzamete vajeti v svoje roke. Saj zmoremo, kajne?

NATALIE CVIKL POSTRUŽNIK
FOTO: GAJA POSTRUŽNIK
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S čuječnostjo do
osvoboditve spon navad

in omejitev
AVTORICA: PETRA HRANILOVIĆ

FOTO: ARHIV MIHAJLA PAŽANINA

Zadnja tri desetletja je Mihajlo Pažanin študiral, raziskoval in prakticiral umetnost meditacije
pri nekaterih največjih živih mojstrih tibetanskega budizma, danes pa velja za enega vodilnih
strokovnjakov budistične tradicije Tibeta v naši regiji. Leta 2011 je bila Hrvaška izbrana za
edino državo na svetu izven Indije, ki je poučevala celovit sistem učenja iz osebne dinastije
Dilga Khyentse Rinpoche, enega največjih in najbolj cenjenih tibetanskih mojstrov 20. stoletja
(o njem je bil posnet tudi film). Ta je poučeval celo generacijo vodilnih tibetanskih učiteljev,
vključno z Dalajlamo. Mihajlo Pažanin je bil izbran za vodjo tega edinstvenega svetovnega
projekta. Svoje znanje o meditaciji in čuječnosti prenaša tudi v Slovenijo, saj se bo s
februarjem prihodnje leto možno udeležiti njegovega izobraževalnega programa tudi pri nas.

Srž za.me
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Z vztrajnostjo do globoke
preobrazbe zavesti

Kako se je začelo vaše duhovno potovanje?

Ko sem bil otrok, sem hotel biti arheolog in
odkrivati   skrite stvari o svetu, v katerem živimo.
Sčasoma sem odkril, da sta najbolj skrivnostna
stvar, s katero se soočamo, um in svet zaznave.
Ko mi je postalo jasno, da želim raziskovati
notranje svetove, se je meditacija uveljavila kot
nujno orodje za tovrstno potovanje. Sčasoma
sem ugotovil, da budistična tradicija Tibeta
ohranja pravi laboratorij znanja in metod za
globoko preobrazbo zavesti in moja sreča se kar
ni končala.

Kaj vas je najbolj oblikovalo / določilo?

Spoznanje, ki je bilo neštetokrat ponovno
potrjeno – če vložimo navdušenje, ljubezen in
odločnost, je resnična sprememba mogoča.
Ljudje pogosto verjamejo, da je napredek na
poti meditacije rezerviran za posameznike, ki
imajo posebne talente, ki niso na voljo
običajnemu človeku. Zavajajo se; edini resnični
predpogoj za osebni razvoj je resnična
motivacija in vztrajnost, celo kanček trme. Na
poti duhovnosti ne uspejo niti pametni niti
nadarjeni, ampak vztrajni.

Kaj nas uči avtentična čuječnost?
Ko sem začel s študijem avtentične čuječnosti,
sem poskušal v njem obdržati vsa osnovna
načela, ki jih je zajel Buda: kako osvoboditi um
od sebe in postati svoboden, kako se počutiti
kot doma, kamor koli nas vodi pot. Človekova
sreča je resnično odvisna od njegovega
doživljanja sveta, vendar da bi se ta izkušnja
spremenila, ni dovolj ne o tem razmišljati in si
zares to želeti. Če se želimo resnično
spremeniti, moramo svet okoli sebe videti na
nov in svež način, osvobojen vseh navad in
omejitev.

Čuječnost uporablja znanstvena
spoznanja in je nam,
Zahodnjakom, bližja

O Akademiji
čuječnosti
mojstra Mihajla
v Sloveniji

Mihajlo bo Akademijo čuječnosti od
leta 2020 izvajal tudi v Sloveniji.
Program traja šest mesecev in se
odvija enkrat mesečno, začetek je od
7. do 9. februarja 2020. Organizatorji
so Insights, družba za odkrivanje in
razvoj potencialov, Zdrave ideje
d.o.o., in Izida Vita. Zgodnje prijave
so že možne. Več o tem
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dogajanje, kraje, kjer misli niso prizadete,
marveč obstajajo le takojšnji senzorični vtisi in
čiste energije.

Oba se osredotočita na preobrazbo človeka v
boljšega in srečnejšega človeka. Vendar tibetanski
budizem uporablja jezik in metodologijo, ki
prihaja iz kulturnega kroga Srednje Azije, kjer je
ustoličen kot religija in duhovna pot; za nekatere
je to zelo privlačno, druge bogata simbolika
Tibeta odbija, je zanje naporna in jih draži,
vznemirja. Čuječnost je mnogo bolj nevtralna: pri
razlagi svojih metod uporablja sodobno
znanstveno znanje in rezultate sodobnih
raziskav, zaradi česar je veliko bolj dostopna
povprečnemu človeku, ki želi z meditacijo
spoznati svoj um.
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Meditacijo lahko najbolje razumemo, če jo
razumemo kot del treninga uma. Če želimo
trenirati svoj um, ni dovolj, da ga razumemo in z
njim pridobivamo vedno boljše razlage; spoznati
ga moramo skozi neposredno srečanje z njim in
njegovimi vzorci, skozi takojšen vpogled v to, kako
ustvarja svoja stanja, kako v njem rastejo strah,
žalost, ljubezen ali veselje. Da bi se to zgodilo, se
ga moramo naučiti nepristransko opazovati –
takrat sprememba postane mogoča. Zato je
preučevanje čuječnosti namenjeno vsem tistim, ki
se želijo spoznati skozi direktno in neposredno
izkušnjo.

Kakšna je povezava med tibetanskim
budizmom in čuječnostjo?

Zakaj meditirati in komu je namenjen
študij čuječnosti?

S čuječnostjo odkrivamo svoje
vzorce iz otroštva

Kaj oblikuje naša prepričanja in kaj naša
čustva?

Naša prepričanja navadno pridobimo že zgodaj,
med šolanjem in skozi vpliv okolja, v katerem
živimo. V tej sledi so naša čustva pogosto
naučene reakcije, ki smo jih bili deležni pod
vplivom drugih, hkrati pa izgubili povezavo s svojo
lastno zmožnostjo neposrednega odziva na

Pričakovanja nas oddaljijo od
resnične sreče

Če me vprašate, med umom in navadami ni
velike razlike – um poskuša vse svoje okoljske
odzive spremeniti v navade in v večini
primerov mu uspe. Najlažje je definirati ljudi
kot bitja navad. Naš značaj v resnici ni nič
drugega kot nabor navad, ki jih najpogosteje
uporabljamo. Tu se skriva izvor večine naših
težav: opredelili smo pričakovanja do sebe in
drugih, ki, ko niso izpolnjeni, prinašajo
frustracije in nezadovoljstvo. V poskusu, da bi
svet podredili svojim pričakovanjem, ne da bi
se sploh zavedali sebe, si škodujemo,
dokler se ne zavemo, da nas ta odnos do
življenja oddalji od resnične sreče.

Um v primerjavi z navadami?



Moja velika želja po otrocih

1.     Ne iščite miru, stres boste samo še
stopnjevali: pustite, da mir poišče vas. Da
se bo to lahko zgodilo, poiščite čas, ko
boste lahko sami s seboj, brez elektronike,
televizije in drugih ljudi – le tako lahko
pridete v situacijo, da zaslišite sebe. 
 
2.     Vsak dan pojte – če boste to naredili
dobro, boste osrečevali druge, če vam ne
gre od rok, se boste
nasmejali sami sebi. 
 
3.     In predvsem – bodite radovedni;
življenje je čarovnija in ko se ne
obremenjuješ s seboj, postane svet popoln
tukaj in zdaj.
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Težko je opisati takšno izkušnjo z besedami,
vendar je mogoče reči, da gre za stanje
duha popolne odprtosti za vse, kar življenje
prinaša, stanje, ki je polno radovednosti, energije
in igrivosti. Sedanji trenutek ni nikoli enak in
vedno prinese nekaj novega – vedno obstaja
priložnost za čudenje.

3
nasveti za iskanje miru v

vsakdanjem "kaosu"

Kako živeti v sedanjem trenutku?

Vaš pogled na čuječnost kot orodje za
duševno higieno.

Nobena velika skrivnost ni: ali jo nadziramo in
kontroliramo, ali pa nas preplavi s svojo vsebino,
dokler ne izgorevamo zaradi stresa. Glede na
intenzivnost informacij in različne vtise, ki smo
jim danes izpostavljeni, duševna, miselna higiena
z meditacijo ni več eksotična moda, ampak nujno
orodje, da ostanemo zdravi, funkcionalni in
pozitivni.

Zame je čuječnost nujno orodje,
da ostanem zdrav

Modna meditacija v primerjavi s
čuječnostjo?

Modna meditacija obljublja, da boste z
meditacijo postali bolj uspešni pri izpolnjevanju
svojih želja – skratka postali "najboljša različica
sebe". Čuječnost, po drugi strani, pravi, da so
ravno naš "jaz" in nešteto strategij, ki jih
uporablja za uresničitev svojih želja, temeljni
problem, s katerim se mora človek spoprijeti in si
pogledati iz oči v oči.

Namesto pritoževanja nad vsem
in vsemi s čuječnostjo spoznaš
užitek tukaj in zdaj

Kakšna so orodja/procesi, skozi katere gre
nek_a udeleženec_ka izobraževanja
čuječnosti, da preneha biti suženj navad?

Orodja so različna, načelo pa je isto: če hoče
človek napredovati z meditacijo, mora razumeti,
da ne more biti sam merilo svoje spremembe.



Um nas namreč poskuša nenehno podkupiti z
različnimi triki: dobrimi mislimi, slabimi mislimi,
spomini, napovedmi o prihodnosti, dvomi –
seznam se nikoli ne konča. Edini izhod iz te
situacije je disciplina, v kateri opravljamo
svoje naloge, ne da bi se obremenjevali s
trenutnimi rezultati. Pogosto pravim,
da je uspeh v meditaciji povezan z načelom
organskega razvoja - če rastlino posadite v
rodovitna tla in zanjo vsakodnevno skrbite,
rezultati ne bodo in ne morejo izostati.

Kakšne so izkušnje ljudi, ki so šli skozi
izobraževanje o čuječnosti, pa jih do
tistega trenutka duhovnost, meditacija,
filozofija niso zanimale ...?

Moje največje zadovoljstvo je dejstvo, da je
velika večina ljudi, če ne celo vsi, ki so hodili na
moje seminarje, še naprej vsak dan meditirala
tudi po tem, ko so končali študij. Mnogi od njih z
veseljem trdijo, da so postali "čudni" za druge
ljudi, ker jih vsakodnevne težave ne morejo več
razburiti tako kot prej. Namesto da se
vsakodnevno pritožujejo nad vsem, od časa do
politike, uživajo v malenkostih, ki se jim
dogajajo iz dneva v dan.

Mihajlo je bil gost tudi v prestižni oddaji Na
robu znanosti na RTV Hrvaška, kjer je
odkrito spregovoril o svojem doživljanju
današnjega sveta in uporabi meditacije,
čuječnosti in življenja tukaj in zdaj.

Kako doživljam današnji svet

Kot zavzet karateist se sreča z meditacijo, kar ga
vodi, da je sredi osemdesetih let prejšnjega
stoletja začel s preučevanjem in prakticiranjem
starodavnega budističnega sistema meditacije
japonske tradicije Shingon. Ta ga pritegne tako
močno, da po dokončanju študija proda svoj avto
in se odpravi na študij budističnih naukov v
Azijo. Tam nekaj mesecev študira Budo
Mahavairochano in se poda skozi džungle
Tajvana, Okinavskih otokov in vse do Himalaje,
kjer je prvič spoznal svoje bodoče tibetanske
učitelje. 2001 začne s prenosom znanja v Hrvaško,
kjer si ves čas prizadeva za ustanovitev prvega
tibetanskega budističnega centra Shechen in
organizira številne obiske tibetanskih učiteljev. 
 
2011 Hrvaška zaradi njegovega dela postane edini
center učenja budističnih naukov te dinastije izven
Indije. Leta 2015 začne Mihajlo izvajati
specializirane programe postopnega učenja in
praktičnega izpopolnjevanja njihovega uma. Z
letom 2019 je začel izvajati celovit študij Avtentične
čuječnosti, projekt, katerega namen je približati
starodavno znanje osvobajanja uma potrebam
sodobnega človeka 21. stoletja. Mihajlo je avtor
dveh knjig, "Skrita sporočila tibetanskega
budizma" in "Pogovori o preudarnosti", ki sta v
regiji dosegli velik uspeh. Kot gostujoči predavatelj
sodeluje tudi s številnimi podjetji, organizacijami in
podjetji po Evropi. Na povabilo "World.Minds" v
Zürichu leta 2019 postane redni član elitne
skupnosti, ki združuje vodilne svetovne
strokovnjake s področja znanosti, kulture in
poslovanja.

O Mihajlu
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NI BOLEČINA
TISTA, KI BOLI –
STRAH JE

AVTORICA: SANJA RUBINIĆ
FOTO: OSEBNI ARHIV DOMINIKE
NAVERŠNIK

Dominika Naveršnik, ravnateljica Glasbene šole na Vrhniki, ki sodeč po
številnih priznanjih sodi med najbolj uspešne v državi, je že od 
 otroštva vedela, kateri poklic si želi opravljati. Želela je postati učiteljica
klavirja in si je tudi v to smer začrtala svoje življenje. Vse bi bilo lepo in prav,
če ne bi zbolela za kronično avtoimunsko boleznijo vezivnega tkiva, ki jo je
ustavila pri opravljanju njenega sanjskega poklica. Vseeno ni dovolila, da ji
diagnoza omeji življenje. Tukaj je njena zgodba.

Srž za.me
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S kronično bolečino se je Dominika srečala pred
skoraj 20 leti. Bila je v zadnjem letniku akademije
za glasbo, kjer je študirala klavir. Z igranjem je
pričela pri osmih letih – najprej je obiskovala
glasbeno šolo sedem let, pozneje nadaljevala s
srednjo glasbeno šolo, nato končala še
Akademijo za glasbo. Celo življenje je bila torej
glasba velik, skoraj edini fokus v njenem
življenju. »Že od malega sem želela postati
učiteljica klavirja in seveda tudi igrati na
koncertih,« strne svoj odnos do glasbe.

Mislila sem, da nerodno spim

Težave so se pojavile leta 2001, ko je bila
Dominika v četrtem letniku Akademije za glasbo.
»Začelo se je z bolečino v levem zapestju, ki se je
pojavljala predvsem zjutraj. Sprva sem mislila, da
bolečina nastaja zaradi položaja rok med
spanjem, vendar mi je nekaj mesecev pozneje
zapestje začelo tudi zatekati, kar sem takoj
pokazala osebni zdravnici,« pove Dominika.
Napotili so je k revmatologu, kjer je bila čakalna
doba nekaj mesecev, njej so se kot študentki
klavirja v četrtem letniku Akademije za glasbo, ki
jo čaka diploma, težave zdele več kot nujne.
»Izpite za teoretične predmete sem uspela
opraviti v junijskem roku, diplomo pa je bilo
treba prestaviti na poznejši čas,« se spominja
naša sogovornica.
 
»Bila sem na vrhuncu svoje življenjske moči,
intelektualnih naporov, a obenem sem se
počutila neverjetno nesposobno za življenje.
Upala sem, da bo bolečine kmalu konec, da je to
posledica stresa. Vendar bolečina ni pojenjala,«
izpostavi Dominika. Jeseni, v času novega
študijskega leta, se je bolečina postopoma
razširila v skoraj vse sklepe njenega telesa;
predvsem, kot pravi, je bila neznosna zjutraj.
»Dokler nisem šla k zdravniku in preden sem
prišla do specialista, je nekaj časa trajalo – in če
se spomnim tistega časa, skoraj ne vem, kako
sem prenašala to bolečino. Težko mi je bilo
odpreti vrata, voziti avto na prestave ni bilo
mogoče, že pojesti kruh za zajtrk je bil zaradi

bolečin v čeljusti kar precejšnji izziv,« pove
Dominika, ki je pri specialistu dobila diagnozo
kronične, neozdravljive bolezni – revmatoidnega
artritisa.

Trenutka, ko bolečina naenkrat
izgine, ne pozabiš

»Ko sem izvedela za diagnozo, se je cela moja
glasbena prihodnost postavila pod vprašaj.
Ampak za kratko obdobje. Vsaj zdelo se je tako,«
se spominja Dominika. Dobila je zdravila, ki so,
kot pravi, bolečino v enem tednu po izrečeni
diagnozi izničila. »Enkrat tedensko sem vzela
odmerek in lahko sem nadaljevala z življenjem!«,
se spominja glasbenica. Igranje klavirja ji je
postalo veliko lažje in februarja je diplomirala,
maja istega leta pa opravila še umetniško smer. 
 
Težave so bile pozabljene, življenje je, kot se
spominja, bilo čudovito. Dobila je službo
profesorice klavirja na Glasbeni šoli Vrhnika, kjer
je pri sedmih letih tudi začela svojo glasbeno
pot. »Situacije nisem jemala preveč resno,
misleč, da je bolezen povzročil stres in
pričakovanja ob življenjski prelomnici. Zdaj, ko
sem bila tako rekoč preskrbljena, sem
lahkomiselno verjela, da je vseh mojih
zdravstvenih težav konec. A težave s sklepi so se
spet pojavile. Tokrat jih ni bilo mogoče prezreti,«
poudari Dominika, ki je šele takrat dojela, da se
bo s težavami morala soočiti bolj celostno.

Spoznanje, da bo bolezen za vse
življenje

Jeseni 2002 je nadaljevala z jemanjem zdravila, a
tokrat je zdravilo povzročilo levkopenijo (upad
vrednosti belih krvnih telesc) in vnetje sklepov se
je iz meseca v mesec postopno slabšalo. Sklepi
so bili boleči in zatekli tudi zvečer, bolečina se ni
umirila niti ponoči. »Zbujala sem se in
ugotavljala, v kakšnem položaju bi me rama
najmanj bolela. Brala sem o revmatičnih
boleznih in o tem, kako se moramo bolniki
sprijazniti z bolečino, po drugi strani pa je
dejstvo, da me je morala v službo peljati mama
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Če sam ne sprejmeš lastnih
omejitev, nočes sprejeti pomoči

ali fant (ker je bilo z bolečimi sklepi pretežko
premikati prestavno ročico ali servo volan),
postalo zamepreprosto nesprejemljivo,« dodaja
Dominika.
 
Revmatologinja je ugotovila spremenjen potek
bolezni, njena nova diagnoza je bila SLE
(sistemski eritematozni lupus) s poliartritisom.
Dobila je velik odmerek kortikosteroida, kar je
(tokrat v 24 urah!) popolnoma umirilo vnete
sklepe in odpravilo bolečine. »Trenutka, ko
bolečina naenkrat izgine, ne pozabiš. Nenadoma
lahko skačeš do stropa, vse je peresno lahko, kot
da si superčlovek, v resnici pa si … le zdrav.
Potem šele vidiš, kaj pomeni – biti zdrav,«
razmišlja Dominika. Postopoma je bilo treba
odmerke zdravila zmanjšati, obenem se je počasi
morala s svojo boleznijo sprijazniti. Za vedno, kot
sama pravi, ne bo nikoli izginila, lahko pa sama
naredi čim več, da si olajša simptome. Skrb za
zdravo življenje je postal del njenega vsakdana,
poudarja pa nujo o pridobivanju znanja oziroma
informacij o vseh vidikih bolezni. »Več kot veš o
bolezni, lažje jo nadzoruješ,« opozarja Dominika.

»Še zdaj ne znam povedati, ali bolezen kontrolira
moje življenje ali jaz nadzorujem njo. 
 Poslabšanje lahko doživim tudi, če se izogibam
vzrokom, za katere predvidevam, da bi jo lahko
poslabšali. Bolezen je nepredvidljiva. Nadzor
lahko imam le v smislu opazovanja in reagiranja
– tako lahko preprečim dodatna poslabšanja. Zdi
se, da eno drugo kontrolirava, kolikor se da,«
nam zaupa Dominika. Tudi če ni dovolila, da je
bolezen zaznamuje, jo je precej spremenila.
Skozi čas se ljudje preobražamo, dodaja
Dominika in pravi, da bi težko rekla, da so
spremembe posledica izključno bolezni,
spremembe vidi bolj kot posledico življenja.

Njena bolezen se nasplošno ne kaže zelo
navzven. Sicer ima roke že malo spremenjene
zaradi deformacij, pa vendar to ni tako očitno.
Veliko ljudi ji, kot pravi, reče, da izgleda
super.tudi takrat, ko se počuti precej slabo. »Vsa
leta nisem dovolila okolici, da bi me privilegirano
obravnavala zaradi moje diagnoze. Nikakor si
tega nisem dovolila, pa zdaj vidim, da je
bilaškoda. Če pri sebi določenih omejitev ne
sprejmeš, sploh nočeš sprejeti pomoči. Ljudje pa
večinoma želijo pomagati,« razmišlja naša
sogovornica. Seveda, dodaja Dominika, ne govori
o izkoriščanju in privilegijih, ki ji ne
pripadajo.Govori predvsem o sprejemanju
drugačnosti, potreb, omejitev … Sprejemanje
sebe je, kot je dojela Dominika, pot k miru, k
lepim odnosom

Igranja klavirja ne potrebuje več

Zdravila so ji omogočila, da je dokončala študij in
se zaposlila kot učiteljica klavirja. Kljub temu da ji
je bolezen z leti že načela sklepe, je vsa ta leta
vedno poučevala in igrala klavir (spremljala
učence, ki se učijo petja). Dosegla je
torej svoj cilj v življenju in poučevala. Do tega
poletja. »Letos pa sem se odločila, da je to
zadnje leto, da igram po službeni dolžnosti. Zato
sem nehala igrati klavir in se poslovila od tega
dela svoje kariere, kar je bilo zame zelo težko,«
pove Dominika.
 
Ugotovila je, kot pravi, da ji tega ni treba več. In
da je ni potrebno biti strah, ker ne bo več igrala.
»Bala sem se, da bom pogrešala igranje klavirja,
pa ga zaenkrat ne. Klavir sem igrala od osmega
leta, s tem sem se tako poistovetila, da je bil
strah to izpustiti zelo velik. Zdi se mi, da je bila ta
odločitev plod dolgoletnega procesa, predvsem
kar se tiče občutka varnosti in zaupanja, da v
življenju lahko počnem še kaj drugega kot igram.
Zaenkrat sem si predvsem oddahnila, kaj bo
prinesel čas, pa bom še videla – če bom odločitev
obžalovala ali ne,« je iskrena naša sogovornica.

NAVDIHNI.ME      15



Srž za.me

S slovesom pridobimo
nekaj novega

Čeprav je bila želja po
ukvarjanju z glasbo res velika,
jo je življenje vseeno počasi
vodilo na druga področja. Pred
osmimi leti je po spletu
različnih okoliščin postala
ravnateljica glasbene šole. To
delo jo, kot pravi, veseli, kot
šola dosegajo zelo lepe
rezultate in je zato zelo
zadovoljna.
 
V vseh teh letih je spoznala, da
nekatere stvari v življenju ne
gredo tako, kot si je mislila, da
bodo.
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 »Kar ti prinese življenje, je najbolje sprejeti. In ko to naredimo,
je življenje lepše in lažje. Pozitivno me ohranja misel, da z
vsakim slovesom pridobimo nekaj novega, naredimo prostor za
nove, lepe izkušnje. In če se vrnem k bolečini; ni bolečina tista,
ki tako boli. Strah in občutki negotovosti so tisti, ki se z bolečino
povežejo in jo naredijo neznosno.«



Dom dobiš,  ko
najdeš mir  v
srcu
AVTORICA: SANJA RUBINIĆ
FOTO: OSEBNI ARHIV NATAŠE LUEGER

Srž za.me
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Čeprav je vzporedno, po podiplomskem študiju,
nekaj časa delala še na Konservatoriju v
Ljubljani, se je Nataša odločila ustvariti družino
in se ustaliti v Avstriji. Tam je tudi do pred
kratkim, v sklopu kulturne ustanove pri deželi
Štajerski (Land Steiermark), delela kot asistentka
pri evropskih projektih.

Skoraj 20 let je minilo, odkar je glasbenica
Nataša Lueger Slovenijo zamenjala za
tujino. V Avstriji je pridobila akademsko
izobrazbo, družino, prijatelje in si ustvarila
lasten dom. Prvič in še enkrat drugič po
naporni ločitvi, tokrat s pomočjo
prijateljev. Namesto pogovora o glasbi
(ukvarja se z jazz glasbo, najraje pa na
harmoniki zaigra tradicionalni tango) se je
zadnjih nekaj let večino časa ukvarjala z
zasebno družinsko dramo. Kakšno pa je
res življenje v drugi kulturi, mentaliteti in
okolju, je spoznala šele preko (grde)
ločitve, ko se je dobesedno morala boriti za
stike s svojimi tremi otroki. Takrat je
dojela, da si dom ustvarimo najprej v srcu,
ko začutiš in najdeš lasten mir. Od tega
trenutka, kot pravi, je veliko lažje.

Kaj te je potem le pripravilo do tega,
da si se končno nehala upirati?

V Avstrijo je Nataša odšla leta 2001 po končani
Srednji glasbeni in baletni šoli (sedajšnji
Konservatorij za glasbo in balet). Kot pravi, gre
zahvala njeni takratni glasbeni profesorici Mateji
Prem Kolar, ki jo je spodbujala k nadaljevanju
študija glasbe harmonike). »Na Akademiji za
glasbo v Ljubljani takrat še ni bilo oddelka za
harmoniko, zato smo morali pač vsi dijaki oditi
na študij v tujino. Gradec in Univerza za glasbo
in upodabljajočo umetnost (Universität für
Musik und darstellende Kunst) je bil mojemu
rodnemu mestu najbližji,« razloži Nataša, kako
je zaradi ljubezni do glasbe in žeje po znanju
pristala v Avstriji.
 
Po študiju je Nataša dokončala še podiplomski
študij na kraljevi danski akademiji za glasbo v
Kopenhagnu (The Royal Danish Academy of
Music, Kopenhagen).

Srž za.me
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Namesto v pravljici pristala
v osebni grozljivki

»Na avstrijskem podeželju (Hartberg) sem bila
ob prihodu zelo pozitivno sprejeta, ne glede na
to, da je mojo nemščino vedno spremljal
slovenski naglas. Bivanja v tujini sem bila že
vajena in mi novo okolje nekako ni delalo težav.
Kot novopečena mamica sem se tudi hitro
integrirala v okolje mamic in dojenčkov. Ko
so bili moji otroci še malčki, sem tudi izvajala
glasbene delavnice za otročke in mamice, ki so
bili zelo navdušeni nad mojimi vsebinami,«
razlaga Nataša.
 
»Do tukaj bi bilo vse lepo in prav, če me ne bi
čakala grda ločitev, ko me je moj nekdanji mož
poskusil popolnoma diskreditirati, mi vzeti
otroke in spraviti na cesto. Čeprav gre za
urejeno državo in okolje, moja pot do lastnih
pravic ni bila niti malo enostavna. V težkih
trenutkih sem morala poiskati tudi pomoč na
psihiatriji,« odkrito pove Nataša.

Ločitev  velika osebna kriza

»Moja ločitvena zgodba je bila poglavitna
prelomnica v mojem življenju, ker je bil to v
mojih očeh umor - na vseh ravneh, razen na
fizični,« iskreno nadaljuje Nataša. »Moj takratni
mož (takšne profile ljudi seveda lahko najdete v
vsakem družbenem sloju in v vsaki državi) se me
je hotel znebiti tako, da je izvajal psihično nasilje
(na koncu tudi fizično), vključno z manipulacijo
otrok,« razlaga Nataša.



Zaradi takšnih pritiskov svojega nekdanjega
moža in njegove družine je Nataša na koncu
pristala tudi v deželni psihiatrični bolnišnici
Sigmund Freud v Gradcu. En teden po sprejemu
na psihiatrijo je bila na sodišču vložena vloga za
odvzem skrbništva materi, ker je nora in
nesposobna za vzgojo otrok, in dva tedna
kasneje še vloga za ločitev. Pred končno
izvršitvijo ji je nekdanji soprog ponudil denar, da
gre nazaj v Slovenijo, se pisno odpove otrokom
in nikoli več ne pride nazaj. »Po uspešno
izvedenem načrtu so potrebovali samo še
potrdilo, da je »tale z Balkana« nora,« izpostavi
Nataša.

Na psihiatriji se odločim za boj za
otroke

»Ko me je rešilec odpeljal v Gradec, sem
staršem poslala sporočilo, da je konec in da ne
vem, kaj se bo od zdaj naprej dogajalo,« pravi
Nataša. Vse to dogajanje so otroci spremljali in
gledali skozi okno, kako bodo »bolno« mamico
odpeljali v bolnišnico. Natašino izginotje je
pri mnogih prijateljih povzročilo tako močno
zaskrbljenost, da so ljudje začeli poizvedovati,
kaj se z njo dogaja. »Prav ti ljudje so mi ponudili
pomoč, ker so sami prepoznali, da je cela
zgodba enostavno nemogoča,« pojasni Nataša.
 
»V psihiatrični bolnišnici sem najprej v miru in
ob spremstvu kompetentnih ljudi reflektirala
svojo absurdno in nesprejemljivo situacijo. Ob
spremstvu psihiatrov sem se iz materinskega
nagona odločila, da grem nazaj in se borim za
otroke,« nadaljuje Nataša. Naenkrat je bila brez
doma, brez družine, brez osebnih stvari, brez
pravice do stika z otroki, s kazenskim procesom
na ramenih. Kot sama pravi, je bila čez noč
vržena ven na cesto iz lastnega življenja. Kot
brezdomki ji je bilo za mesec dni dano na
razpolago krizno stanovanje v Hartbergu, da bi
si spet opomogla v teh težkih okoliščinah.

Srž za.me

izkaznica, kjer je pisalo, da njena osebnost ne
kaže nobene patologijein da ne jemlje
nikakršnih zdravil. Ta dokument je obrnil
celoten skrbniški, ločitveni in kazenski proces na
glavo. Sama brez odvetnika je pisala vso
sodiščno dokumentacijo in mnenja, ker
odvetniki niso hoteli prevzeti njenega primera.
 
»Počutila sem se, kot da bi bila priklenjena na
železniške tire, in se ne morem rešiti. Čutim
in slišim, da se vlak približuje, ampak se ne
morem rešiti. Imela sem tudi nočne more, kjer
sem sanjala, da so mi umrli otroci. Iz dneva v
dan je bilo huje in nevzdržno. Tak človek, ki
nekaj takega terja od matere treh otrok, sam
res ne ve, kaj je materinska ljubezen,« je
pojasnila Nataša. Vmes je vseeno našla še moč
za pisanje seminarskih nalog za svoj študij, ki ga
ni prekinila. Čeprav so ji ponudili, da študij
prekine zaradi izrednih razmer v družini, je
vseeno vse izpite opravila v rednih rokih. (Na
podiplomskem študiju EU-Studies jo čaka še
zaključni magistrski izpit op. av.).
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Pristala sem na točki nič

Izvid iz psihiatrične bolnišnice Sigmund Freud v
Gradcu je postal Natašina nova osebna



Slovenija, moja dežela
 
Moram pa priznati, da sem vedno rada,
ne glede na starost otrok, prišla nazaj
v Slovenijo. Ves čas ohranjam stike s
Slovenijo, predvsem tudi zato, da tudi
moji otroci poznajo svoje korenine in s
tem tudi jezikovno in kulturno širijo
svoje obzorje. Ker so otroci že
šoloobvezni, prilagodimo obiske
Slovenije na čas šolskih počitnic. Z
otroki se pogovarjam v obeh jezikih.
Včasih tudi v angleščini. Najbolj smešne
so situacije, ko se recimo na plaži na
Hrvaškem pogovarjam z njimi v
slovenščini, oni pa meni odgovarjajo v
nemščini.

S čistim srcem prejmem pomoč

Z majhnim proračunom si je Nataša v enem
mesecu opremila stanovanje in si omogočila
kapacitete za bivanje s tremi otroki. Veliko
so ji pomagali tudi prijatelji. Zato pravi, da še
danes čuti neizmerno hvaležnost, ko pomisli, da
so se ljudje med seboj prostovoljno povezali in ji
prinašali vse vrste opreme (pohištvo, posteljno
garnituro, posodo, igrače in oblačila za otroke,
in tisoč drugih stvari).  
 
»Tega si z nobenim denarjem na tem svetu ne
moreš kupiti. To si zaslužiš s čistim srcem.
Enostavno neverjetno, bila sem na točki nič, kjer
sem imela samo sebe. Ko pa sem doživela vso
to pomoč od ljudi, ki so takrat bolj verjeli vame,
sem bila ganjena,« pravi Nataša.

Srž za.me

»Izjemno rada se zapeljem v rodno Slovenijo na
dopust in sprostitev, ampak pravi dom je mir v
srcu,« razmišlja na glas Nataša, ki trenutne
načrte veže na zapiranje odprtih poglavij. Potem
se bo, kot pravi, podala v nove (tudi razigrane
glasbene) vode. Trenutno se je zavoljo miru in
otrok proti možu odrekla nadaljnjim sodnim
procesom, in se trenutno bori zgolj za
skrbništvo otrok.

Svoboda živeti zdaj in v prihodnosti

Svoboda je prva pravica ob rojstvu, ki nam je
skozi vzgojo, družbo, kulturo in sisteme
pretkano odvzeta, in ki si jo lahko, če imamo
pogum in se podamo na pot v svoje srce, spet
pridobimo nazaj, je prepričana Nataša.

Uvidela sem, kdo sem v resnici

»Čeprav sem bila »odstranjena« z intrigami,
lažmi in nasiljem s strani bivšega moža in
njegove družine v njegovem rojstnem kraju, so
mi ljudje iz istega okolja pomagali, da sem se
spet postavila na noge. To in pozitivni obrati pri
uradih in v sodnih procesih so mi znova dali
moč, da sem se vsako jutro vedno znova
postavila na noge in šla naprej,« pripoveduje
Nataša.  
 
Pravi, da ji je vse, kar je doživala, odprlo vpogled
vase in jo naučilo, kdo v resnici je. »Istočasno
sem začela meditirati in spoznavati kako ego in
podzavestne ujetosti v škodljive vzorce ljudem
uničujejo življenja. Zelo veliko so mi pomagale
različne knjige, kot sta: Osho in J. Dispenza in
tudi prav posebni ljudje, ki ti jih vesolje pošlje
naproti, ko si pripravljen poslušati in se učiti,«
razlaga Nataša.
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»Zmešano«
življenje z nasmeškom na obrazu

AVTORICA: SIMONA LEČNIK OČKO
FOTO: OSEBNI ARHIV

Velikokrat so mi zastavili vprašanje, kako to, da sem
vedno nasmejana in dobre volje. Odgovorim jim, da
nisem čisto vedno. Drži pa, da me zelo malo stvari
lahko spravi v slabo voljo ali pokvari dan. Ko ljudem
razložim, kaj vse mi je to življenje že namenilo – od
vojne do selitve do ... – , se ne čudijo več. Zato, ker
spoznajo, zakaj sem hvaležna in kako cenim vsak dan,
vsako malenkost in vse ljudi, ki mi prečkajo življenjsko
pot.

Vojna izpuli moje korenine

Srž za.me

Prva sirena za splošno nevarnost je
bila šok za vse nas.  V naglici smo
odhiteli v kletne prostore bloka in
zgroženi ugotavljali, da ti prostori
nikakor niso bili primerni za
skrivanje pred granatami. 
Spomnim se vlage, smradu in
umazanije.
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A tudi siren in skrivanja v kleti se zlahka navadiš.
Doma je bila  vedno pripravljena pletena košara
pri vratih, ki je vsebovala vodo, prepečenec in
ostale nujne stvari. In ko se je oglasila
sirena, jo je tisti, ki mu je košara bila najbližja,
zgrabil, in že smo preskakovali stopnice do kleti.
V začetku je bilo vse tako strašno in novo, a
ko nekaj časa na Kakanj ni padla niti ena granata,
se na tuljenje nismo več ozirali.

Srž za.me

Hvaležna sem za vsak trenutek in cenim stvari,
ki nam ne smejo postati samoumevne. Nikoli ne
gre za stvari, ampak za odnose in ljudi. To je tudi
odgovor na začetno vprašanje in razlog moji
dobri volji in nasmehu. Vem, koliko slabše bi
lahko bilo. Vsak trenutek šteje in vsak 
 posameznik šteje. Globok vdih, izdih, nasmeh
na obraz in gremo v nov dan.

Pisalo se je leto 1992 in jaz, otrok rojen v
mešanem zakonu v osrčju Bosne in Hercegovine,
mami Bosanki in očetu Slovencu, sem pristala v
reševalnem vozilu. Ta me je pod pretvezo, da se
odpravljam na nujen poseg v Ljubljano, uspel
pripeljati v Slovenijo. Samo. Nisem se zavedala,
kaj to pomeni. Takrat še ne. Rečeno mi je bilo, da
me pošiljajo v Slovenijo na krajše počitnice,
dokler se situacija v državi ne umiri. Danes, ko
sem že sama mama, ko pomislim na takratno
slovo, me zmrazi in obenem navdihne, kako
pogumna sta morala biti mami in ati, da sta me,
zavoljo moje varnosti, pri moji dvanajstih letih
samo poslala daleč stran od sebe. To niso
enostavne reči. Ostali smo brez vsega. S štirimi
potovalkami smo zapustili vse, kar je bilo
ustvarjenega v dobrih dveh desetletjih. Potem
začneš znova. Iz nule. Hvaležni, da smo ostali živi
in skupaj.

Knjiga je bila moja terapija navajanja
na novo okolje in novo kulturo

Znašla sem se v novem okolju, jeziku, ki ga nisem
razumela, med ljudmi, ki sem jih poznala, a so mi
hkrati bili tujci.

Nisem se točno zavedala, kaj vse sem prestala.
To sem dojela leta kasneje. Ko so se vse stvari
postavile v ustaljene tire in smo zaživeli kot
povprečna, slovenska družina.

Delim nasmehe tujcem na ulici. Pomirjajo me
sprehodi, kjer prisluhnem svojim pisanim
žogicam v glavi in se z njimi pogovorim. Jutra so
rezervirana samo zame.

Ob pisanju avtobiografske knjige »Slovenština in
jaz«, ki je zame bila najboljša terapija, sem
spoznala, kaj vse smo jaz in moja družina prestali
v procesu navajanja na novo okolje. Z vsem
spoštovanjem smo sprejeli svojo novo domovino,
navade, se naučili jezika in proces asimilacije je
bil praktično zaključen. Kljub temu in dejstvu, da
me ime in priimek nista na daleč izdajala in da
sem sem se vseskozi trudila govoriti izključno
slovenski jezik, kar je bil tudi dogovor doma, pa
sem naletela na posmehovanja, žalitve in
poniževanje. 
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Srž za.me

Vedem se skladno z bontonom in se vedno
počutim odlično, kar je najpomembneje, se ob
meni dobro počutijo tudi drugi. Počutijo se
spoštovano in vedo, da mi je mar zanje. Ta srčna
strast me je vodila do točke, kjer sem danes.
Nekoč le ideja, danes pa uresničene sanje.

Veliko ljudi mi je pomagalo uresničiti
sanje

V najtežjih trenutkih in preizkušnjah, sem, četudi
bi bilo najlažje biti odrezav in reagirati z enako
mero kletvic in ponižujočih besed, ohranila mirno
kri, svoj nasmeh in predvsem svoje dostojanstvo.
Leta zatem sem spoznala, da je poleg odlične
vzgoje, ki sem je bila deležna, močno vlogo
vseskozi odigrala tudi moja ljubezen do bontona
in vsega, kar je povezano z lepim vedenjem.
Slednjega obožujem, od kar vem zase. Z
aktivnostmi v sklopu moje Lumie - Akademije
vrednot, poučujem o nujnosti  in pomenu
moralne vzgoje, temeljnih človeških vrednotah in
lepem vedenju.

Bitka ni bila enostavna, velikokrat sem jokala v
toaletnih prostorih in skrivala svojo žalost pred
tistimi, ki so se mi posmehovali. Bodisi zaradi
oblačil, ki so mi jih podarili dobri ljudje in
sem jih ponosno nosila, bodisi zaradi kakšne
napačno izgovorjene besede. Ko so se drugi
otroci igrali, sem jaz brala in pisala spise. Morala
sem nadoknaditi vseh šest let osnovne šole. Moj
besedni zaklad je bil opustošen, imela sem tudi
pomoči sošolke Teje, knjižničarke Mete in nekaj
zlatih učiteljic. Po opravljeni maturi sem si
čestitala. Nisem bila zlati maturant. No, vsaj po
doseženih točkah ne. V vseh drugih pogledih pa
je bil ta uspeh zame velik dokaz, da lahko
dosežem zastavljen cilj. Bila sem v občutljivem
obdobju pubertete, se soočala s kupom lastnih
izzivov, nenehnim dokazovanjem in
ugotavljanjem, kako se najbolje zliti v okolico, kjer
sem pristala. Brez podpore družine mi
najverjetneje nikoli ne bi uspelo. In tudi brez
moje vztrajnosti, trme in prepričanja, da nikoli
več ne bo tako slabo, kot je bilo v času vojne.

In zasvetila je Lumia

Trdno sem prepričana, da se v nas skriva želja po
kvalitetnih in spoštljivih odnosih, le poiskati
moramo to zavedanje in ga spraviti na površje.
Gonja za materialnimi dobrinami in umetna
stiska s časom zame nista opravičilo. Vsak ima
možnost in se odloča, kako bo razpolagal s
svojim časom in komu ga bo namenil. Prioritete.
Ali bo prijazen ali ne. Ali bo pomagal nekomu, ki
potrebuje njegovo pomoč ali ne. Ali se bo obzirno
in vljudno vedel, ko bo obdan z ljudmi ali bo
poskrbel, da bo samo in izključno njemu fajn.
 
Vem, da ni enostavno in vem, da je pred menoj
še dolga pot, vsekakor pa bom vztrajala. Nisem
štela kolikokrat so mi govorili drugi, da mi ne bo
uspelo, da je nekaj neizvedljivo. Vse je izvedljivo,
sploh, če smo vztrajni, srčni in če vlagamo v svojo
strast in prepričanja. Ker sem to zmogla jaz,
zmore vsak.

Simona je ...
Sem pozitivno naravnava oseba, nepopravljiv
optimist in nekdo, ki verjame v dobre
lastnosti vsakega posameznika. Presrečna žena,
dosledna in igriva mama, razumevajoča hči in
trmasta sestra. Po poklicu sem profesorica
sociologije in zgodovine, a me je radovednost
gnala naprej. Odločila sem se za podiplomski
študij Mednarodnih in diplomatskih študij.
Skoraj enajst let sem opravljala funkcijo
generalne sekretarke, bila mentor okoli 500
mladim. Ljudje so v bistvu odnekdaj moj hobi,
kot je moj oče rad poudarjal. Najbolj srečna
sem, ko sem obdana z mojo družino. Glasno se
smejimo in pojemo. Družim se rada sprijatelji,
kuhamo in uživamo v dobri hrani in pijači.
Sprošča me priprava pogrinjkov. Brez glasbe si
ne znam predstavljati življenja. Berem in rada
prisluhnem ljudem, ki radi pripovedujejo.
Avtentična sem v črnih oblačilih, ki se enkratno
dopolnjujejo z mojim pisanim in živahnim
karakterjem, kar le dopolnim s kvalitetno rdečo
šminko na ustnicah.

Razumem, da smo orali njivo in seznanjali
slovensko okolje s problematiko beguncev, a je
kljub temu bilo zelo težko.
Nisem želela obremenjevati staršev še dodatno s
svojimi težavami, saj sta imela polne roke dela z
reševanjem naših eksistencialnih izzivov.
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V ISKANJU SVETEGA GRALA
AVTORICA: SAŠA GERČAR

FOTO: ARHIV INSIGHTS D.O.O.
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Bilo je enkrat na začetku avgusta 2010.
Zapomnila bi si celo datum, če bi se takrat
zgodilo kaj pomembnega. A se ni. Vsaj, če ne
štejem, da se mi je takrat svet obrnil na glavo.
Takrat, tistega leta 2010, sem prvič slišala za
“izgorelost”. Takrat se o tem še ni govorilo in
jaz sem … no, pojdimo lepo počasi in estresno
od začetka.

Srž za.me

Trpela in čakala na svojega
zobarja

Srž za.me
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Oko modrosti

Avgust je bil. Vem, ker so avgusta skoraj vsi
zobarji na dolgem dopustu. Jaz pa sem ravno
tistega avgusta imela težave z zobmi. Spet.
Tako kot junija in aprila istega leta. Vsake dva
meseca sem visela na zobozdravnikovih vratih
z novo težavo v ustih. Zato tudi tisti vroči
poletni dan ni bil kakšna posebnost. Če bi le
moj zobar ne bil na dolgem dopustu. In se jaz
kot hudič križa, ne bi bala oditi h kakšnemu
drugemu zobovrtalcu. Tako pa sem trpela in
čakala. Čakala tako dolgo, da ni bila zagnojena
le korenina zoba, ampak se je vnetje razširilo
že na dlesni.
 
Po nekaj dnevih trpljenja na delovnem mestu
in upanja, da bolečina mine, sem nekaj zadnjih
dni ostala doma, “pridno” jedla analgetike, ter
že rahlo obupano iskala kakšnega nežnega
zobozdravnika, ki pa je tiste vroče avgustovske
dni le ostal v soparni Ljubljani.

Jaz pa kar na fitnes ...

Našla. Gospa zobozdravnica se je zgrozila nad
mojim ustnim stanjem in mi predpisala
konjsko dozo antibiotikov. Naj bi pomagali na
hitro in me ubranili sepse. 
So.
Tako hitro so zagrabili, da sem že naslednje
jutro hitela v službo, popoldne pa v fitnes. Je
treba ves stres iz glave spravit, sem si mrmrala
med intenzivnim vrtenjem pedal na kolesu.
Tistega dne sem se počutila spet živo, spet
nazaj v sedlu, spet v akciji, spet hiteč iz enega
mesta na drugega. Tako kot se rada počutim.

Ni bila viroza. Njet.

A le do večera.
V mestu, v lokalu s sinom sem srebala čaj.
Viroza me grabi, sem rekla, ko sem komaj še
ujela “zadnji vlak” do bifejskega wc-ja. Domov
sem naju pripeljala z zadnjimi močmi.
Slaboooo! Pa hudičevo močna driska. Kaj bi
drugega, kot zgodaj odšla spat. Ponoči me je
zagrabilo prvič. Tresavica v vseh udih.
Urgenca. 
EKG ok, pritisk ok, padec kalija, drugega nič.
Seveda sem šla naslednji dan v službo. Kdo ne
bi pri toliko nedokončanega dela?! Po dveh
dneh nov napad tresavice. Tokrat v službi.
Naslednji je prišel na kavču doma. Med
gledanjem televizije.

Na urgenci sem postala stalna
gostja.

V moji glavi so se vse življenje stalno vrteli
filmi. Kratki, dolgi, serije in nadaljevanke. Pa
saj je najbrž pri vseh enako, kaj?! A le kdo bi
vedel, ko pa nimamo izdelanih lestvic,
ki bi merile količino misli, ki se vrtijo po naših
možganih.
Do tistega avgusta se mi je v mojih 45 letih
življenja zvrtelo že nič koliko filmov. K
romantičnim limonadam, komedijam – in na
trenutke tudi solzavim – dramam sem v
zadnjih letih dodala še primesi kakšne
grozljivke.
Ne, ne, v nobenem niso rezali rok in v trebuh
zabijali nožev, a operacija možganskega
tumorja mojega moža je pri meni vzbujala
občutke, hujše od gledanja Noči čarovnic. Tudi
moj strah pred izgubo najinih služb ni
tematika za romantično komedijo. Oba sva
delala v isti firmi, posel je padal, kriza povsod
okrog nas … vsaj tako so nas ves čas
prepričevali, komu bi se ob tem sanjalo o
morju, dopustu in lepih peščenih plažah?! Pa
tamal na prelomu iz prehoda od ubogljivega
malega fantiča v samostojnega upirajočega se
pubertetnika, ki je ob koncih tedna odhajal na
žurke s prijatelji.



Filmi, ki so setakrat vrteli v mamini glavi, se
niso končali pri eni popiti steklenici
piva,pokajeni cigareti ter avtobusom št. 13, ki
ga še pred polnočjo dostavi domov.

Srž za.me

Čista grozljivka je bil ta
moj film.

Srž za.me

Oko modrosti

Takrat pa … tiste vroče avgustovske dni so se
mi, z nerazumljivimi odzivi mojega telesa, vsi
filmi začeli vrteti s hitrostjo, ki bi se ji čudili
tudi na dirkah Formule 1.
 
Tistega zadnjega sploh ni bilo mogoče ustaviti. 
 
Slabosti. Vrtoglavice. Tresavice. Krvave driske.
Vnetje mehurja. Izpadanje las. Prenehala sem
jesti. Prenehala sem spati.
 
Začela sem iskati sveti gral. Tistega, ki mi bo
povedal, zaradi česar se je vse skupaj začelo.
Je bil kriv antibiotik? Morda tisti zob, ki so mi
ga – hkrati z drugimi šestimi – že nekje na
začetku te kalvarije, izruvali? Ali pa
pomanjkanje mineralov zaradi tistega mojega
fitnesa na začetku moje antibiotične terapije?
Morda pa je le bil kriv stres, kot so govorili vsi
zdravniki?  Čeprav sem jaz dolgo mislila, da so
to govorili le zato, ker drugega niso znali
povedati. Saj veste, prideš ves sesut k
zdravniku, vprašajo te, kaj si po poklicu, poveš,
da si direktor v firmi ameriških lastnikov in
seveda nihče ne bo rekel, da si fasal sončarico
od ležanja na plaži.

RES je nekaj narobe

Poruvali so mi že skoraj vse zobe, lasje so mi
še kar izpadali, film v glavi pa se še vedno ni
ustavil. Tudi svetega grala nisem našla. 
Nekako srečna sem bila, če tistemu kislemu
zadovoljstvu lahko tako rečem, ko so mi lasje
dokončno izpadli. Zame je bil to dokaz, da se
mi ne meša, da si vsega ne domišljam in je
z mano RES nekaj narobe. Saj veste, kako
mislim, otipljive stvari oz. v tem primeru 

A kako se je film končal?

“nestvari” (ali kako naj rečem pleši na svoji
glavi) so bile dokaz, dase z mano RES nekaj
dogaja in ni vse skupaj le zaplet v mojem
namišljenem filmu.

Začel se je avgusta, septembra se je še kar
zapletal, huje od Esmeralde in Dinastije,
oktobra je postal že tako napet, da nisem več
spala. Pet tednov sem se večer za večerom
oblačila v pižamo in legala v posteljo. Pred tem
sem popila skodelico vročega mleka, kdaj pa
kdaj celo kozarec vina, čeprav alkohola sploh
ne pijem. A sem poskusila tudi s tem, ker so
mi rekli, da vino uspava.  A mene ni uspavalo
nič, še branje dolgočasnih knjig ne. Film v moji
glavi se je vrtel celo noč. Vsako jutro sem bila
vesela budilke, ki je oznanila, da se lahko iz
horizontale prestavim v vertikalo, oblečem v
dnevna oblačila in odidem v službo. Spala tako
nisem niti minute. in v službo sem hodila, ker
so bili tam ljudje. Tam je bil tudi moj mož, ki
sem se ga držala kot klop, kajti bala sem se
novega napada, bala sem se, da bom padla
skupaj, da bom umrla.



Srž za.me

Končno sem zaspala. In končno
sem našla sveti gral.

Srž za.me
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Oko modrosti

Tistega dne se spomnim bežno. Utrujeno in na
koncu moči, me je tja peljal mož. Vem, da sva z
“zdravnikom” klicala svetlobo, ljubezen in
boga. Plačala sem nekaj deset evrov
in se vrnila domov.  Zvečer nisem popila
mleka, nisem si natočila vina. Celo pižame si
nisem uspela obleči. Film se je končal. Brez
dramatičnega konca. Končal se je s tistim
medlim koncem, ki me ponavadi jezi. Takrat
ne. Zaspala sem okrog sedmih zvečer. Z očali
na nosu, obuta v copate in oblečena v dnevna
oblačila. Seveda so se kasneje prikazovali
še drugi, tretji in četrti deli iste zgodbe. Noben
ni nikoli več dosegel “kvalitete”, globine ali
dolžine prvega. In čeprav sem ob vsem
čustvenem vživljanju in doživljanju zgodbe
izgubila lase, zobe in si povzročila precej
škode na svojem zdravju, sem se iz njega tudi
nekaj naučila. Tudi sveti gral sem našla.
Znotraj sebe.

Vljudnost do prijatelja mi je
rešila življenje

Še uspavalnih tablet nisem hotela jesti. Še
manj antidepresivov. V mojih filmih so ljudje
umirali tudi od uspaval, na antidepresive so se
navadili, pa zredili in kasneje padali v še večjo
depresijo. In depresija pelje v … no, saj vam je
jasno kako so sevrteli ti filmi, kajne?
 
Za zaključek filma je poskrbel kolega, ki mi je
našel “zdravnika”, ki me je poslušal.
“Prosim, najdi mi zdravnika, ki me ne bo po
petih minutah odpravil s stresom in receptom
za uspavala!”. Pred mano je poklical nekoga in
se vpričo mene dogovoril za srečanje.
Pričakovala sem napotke v stilu “KC, peto
nadstropje, soba na koncu hodnika”, dobila pa
“hiša brez fasade v vasi na slovensko hrvaški
meji”. Šla sem le iz vljudnosti do prijatelja.



ZA NAPREJ NE VEM. 
ZAUPAM ŽIVLJENJU
AVTORICA: NATALIE CVIKL POSTRUŽNIK
FOTO: OSEBNI ARHIV EME BAŠAGIĆ

Ema Bašagić se je v Slovenijo preselila z bivšim možem iz BiH. Živela v zvezi, kjer jo je mož zlorabljal,
zbolela in prebolela raka, zadušila svoje poslanstvo, ter se končno odrekla krivdi, sramu, žalosti. Pri 33-
letih je dobesedno čez noč pretrgala negativne spone ter zaživela z dvema otrokoma na svojem. Dve
službi, veliko dela in odrekanja. Da si je nazadnje končno spet prisluhnila. Sedaj dela, kar jo veseli in
zna reči ne – razen svoji vnukinji (doda v smehu). 

Srž za.me

28      NAVDIHNI.ME    



Kdo je Ema?

Na vprašanje, kdo sem, ne najdem pravega
odgovora. Sebe bi definirala kot nemiren duh,
ki nenehno raziskuje skrivnostno in neznano.
Od nekdaj se nisem mogla sprijazniti z
dejstvom, da je poanta življenja rojevanje,
odraščanje, šolanje, zaposlitev, poroka, imeti
otroke, na koncu se postarati in umreti. Meni
osebno je bila tovrstna definicija življenja od
nekdaj nesprejemljiva. Že v mladosti sem
globoko čutila, da smisel življenja ne more biti
samo zgoraj našteto. Da mora biti nekaj več.
Da smisel življenja ni in ne more biti samo
reprodukcija človeške vrste.
 
Torej, sebe bi definirala kot osebo, ki se je
pred 20 leti odtrgala iz žrela sistema, se podala
na pot raziskovanja o tem, kdo smo, od kod
prihajamo in kam se vračamo. Po tej poti
intenzivno hodim že 20 let in ne nameravam
odnehati. Ob vsem znanju, ki sem ga po poti
pridobila, vedno znova ugotavljam, da je še
ogromno, tega kar bi rada spoznala, doživela
in se naučila. Sama sebi dopovedujem, da
nimam časa niti umreti.

Mož je odkril temne sence mojega
življenja

Po končani srednji šoli leta 1986 sem se zelo
mlada poročila in se z bivšim možem preselila
v Slovenijo.

Kako ste prišli v Slovenijo?

Srž za.me
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Kako se je vaše življenje znašlo na
stranski poti?

Ko sem zadušila svojega notranjega otroka,
svojo lastno osebnost. Že kot otrok, ko sem še
hodila v šolo, ko sem izražala ambicije po
izobraževanju, sem hotela iti v elektrotehnično
šolo, a je bil moj oče strašno proti. Pa sem si
vpis vseeno izborila in sva bili s prijateljico
edini dekleti v razredu. Prišli sva v drugi letnik,
ko se je izvedelo, da nas bo poučeval izjemno
strog profesor matematiko, fiziko in še dva
druga tehnična predmeta. 



Moji prijateljici ti predmeti niso ležali, zato se
je takoj prepisala v drugo šolo. Jaz pa sem
odšla za njo, ker nisem hotela ostati edina
punca. Tako sem pristala na trgovski šoli...
Tudi študirati sem želela nekaj v povezavi z
letalstvom, vojsko, policijo ... to me je
privlačilo. Oče pa je bil striktno proti ... in tako
semnaredila triletno trgovsko, takoj dobila
službo ... to sem vedno obžalovala.
 
Tudi na drugih področjih se nisem poslušala.
Ves čas sem opažala, kako sem drugačna, že v
samih pogovorih, npr.: moja botrca je imela
štiri otroke, midva z možem pa dva. Veliko
smo se družili, ker smo prihajali iz istih oz.
bližnjih vasi. Teme pogovora so bile
standardne, a se nikoli nisem našla v njih. 
 
Lažje sem se pogovarjala z njunimi otroki! In
tako sem se počasi, korak za korakom, zatirala,
se prilagajala drugim, okolici, možu, družbi ...
in ugotovila, da sem pri 33-ih postala čisto
nekaj drugega, kot sem bila v otroštvu.  Zaradi
zastarelih prepričanj naših najbližjih – družine,
družbe in sistema – zaradi nizke zavesti in
zavedanja, zadušimo svoje pravo bistvo. Iz
dneva v dan se oddaljujemo od sebe, ne da bi
se tega zavedali.  Ko in če to kasneje spoznaš,
ugotoviš, da skozi dober del življenja tavaš kot
zombi. Popolnoma nezaveden ... živiš v
spečem stanju, delaš in funkcioniraš kot robot.

Kakšna je bila vloga moža v vašem
življenju?

hvaležna za vse, kar sem v odnosu z njim
doživljala. Šele kasneje prideš do tega
spoznanja, da ima vsak zakaj tudi svoj zato. Da
energija ljubezni pride z razlogom, da osebo
aktivira pri nekih spremembam. 
 
Če pogledava mene – jaz sem se že sama
zaradi družbe začela zapirati kot školjka. On
me je pa zaklenil. Če ne bi bil tak težak
karakter, se jaz ne bi nikoli odprla. Življenje z
njim je bilo tako naporno in če bi bil malo bolj
nežen, se ne bi nikoli razvila, ker sem
potrpežljiva, vztrajna ...  Psihično in fizično me
je uničeval, napadal ... če ne bi bil tak, je
vprašanje, če bi se kdaj upala  svoboditi ...  
 
Pustil je močan pečat v mojem življenju. A kar
je pomembno, je, da ko je konec vsega, znaš
uvideti, zakaj se je zgodilo in živeti v normalnih
odnosih naprej.

Srž za.me

Moj bivši mož je bil od Boga poslan, da mi
aktivira najbolj temne sence duše.
Boljšega aktivatorja in učitelja si skoraj ne
bi mogla zamisliti. Je oseba, ki sem ji 

Vsiljena krivda pripelje do raka

Katere simbole, znake ste “spregledali” in
nato končno uvideli?

Bistvenega pomena je spoznanje in zavedanje,
da dokler smo gluhi in slepi, dokler smo
omejeni v zavesti, niti ne moremo videti niti
prepoznati nikakršnih znakov in simbolov.
Človek, ki globoko spi, ne vidi neurja, ki se
dogaja zunaj. Največja iluzija, v kateri sem bila,
je bilo čakanje, da se nevihta umiri, in
prepričanje, da je udihniti svež zrak med
nevihto nevarno dejanje. Vedno znova so
prihajale nove nevihte, toda jaz sem slepo
čakala in verjela v čudež.
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Ko sem prišla  Slovenijo, sem kmalu
ugotovila, da je mož kopija mojega očeta. Ta
omejenost, zatrtost mojega pravega bistva, mi
ni dovoljevala, da zberem pogum za
spremembo že takrat. Potrebovala sem 16 let! 
A tako je; to, kar nam je namenjeno, se mora
zgoditi, ne moreš prehiteti. Ta, ki ima velik
potencial in velik ego, oz. bolj trdno kot spiš,
hujše in bolj trde lekcije potrebuješ, da se ego
razbije. 
 
Dokler nisem pri 39-ih letih zbolela za rakom.
Diagnoza rak je bila najboljše, kar se mi je
zgodilo.

Za začetek, potrebno je sprejeti dejstvo da
sploh imamo program (vzorec ) krivde v sebi.
Krivda, tako kot vsako drugo čustvo, je nekaj,
kar je znotraj nas. Ne da se je videti, ne moreš
je slišati, niti je ne moreš stehtati. Krivda samo
je. Je naša, ni tuja, obstaja pa zaradi drugih.
Pomembno je, da sprejmemo, da je
krivda destrukcija, ki nikomur ne koristi. Krivda
je kot slaba dediščina. 
 
Pogosto jo podedujemo in za dodatek
plačujemo visoko ceno, če se ne odločimo, da
se je znebimo. Ko iskreno priznaš samemu
sebi, da je krivda v tebi, sledi sprejemanje tega
čustva, ki je del trenutne celote, torej
sprejemanje naše nezdrave dediščine. Za
sprejemanjem pride soočanje in ozaveščanje.                                                      

Kako ravnati z vsiljeno krivdo?

Srž za.me
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Za teorijo sledi praksa ... praktični del
sprejemanja, ozaveščanja, odpuščanja in
transformacije krivde. Oklepati se krivde je
enako, kot pustiti lase, da zrastejo dolgi, kljub
temu da se zavedaš, da ti dolgi lasje ne
pristojijo. Da z dolgimi lasmi izgledaš
postarano, da imaš z njimi preveč dela in da te
dolgi lasje "stanejo" veliko več, kot če bi se
postrigli na kratko. Moja oba starša sta umrla
zaradi težav s pljuči (krivda in žalost), pa nista
bila kadilca. Spraševala sem se, kaj lahko
pričakujem, če nadaljujem z ujčkanjem
občutka krivde.

Po genetiki imam odlično predispozicijo, da me
doleti enaka usoda kot moje starše. Ko to
razumeš, ko to ozavestiš in prepoznaš, ko
dejansko veš, v kaj drviš, lahko v relativno
kratkem času transformiraš katero koli
destruktivno čustvo. Ni se potrebno mučiti pet,
deset ali več let, da odpustiš karkoli ti škoduje.
Smo v času, ko so dogajajo zelo hitre
transformacije. Naše je samo, da se odločimo,
zavihamo rokave in začnemo z delom na sebi.

Tako, da sem do usodnega udarca po poti
dozorela, spoznala in si snela rožnata očala.
Zadostovalo je, da sem prišla do banke, kamor
sem se napotila po kakršnokoli pomoč. Na
okencu sem rekla, da ne grem ven, dokler mi
ne odobrijo limita, kredita, kar koli. Po
izpolnjenih papirjih na banki sem se odpravila
do trgovine, kupila Salomonov oglasnik in
plastenko vode, se usedla na klopco v parku in
začela vrteti telefonske številke
najemodajalcev. 
 
Še danes ne razumem, kje sem našla
suverenost, da sem se z bodočo
najemodajalko pogovarjala, kot da imam
milion tolarjev v denarnici. Isti oglasnik sem
uporabila za iskanje dodatnega dela. Že isti
dan sem spala v "novem domu". Imela sem
srečo, da sem takoj, isti dan dobila sobo v
Domžalah. 

Kako ste se uspeli iztrgati iz spon zlorab
moža?



Okolico moraš znati odmisliti in
včasih znati tudi prositi

Lastnica, gospa Zora, je naslednji dan
organizirala akcijo na centru in so mi njene
sodelavke zbrale najbolj nujne stvari za
začetek. Ekstremno hitro se je vse odvijalo v
pravo smer in naenkrat sem imela streho nad
glavo in osnovne stvari za preživeti.

Razen otrok, drugi nikakor, iskreno povedano.
V tistih časih je bila omejenost ljudi veliko
večja, kot je danes. Moram priznati, da so me
tisti, ki sem jim najbolj verjela in od njih po
tihem pričakovala pomoč, najbolj razočarali.
Čez čas je vse prišlo na svoje mesto. Primarna
družina se je sprijaznila, ker jim druge izbire
nisem dala. Vsi ostali že dolgo časa niso vredni
omembe. Za mene osebno so ostali tam, kjer
so bili. V preteklosti. Otroci so mojo odločitev
sprejeli nad vsemi pričakovanji, pozitivno
seveda.

Kako je vašo odločitev po razhodu
sprejela okolica, kako mama, brat, otroci?

Kaj pa služba?

Služba je bila zadnji poligon, s katerim sem se
ukvarjala. Z mnenji sodelavcev se mi ni zdelo
pomembno ubadati. Kmalu sem ugotovila, da
z minimalno plačo in z enim prostim dnevom
na teden nikamor ne bom prišla. Glava mi je
delala kot stroj. Začela sem intenzivno
razmišljati, kako naj pridem do več denarja.
Fokus sem imela izključno in samo na
otrocih,delu in zaslužku in boljši prihodnosti.
Hvala Bogu, tudi bivšo službo sem kmalu
odpisala, česar nikakor ne obžalujem. 

Srž za.me

po poti nimaš časa ukvarjati se z mnenji
drugih ljudi, da moraš vzeti v zakup, da boš
tarča govoric v vsakem primeru. Da bo zelo,
zelo težko, to tako ali drugače veš, ampak ... če
ne poskusiš, ne veš, kaj zamujaš. Stopiš na
novo pot, po poti padaš, se dviguješ, brišeš
prah z dlani in vedno znova nadaljuješ. 
 
Ko sem bila vedno bolj izgorela in izčrpana od
16-urnega dela, ko sem spoznala, da se bom
težko z metlo in krpo premaknila kam naprej,
ko so bili otroci vedno bolj prepuščeni sami
sebi zaradi moje odsotnosti, sem se ponovno
odločila za nove poteze. Nekoč sem bila brez
vsega in kasneje sem imela vse materialno, o
čemer sem nekoč lahko samo sanjala.
Dokler me pri 39-ih ni doletela bolezen in
diagnoza rak. Po diagnozi sem pristala na trdih
tleh in ugotovila, da te denar in materialne
dobrine ne naredijo srečne_ga. Ugotovila sem,
da sem v silni želji po preživetju in življenju iz
sanj potlačila vso nesnago od otroštva naprej,
se zapodila k dokazovanju, da znam, da
zmorem, da lahko, da nisem slaba. Imela sem
priložnost spoznati ljudi, ki imajo denar, ki si
lahko privoščijo praktično vse, kar si zaželijo, in
takšne, ki komaj preživijo čez mesec. Ni razlike,
eni in drugi so enako nesrečni, eni in drugi so
enako nezadovoljni, eni in drugi so enako
zgubljeni. Eni in drugi zbolevajo z enakimi
boleznimi, eni in drugi na isti način trpijo.

Kako nadaljevati življenje po takšni
izkušnji?

Gnala sem se do meje izgorelosti

Ničesar ni, kar moram. Le to, kar
želim.
Kaj pa zdaj, kako naprej?

Lepo. Najprej se nekaj časa smiliš sam sebi,
jeziš se na Boga in ljudi, jočeš in obupuješ,
potem pa ugotoviš, da imaš vedno dve
možnosti. Propadeš ali umreš lahko kadarkoli,
lahko pa poskusiš kaj drugega. Res pa je, da

Že vrsto let intenzivno delam na sebi,
osebnostno in duhovno. Ponovno sem
obudila svoje prirojene sposobnosti videnja in
čutenja. Rada berem, pišem, imam faze, ko
uživam v kuhanju. Veliko časa preživim zunaj
na prostem, na zraku in v naravi. Družim se z
otroki in vnukinjo. Ko mi ustreza, sem rada
mami, babi in žena v pravem pomenu besede,
ko mi ne ustreza, nisem nič od tega. Naučila
sem se poslušati sebe, svoj notranji glas in
prepoznati razliko med egom in srcem. To je
zelo, zelo pomembno za vse nas. Za naprej, ne
vem. Pustim se presenetiti. Zaupam življenju.
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AVTOR: ROK KRALJ

BOŽIČ IN
ZAHVALNI
DAN ZA 21.
STOLETJE

V tako imenovanem prazničnem obdobju, v
novembru in decembru, vsako leto vstopamo v čas
nebrzdanega trošenja. Ker živimo v
globaliziranemu svetu, tudi prazniki postajajo vse
bolj svetovni. Čeprav to obdobje zaznamujeta dva
izjemna praznika – zahvalni dan in božič, ki
simbolizirata darežljivost in nesebično ljubezen –
smo njuni temeljni sporočili povsem zakrili z
umetno bleščavo potrošništva in ju spremenili v
svoje nasprotje. Ne moremo se slepiti, da v resnici
ne slavimo skrajne sebičnosti in grobega
materializma.

Vodi.me

FOTO: OSEBNI ARHIV ROKA KRALJA, CANVA
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Mi smo sistem – nehajmo biti
žrtve!

»Mi vsi skupaj tvorimo ta sistem, ki ga krivimo
za svetovne probleme, kar se zelo jasno
pokaže ob božiču, ko v trgovinskih središčih v
Jezusovem imenu ropamo svojo krhko
Zemljo,« pravi Mohamed Mesbahi v izjemnem
prispevku Božič, sistem in jaz. Pogosto se
zgražamo nad sistemom, ki ga imenujemo
potrošniški, neoliberalen, kapitalistični ali kako
drugače, »v resnici pa ne obstaja nič takšnega,
kot je 'sistem', temveč samo vi in jaz v svojem
omejenem in samozadovoljnem življenju, v
katerem sleherni dan ne naredimo skorajda
nič, da bi spremenili stanje v svetu.«

Ugotovitev, da zunaj nas ne obstaja sistem, ki
bi ga lahko okrivili za stanje v svetu, temveč,
da smo ta sistem mi vsi skupaj, je pravzaprav
boleča. Kajti udobneje je zamahniti z roko in
reči, da tako pač je, namesto da bi »bika
zgrabili za roge« in se spopadli z lastnim
ravnanjem, z vsemi našimi navadami in
razvadami, ki skupaj tvorijo »sistem«, ki ga
tako zelo sovražimo. Tudi ko rečemo, da je
država nepravična, da jo vodijo pokvarjeni in
koruptivni ljudje, smo v resnici krivdo prenesli
na nekoga drugega in se »oprali« svoje
odgovornosti za svet, v katerem živimo.
Spoznanje, da mi vsi skupaj tvorimo sistem
(globalni, državni, ekonomski, podjetniški,
lokalni, »družinski« ali kakršen koli pač), pa je
lahko tudi osvobajajoče, kajti mi sami tako
postanemo tisti, ki ta sistem lahko
spremenimo, če le želimo. Namesto nemočne
žrtve postanemo dejavni preoblikovalci
svojega življenja in življenja sveta. Morda je
ravno božični čas – simbolično in dejansko –
več kot primeren, da se soočimo s sistemom,
ki ga ne maramo, a ga hkrati z vsakdanjimi
aktivnostmi vzdržujemo in »negujemo«.

Prazniki potrošništva

Američani to obdobje leta, predvsem
novembra in decembra, poimenujejo kar
božična praznična sezona (Christmas Holiday
Season).

V globalni vasi, kot včasih poimenujemo
današnji svet, se vse začne s simbolom
moderne sebičnosti – z dnevom samskih
(Single Day). Ta praznik se je »rodil« na
Kitajskem in se praznuje 11. novembra
(11. 11. – enice simbolizirajo osamljenost,
zagotovo pa tudi potrošniško sebičnost).
Izmislili so si ga kitajski študentje, ki so si
podarjali majhna darilca, kot protiutež
zahodnemu prazniku zaljubljencev,
valentinovemu.  Potem pa je njihovo idejo
pograbil kitajski spletni trgovski gigant Alibaba
in v letu 2018 je samo to podjetje v zgolj enem
dnevu prodalo za kar 30,8 milijarde dolarjev
daril. A morda dan samskih v resnici
simbolizira našo osamljenost, ki jo doživljamo
navkljub prazničnemu vrvežu in blesku daril.

Samo 1002 milijardi dolarjev v
ZDA

Naslednji »veliki« praznik je zahvalni dan, četrti
četrtek v novembru, sicer pretežno ameriški
praznik,



ki mu že naslednji dan sledi super-potrošniški
Črni petek (Black Friday; takrat se negativne
prodajne številke, ki se pišejo z rdečo barvo,
spremenijo v črne, torej v dobičke) in takoj v
ponedeljek še spletni ponedeljek (Cyber
Monday). V nekaterih državah sledijo še
miklavž, potem pa planetarna božič in novo
leto. V tej globalizirani božični praznični
sezoni, kjer vsi na potrošniški način praznujejo
vse praznike, so samo Američani v letu 2018
zapravili neverjetni 1002 milijardi dolarjev.
 
Kakšno breme to predstavlja za okolje, si
lahko le predstavljamo iz podatka, da je bilo v
celotnem letu 2018 po svetu razposlanih kar
87 milijard paketov (velik del seveda v
praznični sezoni), ki »sledijo« hitremu razrastu
spletne prodaje. Kako prav ima g. Mesbahi, ko
pravi: »Koliko nas reciklira in spoštuje okoljske
vrednote, potem pa 25. decembra pošlje k
vragu vsa etična načela – ker moramo
praznovati, ne glede na posledice.«

Komercializacija praznikov

Malo podrobneje si poglejmo dva ključna
praznika, na katera se »lepijo« dnevi in tedni
potrošništva oziroma neizmernega trošenja
Zemeljskih dobrin, čeprav hkrati veliko ljudi
trpi zaradi hudega pomanjkanja (vsaj 820
milijonov Zemljanov, ki trpijo zaradi
pomanjkanja najosnovnejše dobrine – hrane).

Prvi je zahvalni dan, ki v osnovi izhaja iz
starodavne tradicije brezštevilnih ljudstev, ki
so se bogovom oziroma bogu zahvalili za
dobro letino, Američani pa se še posebej
spominjajo pomoči, ki so jo staroselci nudili
prvim priseljencem v Novi svet. Sporočilo
zahvalnega dne je torej: hvaležnost za obilje, ki
nam ga nudijo bogovi, oziroma danes
hvaležnost za obilje, ki nam ga nudi naš planet
in hvaležnost soljudem, ki nam pomagajo, ko
nam primanjkuje dobrin. A praznovanje
zahvalnega dne poteka v čisto drugačnem
duhu – v obliki obilnih pojedin (kar 45
milijonov puranov konzumirajo Američani za
zahvalni dan), slikovitih parad in nakupovalnih
»pohodov«, še zlasti ob črnem petku in
spletnem ponedeljku.

Sundblom did it!

Kaj pa božič in Božiček? Božiček »je
novodobna mitološka osebnost« (Wikipedija),
ki je kot taka nastala leta 1823 v pesmi The
Night before Christmas (Noč pred božičem). V
tej pesmi naj bi se v noči pred božičem (»Bila
je noč pred božičem«) pojavil Sveti Nikolaj
oziroma Sveti Miklavž (»v upanju, da kmalu
pride Sv. Nikolaj«). Torej je Sv. Nikolaj (St.
Nicholas ali Santa Claus, slovensko pa Sv.
Miklavž), ki je krščanski svetnik in ki goduje 6.
decembra, pred manj kot dvesto leti
nenadoma postal del božiča. Miklavž je postal
Božiček.  
 
Leta 1931 pa mu je risar Haddon Sundblom v
reklamni akciji podjetja Coca Cola »vdihnil«
današnjo komercialno podobo, ki »živi« v
neskončno številnih filmih, risankah,
reklamah, glasbenih »uspešnicah«, plakatih in
se vsako leto »uteleša« v trgovskih centrih in
trgovinah po vsem svetu. Danes je Božiček
nedvomno postal najprepoznavnejša
blagovna znamka potrošniške družbe in
simbol materializma ter brezglavega trošenja
naravnih virov ter uničevanja okolja.
Morda si v spomin lahko prikličemo izjavo
argentinskega nadškofa Fabriciano Sigampa,
ki je pred leti med mašo v mesecu
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A ne gre niti pomisliti, da bi prenehali
»praznovati božič, temveč da nadaljujemo to
tradicijo bolj skromno in ljubeče, prijaznejše
do drugih ljudi in do Zemlje,« pravi g. Mesbahi.
Zagotovo pa ne moremo doseči globokega
sporočila božičnih praznikov, če se »ukvarjamo
samo s hrano, pijačo, darili in se zabavamo,
medtem ko zanikamo velike svetovne
probleme in hkrati sploh ne omenjamo besed
Jezus, revščina in krivice.« Morda bi morali
tako kot nekoč ameriški staroselci deliti svoje
dobrine z tistimi, ki živijo v pomanjkanju, mar
ne bi bilo to lepše praznovanje zahvalnega
dne kot pa »puranocid« in »napad« na
trgovine – spletne ali običajne.
 
Zares praznovati zahvalni dan in božič pomeni,
da se soočimo s svetovnimi problemi,
predvsem z revščino in krivicami. A če
zares razumemo svet, v katerem živimo,
potem nam mora biti jasno, da smo tudi
sami del problema oziroma sistema. S svojimi
ekscesnimi potrošniškimi navadami, ki vrh
dosežejo ravno v božičnem času; pravzaprav
so-ustvarjamo revščino in krivice. Ali kot pravi
Mesbahi: »Postavimo božični dan na svoje
mesto in ga izrabimo kot priložnost za gojenje
pravih medčloveških odnosov v svoji družini
in med prijatelji ter izrazimo ljubezen v
dejavnostih, ki služijo drugim v tem kratkem
času praznikov, ki jih preživimo skupaj – kar bi
nas bolj približalo spominu na Jezusa kot
kateri koli ritual, ki se izvaja v njegovem
imenu. Nobenega dvoma ni, da bi to imelo še
posebej velik vpliv na naše otroke in bi
pripomoglo k razumevanju preprostega
Kristusovega nauka.«

Kristusov nauk je v temelju zelo enostaven,
govori o ljubezni, skrbi za drugega, sočutju,
preprostosti… A kaj to zares pomeni v praksi, v
21. stoletju? Pomeni, da prostovoljno zaživimo
preprosteje (več o tem v prispevku Komu
zvoni ali čas za prostovoljno preprostost) in da
poskrbimo za druge. Kako? Vstopimo v
domove za ostarele, v domove osamljenih;
obdarujmo, a tiste, ki potrebujejo; menjajmo
in delimo dobrine, namesto, da jih samo
kupujemo; posadimo drevo, »pospravimo«
avto in pojdimo peš ali z javnim prevozom, od
politikov zahtevajmo več pravičnosti, s pismi,
peticijami… Whatever!  
 
In ne pozabimo na pravičnost na širši ravni,
tudi in predvsem na področju ekonomije, kjer
se danes »rojeva« največ krivic, revščine,
neenakosti, trpljenja. Stopimo skupaj in
zahtevajmo nič manj kot mednarodno delitev
osnovnih dobrin (več o tem v knjigi Predlog za
globalno delitev dobrin). Ali kot pravi
Mohamed Mesbahi: »Poznamo še kakšen
boljši način praznovanja rojstva Kristusa kot
združiti se pod zastavo svobode in pravičnosti
ter se na mirnih demonstracijah zavzemati za
konec lakote in revščine v svetu.«

Tako praznujmo božič in
zahvalni dan!
 
Priporočljivo branje: Božič,
sistem in jaz, Mohammed
Sofiane Mesbahi

decembru vernikom zelo neposredno dejal,
»da Božiček predstavlja le komercialni simbol
tega praznika. Nadškof je poudaril, da božiča
nikakor ne bi smeli zamenjevati z 'debeluhom,
oblečenim v rdečo opravo'.« 

Prazniki sočutja in ljubezni

Poskrbimo za druge – naj bo to
naše darilo
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Z gotovostjo lahko trdim, da so na najbolj
prelomne točke v mojem življenju vplivale prav
knjige. Knjiga je tista, ki me je v določenem
trenutku »aktivirala«, prebudila v neki novi
dimenziji življenja. Kot zadnji kamenček v
mozaiku zavedanja. Tako sem nedavno
znova doživela knjižni krst s knjigo Vrnitev
Boginje, Adriana P. Kezeleja, nato pa me je še
po »naključju« srečal roman o pramateri,
čaščeni boginji Ekvorni. Ali je torej napočil čas,
ko se bo dokončno uresničila obljuba o vrnitvi
Boginje? Ali gre zgolj za intimno doživljanje
notranjega sveta, ki z Boginjo komunicira
prek praspominov, ko so bili ljudje najbolj v
stiku z naravno esenco življenja? Ali smo
pripravljeni na prebujanje stika s svojo
pramaterjo?

Kezelejeva Boginja z razsipanimi
koščki duše

Od nekdaj ljubim Adrianov način
pripovedovanja, njegove obredne zgodbe, ki
zdravijo duha in navdihujejo telo k izkušnji. V
knjigi Vrnitev Boginje pripoveduje o Duhu
Boginje, ki je pred davnimi časi razpadel na
koščke in se razsipal na tisoče duš, ki plavajo v
reki časa. Kot piše Adrian, je dobra novica, da se
Boginja vrača, prihaja skozi izkušnjo
doživetja sveta, kot resničnost obstoja, ki
pripada prebujenim.
 
Zgodba obuja spomin na pomen, vlogo in vpliv
ženskega načela v najširšem smislu. Je zgodba o
pozabljeni dimenziji, v kateri so Boginjo častila
že prazgodovinska ljudstva Stare Evrope, h
kateri pripada tudi Slovenija.

Vodi.me

AVTORICA: MIRELA SMAJIĆ
ZALOŽNIK: ZALOŽBA PRIMUS

Boginja ni edina boginja, ki me sreča:
preseneti me Ekvorna.

Nekaj dni za tem, ko me je na pisalni mizi
pričakala knjiga Vrnitev Boginje (ki sem se je
takoj lotila), me je pričakal še testni izvod knjige
Ekvorna in Ivana.

Knjigo sta napisala Dušan Enova, klinični
psiholog in fizioterapevt, ter Vanja Osterc,
študent primerjalne književnosti. Nastala je
zgodba o Ekvorni, naši pramateri, ki so jo
staroselci na našem območju častili še pred
prihodom Rimljanov.  Od Dušana Enove izvem,
da je Marko Pogačnik že leta 1996 napisal knjigo
Ko se boginja vrne. Marko Pogačnik je prvi
opisal Ekvorno kot devinsko energijsko bitje,
zaščitnico ljubljanskega okoliša, in sicer v knjigi
Elementarna bitja.

Ekvorna kot motiv na sliki Ivane
Kobilca v Ljubljani
Osrednja nit romana Ekvorna in Ivana je
slika Ivane Kobilica z nazivom Slovenija
se klanja Ljubljani, ki je že več kot sto let
razstavljena na zidu sejne dvorane
Magistrata Mestne hiše v Ljubljani.



Človeška psiha je hermafroditska

Vodi.me

Dušan Enova je pred časom ugotovil, da prav
ta slika simbolno predstavlja Ekvorno,
boginjo staroselcev. Slednjo so tudi v Rimski
Emoni sprejeli in častili kot lokalno boginjo
vse do takrat, ko se je začelo širiti krščanstvo.
Značilna gesta rok mladenke na kamnitem
prestolu, ki predstavlja mesto Ljubljano v
ženski osebi, je več kot zgovorna. Z levo
dlanjo se dotika svojega srca, desno
pa steguje proti zbranim ljudem, ki ji
prinašajo darove. S to gesto se daje
ljudem, daje jim svojo ljubezen. Z 
 domišljijskim romanom Ekvorna in Ivana, ki
se sicer bere kot Harry Potter, si avtorja
najbolj želita vzbuditi zanimanje za našo
staroselsko kulturno dediščino. Roman je
izšel konec septembra v dveh delih.

Sinhroniciteta pa taka!  Boginja se zagotovo
prebuja v ideji, viziji, izkušnji in spominu na
izpolnitev obljube o njeni vrnitvi na Zemljo.
Dušan boginjo Ekvorno doživlja kot psihološko
izkušnjo ljudi, psihološki pravzorec iz
davnine.
 
Ne gre zgolj za prebujanje ženskega
psihološkega principa (npr. žensko gibanje
»prebudimo boginjo v sebi«), temveč za
integracijo moškega in ženskega božanskega
principa, ali arhetipa. Za tem sloni ideja, da je
človeška psiha v bistvu hermafroditska, torej
ima moške in ženske psihološke lastnosti,
vendar v različnem razmerju pri moških in
ženskah.

Ekvorna kot simbol sožitja med
ljudmi

Dušan Enova pove, da živimo v času, v katerem
so religije iztrošile svojo moč pozitivnega
vplivanja na psiho ljudi. Ljudje ne verjamejo več
v osebnega boga, ki jih bo rešil, in ostane edina
opcija za preživetje sveta efektivna duhovnost
v nereligioznem smislu. Takšna duhovnost, ki

presega politično, religiozno inkulturno
razlikovanje med ljudmi. Ekvorno doživlja kot
simbol, kot arhetip pravičnega sožitja med
ljudmi.
 
Strokovnjaki pravijo, da je takšno sožitje že
obstajalo v času matriarhata, kasneje pa je
zaradi človeške narave hlepenja po moči in
nadvladi drugih takšno sožitje zamrlo in je
sedaj v času potrošništva na najnižji točki. K
sreči vrednote sodelovanja med ljudmi,
medsebojno razumevanje in potrpežljivost do
drugih ljudi, spoštovanje razlik, varovanje
narave, postopoma dobiva na veljavi. To v
metaforičnem jeziku pomeni, da se »prebuja
boginja Ekvorna«. V njenem svetišču so vsi
pozabili na posvetne razlike med njimi.

Že iz imena Aequor (Ekvorna), kar
pomeni vodna gladina, razberemo
pomen enakosti. Sedaj prihaja čas, ko se
bo ta enakost popolnoma realizirala tudi
na področju posvetnega življenja.
Najprej pa se mora dvigniti kulturno-
duhovna raven človeštva na višji nivo.
Pot do tja je možna le v sodelovanju s
srcem.

Ekvorna z lastnostmi arhetipa
Boginje Mame

Znani psiholog in psihiater Carl Gustav Jung je
osnovne gradnike naše osebnosti poimenoval
arhetipi. Ti gradniki ali pravzorci so začeli
nastajati v času zore človeštva, ko ljudje še niti
niso znali uporabljati besedišča za medsebojno
sporazumevanje, in so razmišljali bolj z
občutki in vidnimi predstavami. Osnovna
arhetipa sta Mama in Oče, saj se vsak otrok
najprej sreča s fizičnima podobama obeh. Iz
dneva v dan, iz leta v leto spoznava, kaj vse
počneta mama in oče, da je lahko srečen.
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Vse, kar za posameznika v življenju pomeni oče
ali mama, se je zbiralo v kolektivnem
nezavednem človeštva, še preden je
obstajala pisana beseda. Kasneje sta se ta dva
arhetipa dopolnila  v Boginjo Mamo in Boga
Očeta. Človek je imel stik tudi z nerazumljenimi
silami narave in jih je ponotranjil v arhetip
božanstva. Najprej je bila to Boginja
Mati, ki je skrbela za psihološko celovitost smisla
življenja ljudi od rojstva do smrti, in jih je po njej
povabila v svet sanj, v večno življenje. Takšne
značilnosti so arheologi odkrili tudi za boginjo
Ekvorno.

Pradavni spomin na raj na zemlji

Spoznavanje Boginje in zavestno povezovanje z
njeno energijo je zelo zemeljska zadeva.
Boginja ni ločena od nas. Je dostopna vsem,
povsod in vedno. Ni v neki odmaknjeni, višji
sferi, kjer bivajo druga nebeška bitja.
 
Njena energija je v našem celičnem zapisu.
Tisočletja je bil ta zapis skrit v našem jedru, zdaj
pa imamo možnost spoznati ta del sebe in ga
oživeti. To je naš pradavni spomin na Raj na
Zemlji.

Boginja prinaša vitalnost in čutnost

Kaj prinaša Boginja? Vse, kar današnji svet še
kako potrebuje! Strastno in ustvarjalno življenje.
Primanjkuje nam življenjskega pretoka in
mehkobe. Ni potrebe, da smo ves čas tako trdni
in neomajni v svojih stališčih. V vse bolj
robotizirani družbi začenjamo presihati, zato
nam primanjkuje tudi sočnosti v življenju.
 
Boginja vabi v čutni svet najbolj močnih energij,
da zaužijemo sadove spolnih užitkov in
spoznamo umetnost ljubljenja. Spolni odnos ni
samo fizično sproščanje, je najbolj sveto dejanje,
ki služi naši osebni rasti in razumevanju ter
doživljanju življenja izven naših okvirjev.
Prisluhnite svoji intuiciji, prepoznajte ljubeči
glas, poln miline, ki nežno šepeta v njeno
Vstajenje.



VODI ME
ZAUPANJE

VASE
AVTORICA: DANAJA POSTRUŽNIK

FOTO: OSEBNI ARHIV JERNEJE MILOST

Vodi.me
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Jerneja Milost je soorganizatorka
največjega dogodka za žensko
podjetništvo v Sloveniji – 500
podjetnic v letih 2018 in 2019 &
marketinška navdušenka – s tem pa
tudi naša tokratna gostja
navdihni.me portala.

Vodi.me

Kaj te vodi v življenju?

Po svojem razmišljanju, delovanju, in
odločitvah, se nekako prepoznam v izjavi
Richarda Bransona, ki pravi: »If somebody
offers you an amazing opportunity but you
are not sure you can do it, say yes – then learn
how to do it later!«, zato sem vedno rekla »DA«
novim prilikam, delovnim izzivom in svojim
ciljem, kljub temu da nisem vedno vedela, kaj
me čaka in kakšna bo pot. Vodi me
zaupanje vase, da imam v sebi vse kar
potrebujem; energijo, voljo in pogum.
Veliko vlogo pri tem ima družina. Nona je
znala negovati moje samozaupanje,
vedno je podpirala moje ideje in sanje, četudi
jih ni povsem razumela. Oče je s svojim
razumskim in širokim pogledom na življenje
vsadil vame radoveden pristop do življenja,
znanosti ter pozitiven odnos do učenja in
izzivov. Mama je v moje delovanje doprinesla
več lahkotnosti in optimizma.

Kaj te navdihuje?

Navdihujejo me pogumni ljudje, ki sledijo sebi,
svoji strasti, notranjemu klicu in so kreatorji
svojih odločitev, odnosov in življenjske poti.
Skozi leta sem ugotovila, da lahko črpam moč
in navdih iz sebe in svojih izkušenj, saj se
marsikatera zgodba ne bi napisala ali zgodila,
če ne bi verjela vase, bila dovolj pogumna in
naredila korak naprej.

Zakaj podjetništvo in zakaj 
500 podjetnic?

Zakaj 500 podjetnic? Ker verjamem v vizijo in
poslanstvo dogodka, ki navdihuje in
povezuje poslovne ženske ter podjetnice z
vseh vetrov in področij. Dogodek je
res edinstven in ima ogromno potenciala. Po
zaslugi izjemne ženske, mentorice
in podjetnice Marte Turk, ki je v meni
prepoznala potencial in »energijo« za
500 podjetnic, sem postala del organizacijske
ekipe v letih 2018 in 2019. Letos smo uspešno
vpeljale novosti tako v lokaciji kot programu in
z navdušenjem bom na dogodku tudi
prihodnje leto aprila!

42      NAVDIHNI.ME    



RAZPOTJE

SLOVENIJE

IN RAZPOTJE

ŽIVLJENJA

AVTOR: GREGOR KOS

Vodi.me

Slovenija se konec 2019 nahaja na novi zgodovinski prelomnici. Po mnenju mnogih podobni tisti, ko
smo se odločali za samostojno državo in bistveno manj podobno tisti, ki je botrovala polnopravnemu

članstvu v EU in kasneje še NATO. Prvi zato, ker je bila medijska kampanja
izrazito enosmerna in so vse informacije bazirale na dejstvu, da naj bi bilo slednje naša »edina

alternativa«, kar je najmanj skregana s korenom besede alternativa, drugo pa zaradi pomanjkanja
dejanske geostrateške strategije naše samostojne države, ki žal temelji zgolj na trenutni všečnosti 

 posameznim svetovnim velesilam in centrom moči, ne pa dejanskim koristim državljank in
državljanov.
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Ker je danes tako popularno
uporabljati verzije in številčne
oznake lahko dejansko aktualno
prelomnico poimenujemo kot
Slovenija 4.0. Prelomnica namreč
resnično sloni na digitalizaciji in je
prav nadaljevanje digitalizacije
osnova za t.i. tehnološko
revolucijo ali vsaj nadgradnjo z
oznako 4.0. Predvsem pa je 
 relomnica na nek način zadnja
možnost državljank in državljanov,
da se za trenutek zaustavimo,
malo globje vdihnemo in se
zamislimo, v kakšni državi, družbi,
naravi in okolju dejansko želimo
živeti? Je to, za kar smo prelivali
solze sreče z vzpostavitvijo lastne
države danes tisto, kar smo sanjali
do leta 1990 in si upali izrazi na
plebiscitu? In ali bo to, če danes to
je, takšno tudi jutri?

Vodi.me

Industrija nam laže o izpustih
avtomobilov. Desetletja nam je
lagala, da naj bi bilo kajenje
neškodljivo. Glifosat naj bi po
mnenju mnogih, žal tudi večine v
Evropski uniji, vendar ne Avstrije,
neškodljiv. Kot je izkazala afera
»phonegate« v Franciji tako rekoč
noben proizvajalec mobilnih
telefonov na embalaži ne navaja
dejanskih podatkov o sevanju
telefonov, saj danes prav vsi
»pametni« telefoni v celoti
presegajo mejno dopustne SAR
vrednosti sevanja. Razen če merijo
sevanje na primer centimeter ali
več od kože oziroma glave.

in okolje. Prof. dr. Martin Pall,
znanstvenik z veliko začetnico,
katerega izobrazbo moramo
navesti v celoti, da ne bi kak
domači veleum tipično slovensko
zamahnil z roko, češ, ti Američani.
Prof. dr. MartinPall je namreč
zaslužni profesor biokemije
inosnovnih medicinskih znanosti
UniverzaWashington State, ZDA,
diplomiral je iz fizike, Phi Beta
Kappa, zodliko, na univerzi Johns
Hopkins, doktoriral pa iz biokemije
in genetike na Caltech-u.

Lagali so že. Kdo pravi, da
tokrat govorijo resnico?

Odgovori se verjetno lahko
razlikujejo že pri vprašanju ali je to
danes tisto, kar smo sanjali tedaj.
Pa vendarle je bistveno
pomembnejše vprašanje, če je to,
kar se nakazuje kot naš jutri tisto,
o čemer smo sanjali in si tako
neznansko želeli? Verjetno je čas,
da besedam dodamo nekaj
dejstev. Najprej podatek, da
število rakavih obolenj iz leta v
leto raste. Več hrane za ljudi
uvozimo, kot jo sami proizvedemo,
površine, ki niso namenjene za
pridelavo krme za živali za zakol za
»hrano« ljudi, pa izdatno
subvencioniramo z
davkoplačevalskimi sredstvi in
kasneje še poplačujemo stroške
suše, ki so neizbežni glede na
načrtno zgrešeno rabo zemlje. In
še konkretneje.

Sveti gral industrije 4.0 prav
5g?

Ob vsem navedenem nas je
Evropska unija napotila, da naj bi
vsaka država članica do leta 2020
v vsaj enem izmed mest uvedla t.i.
telekomunikacijsko omrežje 5g,
sveti gral interneta stvari in
industrije 4.0. In ob vsem zgoraj
navedenem nas taista industrija, ki
nam žal na tako rekoč vsakem
koraku laže, zagotavlja, da je z
nadaljevanjem vse v redu. Da
tehnologija 5g ne bo vplivala na
naše zdravje. Da so vsa tovrstna
svarila »bučke« tako ali drugače
mejnih posameznikov, prijateljev
teorij zarot in bolj ali manj
neresnih znanstvenikov. Pa je res
tako?
Že samo kratek pregled več kot
1.000 neodvisnih znanstvenih
raziskav jasno dokazuje, da imamo  
ogromen javno-zdravstveni
problem že danes, v omrežju 4g in
z uporabo wi-fi usmerjevalcev. Že
danes je namreč dokazan vpliv te
tehnologije na zdravje ljudi, živali 

V svoji študiji, ki jo imenuje kot
Prepričljivi dokazi za osem
različnih vrst velikih poškodb, ki jih
povzroča izpostavljenost
elektromagnetnim poljem
(EMP) in mehanizmi, ki povzročajo
te poškodbe, navaja osem
različnih vrst poškodb, ki so
naravnost apokaliptični.
Elekromagnetna polja namreč:

Osem različnih vrst velikih
poškodb zaradi izpostavljenosti
EMP

1. Napadajo naše živčne sisteme,
vključno z možgani, kar vodi do
razširjenih
nevroloških/nevropsihiatričnih
učinkov in morda številnih drugih
učinkov. Tovrsten napad na  živčni
sistem vzbuja visoko stopnjo
zaskrbljenosti.
2. Napadajo naše endokrine (torej
hormonske) sisteme. V tem
kontekstu so glavni elementi, ki
nas funkcionalno razlikujejo od
enoceličnih bitij, naše živčevje in
naši endokrini sistemi – in tudi
preprost planaria črv potrebuje
oboje. Posledice motenj obeh
regulativnih sistemov so izjemne
in  spregledati tovrstne ugotovitve
je preprosto nepredstavljivo.
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3. Ustvarjajo oksidativni stres
inpoškodbe prostih radikalov, ki
imajo osrednjo vlogo pri tako
rekočvseh kroničnih boleznih.
4. Napadajo DNK naših celic, pri
čemerprihaja do lomljenj enojnih
in dvojnih verig celične DNK
inoksidacije baz v naši celični DNK.
Slednje povzroča raka in tudi
mutacije v zarodnih celicah, kar bo
povzročilomutacije v prihodnjih
generacijah.
5. Ustvarjajo povišane ravni
apoptoze(programirane celične
smrti), dogodkov, ki so zlasti
pomembni pri povzročanjunevro-
degenerativnih bolezni in
neplodnosti.
6. Nižajo moško in žensko
plodnost, nižajospolne hormone,
nižajo libido, zvišajo stopnjo
spontanih splavov in, kot
žerečeno, napadajo DNK v
spermijih.
7. Proizvajajo previsok nivo
kalcijaznotraj celic [Ca2 +]i in
prekomerno signalizacijo kalcija.8.
Napadajo celice naših teles, tako
dapovzročijo raka. Tovrstni napadi
naj bi delovali preko 15.različnih
mehanizmov, ki povzročajo raka.
8. Napadajo celice naših teles,
tako da povzročijo raka. Tovrstni
napadi naj bi delovali preko 15.
različnih mehanizmov, ki
povzročajo raka.

Vodi.me

najmanj ohranjale, če ne že
izboljševale? In zakaj se Nacionalni
inštitut za javno zdravje sploh ne
ukvarja z javno-zdravstvenimi
posledicami elektromagnetnega
sevanja? Smo namreč ena redkih
držav na svetu, ki tovrstne javno-
zdravstvene institucije nimamo
oziroma katere javno-zdravstvene
institucije se s tovrstnim, še kako
perečim problemom, ne ukvarjajo.
Verjetno se na tej točki zastavlja
logično vprašanje zakaj. In
logičnemu vprašanju zmeraj sledi
relativno logičen odgovor.Ki v
našem primeru pomeni, da zato,
ker so se iznajdljivi posamezniki
spretno dogovorili o privatizaciji
posla, ki naj bi bil varovanje
zdravje in to v matrici, kjer je
ključni odjemalec industrija, ki naj
bi jo nadzorovali, vmes pa nikogar
ne motijo še davkoplačevalski
evrčki. Slovenska Vlada se je letos
brez javne razprave oziroma
predstavitve (ki jo od nje
zahteva Evropska unija!) odločila,
da naloži agenciji AKOS, da sedaj
jeseni objavi razpis za frekvence
5g. AKOS je na spletni strani
objavil strategijo, v kateri pa se
pazljivo izogiba kakršnim koli
navedbam o elektromagnetnem
sevanju ter vplivu slednjega na
zdravje ljudi, narave in okolje.

pametnih telefonov otrokom. Na
svojih mobilnih telefonih imamo
izklopljen prenos mobilnih
podatkov razen v primerih, ko jih
res potrebujemo. In izogibamo se
uporabi wi-fi ter ga vključujemo
zgoljin izključno, ko ga res
potrebujemo. In na mobilnem
telefonu za pogovor uporabljamo
zvočnik ali slušalke.
Mar res? 
Najverjetneje ne. Ali vsaj večina
ne. Na žalost.

In najverjetneje večina še ni slišala,
da vse našteto znanstveno
dokazano vpliva na zdravje. Je
rakotvorno. Povzroča levkemijo.
Zmanjšuje nivo semenčic v moški
spermi. In še in še bi lahko
naštevali. 
Zakaj? 
Ker ni medijskih objav.
Zakaj že, saj to so res relevantne
informacije?
Zato, ker so mediji gospodarske
družbe, katerih namen je
zagotavljanje dobička lastnikom in
ne zagotavljanje verodostojnih
vsebin javnosti. In zato, ker
oglaševalski prostor v veliki večini
polni prav industrija, ki sama tudi
sponzorira kvazi znanstvene
raziskave, kjer hkrati z 
 zagotovitvijo sredstev v naprej
predložijo že rezultate raziskave.
Industrija, ki naredi vse, da javnost
ne bi prejela verodostojnih
informacij o neodvisnih
znanstvenih študijah. In politika, ki
servilno služi tovrstni industriji in
se ob menjavi vsake vlade bori
predvsem za resor znanosti in
informacijske družbe, da ne bi
slučajno raziskovalni denar

Znanstveno dokazani škodljivi
vplivi na naše zdravje

Zakaj je pobuda prepuščena
civilni iniciativi?

Študija je seveda na voljo v celoti,
večino smo prevedli tudi v
slovenski jezik. Vprašanje je, zakaj
jo prevajamo prostovoljci in ne
država? Zakaj se davkoplačevalska
sredstva namenja za ne-zdrave
projekte in strategije, ne pa za
projekte in strategije, ki bi
dejansko skrbele za zdravje, ga 

Pa saj upoštevamo navodila,
mar ne?
Seveda, skomigate z rameni, saj s
slednjim ni nič narobe. Saj vsi
preberemo drobni tisk, ko si
kupimo zadnjo generacijo
mobilnega telefona in ga zaradi
sevanja nikoli ne naslonimo na
glavo. Nikoli telefona ne
približamo otrokom in/ali
nosečnicam, ki so najbolj
izpostavljeni negativnim učinkom.
Nikoli ne kupujemo mobilnih
telefonov, po možnosti celo 
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davkoplačevalcev vzpodbujal
neodvisnih znanstvenih raziskav.
Ker bi sicer imeli vsesplošni
preplah in alarm prve stopnje.
Verjetno je čas, da ponovno
poudarimo, da obstaja več kot
tisoč neodvisnih znanstvenih
študij, ki z zanesljivostjo
znanstvene metode dokazujejo že
danes, da elektromagnetno
sevanje mobilnih naprav
nedvoumno ima negativen vpliv
na zdravje ljudi, naravo in okolje in
da so najbolj prizadeti prav tisti, za
katere mislimo, da jim lahko z
našo relativno višjo kupno močjo
podarimo nekaj, kar mi mislimo,
da je »sreča« - otroci. Sreča je
dandanes materialni pojem,
meri se jo z modelom mobilnega
telefona, tablice, igralne naprave,
obutve in oblek.

Vodi.me

In ponovimo, obstaja več kot tisoč
neodvisnih znanstvenih študij, ki
že danes dokazujejo vpliv
elektromagnetnega sevanja na
zdravje ljudi, naravo in okolje.
Bo predsednik Vlade Republike
Slovenije ugotovil, da stvari niso
tako gladke, kot so si morebiti
predstavljali, ko jim je nekdo na
mizo prinesel papir, da se uvaja
tehnologija 5g? Da je vendarle
potreben moratorij in resna
analiza več kot tisoč neodvisnih
znanstvenih raziskav, v dobro
državljank in državljanov? Bo
Vlada vzpostavila pristojnost
vplivov elektromagnetnega
sevanja na javno zdravje v
delokrogu Nacionalnega inštituta
za javno zdravje in ustrezno
zagotovila strokovno kadrovsko in
proračunsko opremljenost? Bomo
državljanke in državljani razumeli
in doumeli, da gre tokrat res za
nas, naše zdravje, našo naravo in
naše okolje? Za čebele, brez
katerih ni življenja. Za ptice. Za
naše otroke. Za vsakogar od nas.
Za življenje.

skupine oblikovali Gibanje za
človeku prijazno tehnologijo.
Opozarjamo na aktualni
problem wi-fi usmerjevalnikov s
stališča elektromagnetnega
sevanja, predvsem pri
izpostavljenosti otrok, nosečnic,
bolnikov in ostarelih; ter na
nesprejemljivost uvajanja 5g
tehnologije v Sloveniji. Temeljno
izhodišče gibanja je razvoj in
tehnologija – da, na račun
zdravja, narave in okolja – ne!
Zahtevo za moratorij na uvajanje
tehnologije 5g, glede na
napovedan razpis AKOS in
usmeritve Vlade RS, utemeljujemo
na ključnem načelu Evropske unije
– načelu previdnost – in več kot
tisoč neodvisnih mednarodnih
znanstvenih raziskavah, ki že
danes dokazujejo vpliv
elektromagnetnega sevanja na
zdravje človeka, naravo in okolje.

Kaj lahko naredimo?

Načelo previdnosti

Obstaja pa, na srečo, ključni pravni
element, ki se imenuje načelo
previdnosti. Načelo, na
katerem sloni Evropska unija, ne
glede na to, kako ga pozabljajo
tisti, ki se v Evropski uniji in z
Evropsko unijo danes naravnost
mastijo.
Naj ga ponovimo in res močno
izpostavimo: »Uvajanje novih
tehnologij, proizvodnih postopkov
in izdelkov je dopustno le, če ob
upoštevanju stanja znanosti in
tehnike ter možnih varstvenih
ukrepov ni pričakovati
nepredvidljivih škodljivih
učinkov na okolje ali zdravje
ljudi. Če obstaja možnost
nepopravljivega uničenja okolja ali
če so ogrožene njegove
regeneracijske sposobnosti,
pomanjkanje znanstvene
zanesljivosti ne sme biti razlog
za odlaganje ukrepov.«

Razvoj in tehnologija – da, na
račun zdravja, narave in okolja
– ne!

Ker mnogim ni vseeno, kaj se
dogaja danes in kako si mimo
naše želja in vizij nekateri
predstavljajo jutri, smo stranka
Za zdravo družbo, gibanje Skupaj
za zdravje človeka in narave,
Stavbna biologija, Zveza ekoloških
gibanj Slovenije, portal
ninamvseeno.org, Zveza
biodinamikov Slovenije, Društvo
za biodinamično gospodarjenje
Ajda Vrzdenec, Inštitut za
produktivnost, Zveza ekoloških
kmetov, Društvo za mednarodni
razvoj in številni posamezniki ter 

Gibanje je pristopilo tudi
mednarodnim znanstvenim
apelom, na Facebook smo
oblikovali Gibanje za človeku
prijazno tehnologijo ter skupino
Za Slovenijo brez 5g (10.000
članov). Posebna peticija za
vložitev zakonodajnega predloga
za moratorij uvedbe zdravju
sporne tehnologije na povezavi
https://www.peticija.online/proti_uve
dbi_testiranja_5_g_omreja_v_sloveniji
je pridobila že skoraj 7.000
podpisov. 
In kaj lahko naredimo? Odgovor
je preprost. Kar želimo. V Sloveniji
ima oblast ljudstvo in čas bi že bil,
da se končno zavemo pomena teh
besed. Da končno postanemo
aktivni in pozabimo na pasivnost
in tipični gostilniški pesimizem.
Pot je cilj. In cilj je življenje.
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WHEN  THERE  IS

FLOW, MAGIC

HAPPENS
AVTORICA: NATALIE CVIKL

POSTRUŽNIK
FOTO: OSEBNI ARHIV JES STAES

Vodi.me

Jef Staes, Belgian, father of three sons, is an authority on learning processes and innovative
organizations. He has 25 years of professional experience as as Software Engineer, Project Manager,
Training Manager and Corporate Learning Officer. Today, Jef is an international keynote speaker and
four-time TEDx Speaker. He believes, that real learning only happens if you have the passion to 'suffer'
... to repeat ... repeat ... and repeat. Only then will your brain transform information into knowledge and
later into actions within your organization. He uses the terms 2D & 3D as a canvas. It's his way of
describing how the world has changed and what the impact of this change is on people, teams,
organizations and even regions. The crux of the story is ‘Red Monkey Innovation Management’, which
focuses on creating a really innovative organization. We had the chance to meet him at the conference
in Ljubljana.
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“I left the company, because I didn’t get
the authority to implement the things I
thought were right.”

A Red Monkey is a confrontational
idea that disturbs the balance in
people, teams, organizations and/or
regions … it is therefore an
opportunity for some and a threat to
most. Innovation is the result of a Red
Monkey that has survived a
conflict.

How did you come from IT guy to international
motivational/innovative speaker?

Long story short. I started as a software
engineer as I was always tackling something
and was very good in solving problems for
customers. So my beliefs were: “I am not good
for anything else.” Even in those days, and
now even more, I’ve never tried to just fix
thing but always strived to understand why
something doesn’t work (or does).  In time I
lost my passion for developing technology, I
wanted to use it. After this change of heart
things started to happen, circumstances
changed. I started working in training
management in the same company, Siemens.
My technical background really helped me
with teaching!

One of the breakthroughs was when I learned
that there is a difference between talking
about learning and really implementing
learning processes. And so, it came to me: “I
became responsible for creating a learning
organization but didn’t get the authority to
really change things.” So, I left my company
and my comfort zone in 2002. And again,
things happened. Today, I feel a lot of passion
for what I am telling. I hope, I have the talent,
too. On the stage, I get dopamine because I’m
in flow with who I am. But it took me 36 years
to find out who I am, so it can take time. :)

DISRUPTIVE IDEAS ARE THE BASIS FOR THE
INNOVATION

Why Red Monkey?

Twenty years ago, when I was still working for
Siemens, I was attending a conference in the
States organized by American Society for
Training and Development.

And there was this guy, who was talking about
the biodiversity in the jungle. He explained that
diversity comes from the edge of the jungle. 
That story has always been in my mind. And
thinking about disruptive innovation I used that
story as a basis for Red Monkey Innovation
Management. If diversity would start in the
middle, other animals would kill the newcomer,
as it is not known yet, therefore posing a threat.
In my story I call this newcomer, the new species,
who adapts and grows on the edge, before
entering the middle–the most populated part of
the jungle––a Red Monkey. And that was the
beginning of Red Monkey Innovation
Management.

Vodi.me

Imagine your organization as a jungle.
Somebody comes into your jungle with a
disruptive idea. It is this Red Monkey, the new
species; it doesn’t exist in the jungle
(=organization) yet. But it will destroy the
balance. Because nobody knows or
understands Red Monkey, he is a threat. And
whenever I ask a client, “what do you think will
happen?”, they all say: “It will be killed.” This
‘Red Monkey’ became my metaphor when I
talk about disruptive innovation in
organizations.
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You often use metaphor »sheep«. What does
it stand for?

BREAK DOWN THE FENCES AND PEOPLE
WILL DO MAGIC

What kind of CEO/top managers do the
companies need to be truly innovative?

Today the problem is not anymore in training
and development. Which is strange, right? This
comes from the timeframe when people didn’t
have information and they needed training
and development to 'learn’. Now, in this 

time of information luxe when anybody can
download information from everywhere and
speak to anyone in the world, the development
of competencies should be based on passion
and talent. If it isn’t, you won’t keep up. You
have to be in the groove with who you are.
Let’s have a look at the example of silent
movies. With the ability to project sound, silent
actors were not sufficient any longer. You
needed speaking actors, right? But not
everybody was made to be a speaking actor;
some didn’t have the pleasant voice or any
number of other competencies. Some didn’t
want to. So we needed a different set of
competencies and passion, a whole different
group of people.

Vodi.me

And today’s world is similar. The need for
sustainability and disruptive innovation, needs
the other kind of people who learn and build
competencies for things they love, enjoy, have
passion for. Consequently, we need a different
kind of managers, who will be able to lead
people with talents and passion. You will need
these people to lead the organizations
through disruptive innovation. I fear that a lot
of executives and managers can’t make the
shift. Which is not their fault. Some people just
don’t have the passion or the talent. So we
need to let go of them. We need to exchange
them.

A quote of William McKnight, former CEO of
3M, came across me, it said: “When you put a
fence around people, you get sheep.” I
started to use it during my keynotes. It is
connected with the idea of Red Monkey –
disruptive innovations. . If you want to
embed Red Monkey Innovation Management
in your organization (which doesn’t “kill” new
disruptive ideas), you have to change the
culture of the organization and of course, the
management style – the way you manage
people. But you also need a new executive
style. Why? Because if the CEO or executives
don’t embrace disruptive innovation, they
don’t need a new management style. And you
get people who follow, sheep. So it
is all connected. 
I started to figure out, why organizations
don’t change. You can’t change the culture of
organizations or regions if you keep on doing
these 3 things:
-      addicted to diplomas and degrees
-      addicted to functions (and titles)
-      addicted to pensions (and imaginary
       safety)
You have to abandon these three things! And
then I realized I was a sheep in Siemens, too.
Not that there is something wrong with the
company, it is just that I was not in the
groove with myself. I had to leave.

BE IN THE GROOVE WITH WHO YOU ARE

Resistance surfaces, evolution stops

That is a problem; because, what you
are basically saying to a silent actor is:
“I am so sorry, but you can’t act in
talking movie. It is not your fault. You
have to go.” You just can’t train them;
it is not in them.

So what happens within the organizations with
that kind of people? They will go to a lot of
resistance and if they have a lot of power, they
will disable the evolution.



Vodi.me

WE NEED BRAVE CEOS. AND WE NEED CEOS
WHO OPEN THE FENCES

And if you ask me Whatkind of CEO/top
managers do the companies need to be truly
innovative? / and this is the first time someone
asked me that straight/, I think we need two
things. 
Firstly, I think we need brave people, brave
managers and CEOs of today’s companies,
who will realize, they have been out-grown
and say it out loud: “We need new talents and
passions.” We need CEOs saying: “If we want
our organization to survive, we need a
different kind of managers and executives
then we are. We have to give a way to other
passions and talents.” An organization will die,
if they don’t realize that – this is the first thing.
And secondly, we need CEOs who are very
strong in creating a mission which is very
powerful and gives people the passion to
suffer to develop new products and services:
Red monkeys. CEOs and managers need to
open the fences (around sheep), who and
connect people’s passions or even networks of
people (customers …).

What can a person, who wants to achieve
some change within an organization, do, if
the management doesn't hear her/him?

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO

It is tricky, but basically you can do one of the
three things: 
 
#1 If you can’t become who you are, because
you are not allowed to, because you are not
allowed to learn, you have to choose. I would
say: “Leave the company. Find another job so
you get your passion and your dopamine.”
#2 If leaving the company is not possible,
because of your responsibilities or you just
don’t want to do that, it is fine. Than you have
to stop acting like a sheep and start
something else, invest your free time in what
you have talent and passion for. As soon as
you have the income from that, the will, the
courage - the chance, you can leave the
company.
#3 Or try to connect with upper management
and try to explain your case. Even if you have
to go to CEOs.
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How do you perceive the formal education,
the school system?

“Ah…it was good. A lot of things we
developed in the past were good. But at that
time we didn’t realize the long time effect of
what we did.  We were stupid, we didn’t
understand, we didn’t see it… for example
influence on climate, poverty or environment
in general. We developed the system with the
best of intentions, but the systemic thinking.
For example: when we developed plastics, it
was useful then, but we didn’t think ahead
about what will happen with the plastic in the
future. So I guess we were really stupid.

These are the consequences, which were not
intended but have happened anyway. A lot of
people with degrees can’t keep up with reality
as it is changing so fastand because they are
not in the groove with who they are. I think
our formal education is bad for this age of
information luxe and innovation. What we
need? Top managers who embrace talents
and passions of teachers, who then embrace
talents and passions of our children and
engage in a new development process. This
way our children can go to school for their
whole life and choose between different
talents and passions because value of passion
and of talents changes also. I have changed
my passion as well, I was a passionate
engineer, but I changed.

Vodi.me

Whatever gives me dopamine (laughs). At the
moment creating organizations with disruptive
innovation, basically changing culture of
organizations.

What I see today is that a lot of CEOs are
realizing that they have to do it differently
than before. But they have this layer of
executives and managers, who don’t really
understand. So the CEOs, who are
responsible for the survival of a company
they really know it, but they don’t know how.
And you can go up the ladder and ask for
advice.

FORMER SCHOOL SYSTEM WITH SERIOUS
DEFECTS

What is passion for you?

I think we were incompetent because
we didn’t learn to be in the groove
with our passions and talents. When
you learn solely based on intelligence
… you don’t come to the best
solutions. I believe you get better
solutions working with passion and
talent, because they are more
creative.

Now we should know better. So I think this is
why people are coming from all sectors,
saying we should be doing things differently.
And I believe differently in education, as well.
The  ducation for the past was good for the
past, but is had some very bad defects – I call
them unintended consequences.

START FLYING

You have three sons; do they follow your
footsteps?

No, they are all … different; they have their
own paths to walk. My oldest son is very
talented and smart. He has been working with
me right now, but his soul is in sustainability,
politics and city development. The second son
is living in Bulgaria and travels to Colombia
and Belgium now, running an international
business. My youngest son was born blind and
has now a blind girlfriend, they live together,
and both have a challenging job. So each of
them has their own paths to walk.

What is in your point of view the most
important thing for each one of us, regarding
innovation?

If you are a bird, you have to start flying.
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BUDA ZA 21. STOLETJE –
URAVNOTEŽENOST
V MISLIH, BESEDAH IN DEJANJIH
AVTOR: ROK KRALJ
FOTO: OSEBNI ARHIV

Vodi.me
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Nekoč sta Buda in njegov učenec Ananda
obiskala samostan, kjer je eden od menihov
trpel zaradi nalezljive bolezni. Ubogi človek je
ležal v umazaniji in nihče se ni zmeni zanj.
Sam Buda ga je umil in ga prestavil na drugo
posteljo. Potem je menihom svetoval:
»Nimate ne matere ne očeta, ki bi skrbela za
vas. Če ne poskrbite drug drugega, kdo bo
skrbel za vas? Kdor služi bolnim in trpečim,
služi meni.« Kaj danes pomeni živeti v skladu
z Budovo osrednjo potjo, kar pomeni tudi
razumevanje univerzalnih in plemenitih
resnic ter živeti po načelih osemčlene poti?

»V času naraščajoče nestrpnosti in neenakosti
je Budovo sporočilo o nenasilju in služenju
drugim pomembnejše kot kdaj koli
prej,« je ob prazniku Vesak, najsvetejšem
dnevu za milijone budistov po vsem svetu,
letos maja poudaril generalni sekretar
Združenih narodov António Guterres. Leta
1999 je Generalna skupščina Združenih
narodov z resolucijo 54/115 razglasila
vesak za mednarodni dan, s čimer je priznala
velik prispevek budizma, ene najstarejših
religij na svetu, za duhovnost človeštva. Na
dan, ki ga obeležuje vesak (Day of Vesak),
se je leta 623 pr. Kr. rodil Buda, na vesak je
dosegel razsvetljenje in na ta dan v starosti
osemdesetih let umrl.

Ni potrebno oditi v samostan – zadostuje
biti pošten v umu, iskren v duhu in
nenavezani

V času, ko se zdi, da smo kot civilizacija
povsem izgubili kompas, ko se »potapljamo« v
grobi materializem, kjer prevladujejo pohlep,
sebičnost in tekmovalnost, lahko na pomoč
»pokličemo« stare modrosti. Buda, Kristus,
Mohamed, Konfucij in drugi veliki ljudje so
nam posredovali temeljne življenjske
modrosti in resnice. Kasneje so se okoli njih
»izgradile« kompleksne religiozne strukture, ki
so si »prisvojile« ekskluzivne pravice do
njihove interpretacije, čeprav so po svoji
naravi univerzalne in pripadajo vsemu
človeštvu.

Zato je prav, da se, ne glede na to, kateri
religiji ali prepričanju pripadamo, vrnemo k
tem temeljem in jih postavimo v čas, v
katerem živimo. Morda je to kompas, ki ga
potrebujemo, da se spet »usmerimo« na
pravo pot. Za to nam ni treba v samostan, si
natakniti posebnih oblačil in opravljati
predpisanih obredov, dovolj je, da smo
»pošteni v umu, iskreni v duhu
in nenavezani«, kot nas uči Maitreja, in v
vsakdanjem življenju ter v skladu s časom, v
katerem živimo, uresničujemo modrosti, ki jih
vsebujejo vse velike religije.

Tri univerzalne resnice

1. V vesolju se nič ne izgubi, 2. vse se
spreminja ter 3. je podvrženo zakonu
vzroka in posledice, so tri univerzalne resnice,
ki jih lahko povežemo s sodobnimi
znanstvenimi spoznanji. Sodobna fizika nas
uči, da živimo v energijskem vesolju oziroma v
»vesolju energije«. Hkrati vemo, da se energije
ne da ustvariti iz nič niti je ni mogoče uničiti,
lahko pa se pretvarja iz ene oblike v drugo (1.
zakon termodinamike). »V zvezi z materijo,« je
dejal Albert Einstein, »smo se vsi motili. Kar
smo poimenovali materija, je energija, katere
vibracija je tako znižana, da jo
lahko zaznamo s svojimi čutili.« 

Vodi.me
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Beseda energija izhaja iz starogrške besede
energeia, »aktivnost, delovanje«, kar pomeni,
da je »stvarstvo« dinamično, v gibanju, »v
spreminjanju«. Ameriški fizik David Bohm pa
je k tem spoznanjem dodal še: »Navsezadnje
je treba celotno vesolje (z vsemi njegovimi
delci; vključno s tistimi, ki sestavljajo človeka,
njegove laboratorije, opazovalne instrumente
itd.) razumeti kot eno samo nedeljivo celoto, v
kateri razčlenjevanje na ločene in neodvisno
obstoječe dele nima svojega mesta (Vse
je energija).« Sodobna znanost in religije
morda vendarle govorijo en jezik (čeprav tega
večinoma nočejo priznati), ki ga označujejo
pojmi: (vse je) energija; univerzalno,
božansko, eno življenje itd.

Zakon karme oz. zakon vzroka in posledice
nam omogoča učenje

Četorej vemo, da je
vse – ljudje in druga
bitja, »neživa«
narava in celotno
vesolje – energija v
različnih oblikah
oziroma stanjih, ki
ne izgine, se
spreminja in tvori
povezano celoto,
potem lažje 
 razumemo tudi
zakon vzroka in
posledice (lahko ga
poimenujemo tudi
zakon akcije in
reakcije). Vzhodne
tradicije ta zakon
poznajo kot zakon
karme, ki ga
budizem opredeljuje
takole: »Vsakemu
dogodku, ki se zgodi,
sledi še en dogodek,  
katerega obstoj je
povzročil prvi, in ta
drugi dogodek bo
prijeten ali

neprijeten, glede na to, ali je bil njegov vzrok
dober ali slab.« Ta zakon pri nas poznamo v
izrekih, kot so: »dobro se z dobrim vrača,
slabo pa s slabim«; »kar seješ, to žanješ« ali
»kakor si boš postlal, tako boš spal«. 
 
S sleherno aktivnostjo (fizično, čustveno ali
umsko), ki predstavlja vzrok, v »morju«
energije povzročimo reakcijo oziroma
posledico – kot kamenček, ki vzvalovi morje.
In ta »posledica« vpliva tako na druge kot tudi
na nas same. Kakšne vrste posledice bomo
sprožili (dobro ali slabo) pa je odvisno od nas
samih, saj imamo kot zavestna bitja svobodno
voljo. Kar z drugimi besedami pomeni, da smo
odgovorni za sleherno svoje dejanje, ki ga
storimo; na fizični, čustveni in umski ravni.
Zakon vzroka in posledice oziroma karme nas
ne »kaznuje« za naša dejanja, ampak nam
preko odziva (reakcije) na našo aktivnost
omogoča učenje, tudi in predvsem »s
pomočjo« trpljenja.

Vodi.me
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1. Trpljenje obstaja. Življenje je trpljenje.
Trpljenje je resnično in skorajda univerzalno.
Trpljenje ima veliko vzrokov: izgubo, bolezen,
bolečino, neuspeh, minljive užitke. (Dukkha)
 
2. Obstaja vzrok za trpljenje. Trpljenje je
posledica navezanosti, ki izhaja iz želje po
prisvajanju in nadzorovanju stvari (tudi ljudi)
in je lahko je različnih oblik: hrepenenje po
čutnih užitkih; želja po slavi; želja, da se
izognemo neprijetnim občutkom, kot so strah,
jeza ali ljubosumje. (Samudaya)
 
3. Trpljenju lahko naredimo konec.
Navezanost je mogoče premagati. Trpljenje se
preneha s končno osvoboditvijo – nirvano.
Um doživi popolno svobodo, osvoboditev in
nenavezanost, tako da opusti želje (da bi si
lastil in nadzoroval stvari in ljudi). (Nirodha)
 
4. Če želite prenehati trpeti, morate slediti
plemeniti osemčleni poti. (Magga)

Vodi.me

Štiri plemenite resnice

Danes moramo početi to, kar povzroča
trpljenje

Trpljenje torej ni posledica »zunanjih« sil in
človek pri tem ni nemočno bitje. Vzrok
trpljenja je navezanost na stvari in na druge
ljudi – želimo si jih lastiti in nadzorovati.
Dejansko si skušamo prisvojiti nekaj, kar
nam ne pripada; življenja oziroma energije si
ne moremo ne lastiti in ne nadzorovati. V
današnjem potrošniškem svetu pa »moramo«
početi ravno to, kar povzroča trpljenje. Želja
po slavi, uspehu, bogastvu, premoženju,
neskončna izbira stvari in čutnih užitkov, s
katerimi se hkrati skušamo izogniti
neprijetnim občutkom, nas vežejo na
materialni svet (ki je tudi oblika energije) in
nam povzročajo trpljenje. 
Vendar lahko marsikaj spremenimo – pri sebi
in v svetu – če zaživimo v skladu z Budovo
osemčleno potjo, ki je v marsičem sorodna
drugim religioznim praksam in sodobnim
dokumentom o človekovih pravicah, npr.
Splošni deklaraciji človekovih pravic.

Plemenita osemčlena pot

Modrost (Panna): 1. pravilno razumevanje
sveta v katerem živimo, razumevanje štirih
plemenitih resnic; 2. pravilen namen, ki izhaja
iz resnična aspiracije, da bi se osvobodili
navezanosti, brezbrižnosti in sovraštva.
 
Etično ravnanje (Sila): 3. pravilen govor, ki
izključuje kriticizem, obsojanje, opravljanje in
grob jezik; 4. pravilno delovanje, ki
izključuje škodljivo obnašanje, kot so ubijanje,
kraja, nepremišljeni spolni odnosi in uživanje
alkohola ter drugih drog; 5. pravilen način
življenja, ki izključuje nepoštenost in prakticira
neškodljivost, tudi v odnosu do živali.
 
Zbranost (Samadhi): 6. pravilen trud,
v smislu spodbujanja dobrih misli in
premagovanja slabih, s čimer vplivamo na
»vsebino« našega uma; 7. pravilna čuječnost,
zavedanje svojega telesa, čustev in misli tako,
da premagamo hrepenenje (po stvareh),
sovraštvo in brezbrižnost; 8. pravilna zbranost,
meditiranje za dosego višjega stanja zavesti in
razumevanja svoje nepopolnosti, minljivosti in
ne-ločenosti.

Srednja pot je bistvo

Buda je bistvo plemenite osemčlene poti
opisal kot »srednjo pot« med skrajnostmi
oziroma pari nasprotij (npr. med
prepuščanjem čutnim užitkom in popolnim
odpovedovanjem, med skrajnim
bogastvom in skrajno revščino). Današnji
čas pa JE doba skrajnosti: del sveta se
prepušča nebrzdanemu (potrošniškemu)
uživanju, drugi del pa (posledično) živi v
skrajni revščini; ljudi in celotne narode
ločujemo na »dobre« in zle«; prepuščamo
se užitkom pretiranega prehranjevanja ali
se »mučimo« z rigoroznimi dietami, »ležimo
na kavču« ali svoje telo do skrajnosti
mučimo s športom itd. Le malokdo
danes živi »v sredini«.
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Kaj to pomeni? Pomeni živeti v blaginji; da
imamo dovolj za zadovoljevanje osnovnih
potreb in dovolj za uresničitev svojih
potencialov, kar pomeni, da ne potrebujemo
dragih avtomobilov, velikanskih hiš
in vikendov, luksuznih dobrin, eksotičnih
prehranskih proizvodov iz oddaljenih
dežel itd. Na materialne dobrine in storitve
moramo gledati kot na življenjske pripomočke
(v tem smislu nanje nismo navezani), ne pa
kot na smisel in cilj našega bivanja. Budovi
srednji poti je najbližje načelo prostovoljne
preprostosti – ne odrekamo se materialnim
dobrinam, a smo zadovoljni z »dovolj« in ne
potrebujemo »več in še več«.

Do no harm (Adizes)

Pomembno je, da ne škodimo drugim ljudem
(s sovražnim govorom, tekmovalnostjo,
»komolčarstvom«; kritizerstvom in
opravljanjem), drugim bitjem (tudi tako, da
jemo manj mesa ali nič) in okolju (z
uničevanjem okolja škodimo tako sebi in
drugim pa tudi celotnemu planetu). Prav tako
se lahko lotimo preprostih praks čuječnosti ali
meditacije, ki nas umirjajo, s čimer vplivamo
tudi na svojo okolico. Če upoštevamo Budovo
učenje, potem smo sočutni, pomagamo
drugim, smo dobrodelni, spoštujemo
različnost in si prizadevamo za skupno dobro.
To lahko uresničujemo na osebni in tudi na
širši – politični in ekonomski ravni. Z
resničnim mednarodnim sodelovanjem in
globalno ekonomijo delitve na primer lahko
bistveno pripomoremo k reševanju današnjih
nevarnih političnih in ekonomskih problemov
sodobnega sveta.

Harmonija s seboj in z drugimi

Če zares razumemo tri univerzalne resnice,
potem na človeštvo lahko gledamo kot na eno
družino, ki si deli skupni dom – planet Zemljo.
V skladu s tem razumevanjem moramo
spremeniti naš pogled na svet in z vsemi
zaživeti v miru in blaginji; v harmoniji z
drugimi bitji ter v ravnovesju z okoljem.

Morda pa je to ključno Budovo sporočilo iz
preteklosti za današnji čas.

O budizmu
 
Budizem v osnovi ni vera, temveč življenjska
filozofija, ki jo utemeljil Gavtama Buda (Buda
pomeni »razsvetljeni«) v 6. stoletju pred
Kristusom. Buda ni bil bog in budistična
filozofija ni prinesla novega teističnega
pogleda na svet. Budovo učenje je namenjeno
osvobajanju čutečih bitij trpljenja. Čeprav je
budizem, tako kot tudi druge religije, v
času svojega obstoja razvil raznolike tradicije,
pa je v jedru ohranil temelje Budovega učenja,
ki ga ponazarjajo tri univerzalne resnice, štiri
plemenite resnice in plemenita osemčlena
pot. Bistvene poudarke tega učenja v različnih
oblikah lahko prepoznamo tudi v drugih
religijah, tradicijah in kulturah.

Vodi.me
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RD KOPER: FENIKS,
ROJEN IZ LJUBEZNI

 

AVTORICA :  NATALIE  CVIKL  POSTRUŽNIK
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Ni me.je

Ko se najdejo posamezniki, ki verjamejo, si
zaupajo, jih vodi zagnanost in ljubezen,
potem ni meja. To dokazuje koprski
rokometni klub, ki je po (skoraj) nesrečnem
koncu v 2013 vstal iz pepela in sedaj žanje
neverjetne uspehe. O tem, kdo so ljudje za to
navdihujočo zgodbo in kakšne načrte imajo,
smo govorili z Nejcem Poklarjem,
direktorjem RD Koper.

Največji motiv, ki žene ljudi v društvu,
je ljubezen do rokometa. Na začetku je bila
zagnanost posledica občutka, da se
rokomet v Kopru ne more in ne sme kar
nehati igrati.

Kakšna je (bila) vloga Aljoše Bertoka, Vianeja
Višnjevca, Simona Maučeca in Rada
Velkavrha pri ustanavljanju novega kluba?
Kakšni so (bili) “ostanki” nekdaj Cimos Koper
kluba?

Vse ustanovne člane in druge ljudi, ki so bili ob
nastanku RD Koper zraven, je v rokometnem
smislu seveda najbolj zaznamovala nesrečna
izkušnja starega kluba RK Cimos Koper,
izkušnja, ki je ne smemo več ponoviti.

Za to, da klub normalno deluje, skrbi
vsakodnevno veliko ljudi. Prav vsak od njih je
pomemben del celotnega sistema, vsekakor pa
je tukaj potrebno izpostavit predsednika Aljošo
Bertoka, ki vse to vodi.
 
Zelo pomembni za klub so tudi prijatelji
kluba, ki prostovoljno pomagajo pri nekaterih
organizacijskih stvareh in so zato nepogrešljiv
del celotne organizacije.

RD Koper je pravi feniks v rokometu. Od kod
zagnanost?

ZAZNAMUJEJO TE OSEBNE IZKUŠNJE

Iz osebnega življenja smo črpali
predvsem izkušnje v določenih situacijah, ki
nastanejo pri samem vodenju kluba.

Običajno je za tovrstnimi uspešnimi
zgodbami, ki nastajajo na pogoriščih
nečesa iz preteklosti, vedno močna zgodba
iz osebnega življenja. Je tudi tukaj tako?

Aljoša, Vianej, Simon in Rado so ustanovni člani
Rokometnega društva Koper (2013) in kot taki
najbolj zaslužni, da se v Kopru danes še vedno
igra vrhunski rokomet. Samoiniciativno so se
odločili za postavitev novega kluba pratično iz
nič le iz ljubezni do (koprskega) rokometa. 
Razen Rada so še danes člani uprave društva in
aktivno sodelujejo pri vodenju in organizaciji
kluba.
 
Največja zapuščina (ostanki) starega
kluba so bili leta 2013 otroci v mlajših
selekcijah, ki jih je novi klub nato “posvojil” in jih
naprej razvijal v vrhunske rokometaše.

SODELUJEJO STARŠI, VODSTVO, TRENERJI,
PRIJATELJI ...

Kdo so ključni ljudje po vašem mnenju, ki
skrbijo za tek kluba?

Kako sodelujete s starši “tamladih”,
talentov, preden pridejo v kadetsko ligo?

S starši otrok imamo, po našem mnenju,
dober odnos, ki poteka predvsem preko
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trenerjev mlajših selekcij. Nekaj starševje tudi
aktivno vključenih v samo delovanje društva.

Ni me.je

Kako sodelujete z občino, kakšna je
njihova vloga in kaj si želite v prihodnje
od njih?

DOSEŽENI USPEHI

PARTNERJA STA TUDI OBČINA IN
ZAVAROVALNICA SAVA

Z občino ima društvo zgledno sodelovanje.
Kot enega vodilnih klubov v občini nas pri
našem delovanju podpirajo, seveda si pa
želimo to sodelovanje v prihodnosti še
nadgraditi.

Zakaj sodelujete z Zavarovalnico Sava in
kakšna so medsebojna pričakovanja?

Zavarovalnica Sava je kot partner društva
prisotna že od same ustanovitve kluba in za to
sodelovanje smo zelo hvaležni. Nudijo nam
predvsem garancijo in stabilnost pri samem
delovanju društva, mi se pa trudimo kar
najbolje zastopati njihovo dobro ime.

DOSEŽKI SO GORIVO ZA PRIHODNOST

Poglejmo še dosežke, ki so res neverjetni.
Na kaj ste najbolj ponosni, kaj vam največ
pomeni?

Prav na vse dosežke, ki ste jih našteli
smo zelo zelo ponosni in vsak od njih je
poseben spomin in motivacija za delo
naprej. Težko bi izbrali enega, ki bi v tem
pogledu odstopal, saj so vsi dosežki bili v
tistem trenutku vrhunec nekega obdobja in so
kot taki predstavljali strm vzpon kluba, ki smo
doživljali v teh letih.

Kakšni so pa načrti za naprej?

Načrti za naprej so podobni, kot so bili
vse do sedaj. S pretežno domačimi fanti in
mladimi perspektivnimi okrepitvami želimo
dosegati prihodnje črpati jedro prve ekipe.

Zato veliko časa in energije vlagamo v mlajše
selekcije, ki so predpogoj za dobro delovanje
stabilnega prvoligaškega kluba.

Sezona 2013/2014: 2.A liga osvojeno 1. mesto
(25 zmag, 1 poraz) in napredovanje v
višjo ligo,
 
Sezona 2014/2015: 1.B osvojeno 1. mesto (24
zmag, 1 neodločen izid, 1 poraz) in
napredovanje v 1. A ligo, uvrstitev na zaključni
turnir Final 4 v Pokalu Slovenije,
 
Sezona 2015/2016: 1.A liga osvojeno 4. mesto,
uvrstitev v finale v Pokalu Slovenije, uvrstitev v
evropski pokal EHF, uvrstitev na SUPERPOKAL
 
Sezona 2016/2017: 1.A liga osvojeno 4. mesto,
uvrstitev v evropski pokal EHF 
 
Sezona 2017/2018: 1.A liga osvojeno 4. mesto,
uvrstitev na zaključni turnir Final 4 v Pokalu
Slovenije, uvrstitev v Group phase v EHF CUP-
u, uvrstitev v evropski pokal EHF v sezoni
2018/2019
 
Sezona 2018/2019: 1.A liga osvojeno 5.mesto
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Od nekdaj imam rada bližino ognja. Ples ognja me vedno znova prevzame, preusmeri
pozornost najprej z iskro in nežnim prasketanjem, nato s svetlobo in toploto v mogočni

sili, ki je neotipljiva, a resnična. Spoštovanje do ognja je shranjeno v najzgodnejšem
spominu. Poljudni pregovor pravi, da se z ognjem ni dobro igrati, ker se hitro spremeni
v hudičevo igro razdiralnih razsežnosti. Od spoštovanja naprej se ustvarja zavezniško -
prijateljski odnos z ognjem. Ogenj prižiga strast do življenja in nosi moč preobrazbe za

prebujanje v pristno resničnost.

NEOMEJENI POTENCIALI
V PLESU Z OGNJEM

A V T O R I C A :  M I R E L A  S M A J I Ć

FOTO: OSEBNI ARHIV

Ni me.je
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Ples z ognjem nas popelje v zlitje
spomina in zavedanje

Rada stremim v ogenj, ker me popelje v
umirjenost uma in zavedanje telesa. Na čutni
ravni spremljam, kako vse bolj pristajam v telesu,
vse bolj v svojem centru. Osredotočenost na ta
center, ki ohranja ravnotežje notranjega bitja, je v
balastu pospešeno doživetih občutkov vse težje
ohranjati. Toplota ognja ustvarja občutek
varnosti, zato se bremena lažje spuščajo in v
ogenj prepuščajo. Ogenj prinaša svetlobo, nas
pogreje, skuha hrano, varuje pred osamljenostjo
in ščiti pred plenilci.  Na videz neobvladljivi
plameni plešejo v ritmu časa, ki združuje
preteklost in sedanjost v en sam trenutek, ko se
zlijeta spomin in zavedanje. To je trenutek, v
katerem je moč čutiti prisotnost in podporo
prednikov.

Od placeba do ognjenega krsta

Ni me.je

Za hojo po žerjavici sem slišala pred dvajsetimi
leti preko Dušana Doblanoviča Jimmyja. Bil je
med prvimi založniki v Sloveniji, ki je s svojim
super nosom izbiral odlične knjige s starodavnimi
modrostmi, in tiste, ki so kasneje sprožile new
age gibanje. To so bili tudi moji začetki vstopanja
v svet z duhovno dimenzijo. Od knjig sem
prebirala vse po vrsti, kar mi je pač prišlo v roke.
Spomnim se, kako navdušena sem bila nad
Jimmyjevo knjigo Prepovedano življenje s
prečudovito naslovnico z delfini s simboliko toka
zavesti. Jimmyja, tega neverjetnega človeka, sem
spoznala kasneje, ob neki drugi nepričakovani
priložnosti, ki je bila postojanka in začasno sidro
na poti v nov svet.  Kakorkoli, v tem času mi še ni
bilo dano, da bi se sprehodila po vroči preprogi, ki
meri več kot 800 stopinj Celzija.
 
Ognjeni krst sem prvič doživela šele letos, konec
pomladi. Pod budnim očesom in vodstvom Franja
Trojnarja, mojstra rituala hoje po žerjavici, in s
podporo njegovih pomočnikov mi je uspelo, da
sem presegla lastno telo, lastna prepričanja,
lastne omejitve in se prepričala v potenciale, ki jih
nosimo v sebi. Hoja po žerjavici omogoči, da
postanemo sami svoj placebo in učinek

preverimo v praksi. In prav knjiga Placebo ste vi
Joeja Dispenze naju je s Franjom povezala.
Znanje, ki ga Joe Dispenza širi preko svojih knjig in
delavnic, želiva s Franjom deliti naprej, zato sva
ustanovila FB skupino Placebo Slovenija. Franjo
se je že takrat intenzivno posvečal tej zdravilni sili
in spoznaval učinke placeba na lastni koži. Po
meditacijah so se simptomi Parkinsonove bolezni
zelo zmanjšali, včasih celo izginili. Franjo je
potreboval podporo v tem procesu in kot
naročeno sem ravno takrat vstopila v njegovo
življenje, prežeta in navdušena z znanjem, ki ga
Dispenza širi po svetu. Na enem izmed najinih
srečanj me je Franjo povabil, da se tudi sama
udeležim rituala hoje po žerjavici in preverim,
koliko pridobljenega znanja sem dejansko
integrirala v svoje življenje in, kako vse skupaj
deluje v praksi.

Sežgali smo strahove in prerasle
vzorce

Zbrali smo se na čudovitem ranču v Velenju,
kjer so priprave na hojo po ognjeni preprogi
potekale cel dan. V celodnevnem druženju s
skupino ljudi, ki sem jih takrat prvič videla, od
uvodnega predstavljanja in spoznavanja, preko
različnih zabavnih, sproščujočih igricah
in smehu, ki je odmeval po posestvu, smo
vzpostavili pristen stik in zaupanje, da smo proti
večeru končno začeli z ritualom priprave na
ogenj. V pripravah smo vsi sodelovali, in proti
večeru je že stala lesena konstrukcija, v katero
smo odvrgli vse svoje strahove in vzorce, ki smo
jih ta dan nameravali sežgati in v ognju
preobraziti.
 
V zadnjem delu priprav na hojo po žerjavici
smo v zvočni meditaciji z gongi že dosegali višje
stanje zavesti. Zavedala sem se, kako pogumno,
neustrašno in »malce« noro je pravzaprav naše
početje. Do zadnjega trenutka nisem bila
prepričana, da se bom resnično sprehodila po
žerjavici. Pa sem se. Vsi smo se. Tudi tisti, ki so
prišli samo spremljati ritual hoje po žerjavici, in
tisti, ki so mislili, da jim ne bo uspelo. Počasi
smo se, drug za drugim, sprehajali iz enega konca
ognjene preproge na drugega, kjer nas je vedno
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nekdo pričakal z objemom in
čestitkami. Ves čas rituala hojepo
žerjavici smo udeleženci mantrali,
kar je pomagalo pri ohranjanju
osredotočenosti na energijo ognja.

Ni me.je

Zbrisani so dvomi ...

Izkušnja je bila neverjetna. Nobenih
ožganin na stopalih ni bilo, niti pik,
ki bi nakazovale na kakšne
zdravstvene težave. Vsi v skupini
smo bili več kot navdušeni. Gospa, ki
je mislila, da ji ne bo uspelo, je prvič
šla čez žerjavico s pomočjo in
podpor enega od udeležencev, ki
je pravi trenutek začutil, da gospa
potrebuje malo spodbude. Potem je
že sama večkrat šla čez in vsakič je
kričala in skakljala od veselja, ker ji
je uspelo. Dvigniti se nad telo in
premagati zakoreninjen strah je
velika stvar. Vsi smo bili navdušeni.
 
Dolgo potem je moje telo še vedno
trepetalo od prebujenih in zelo
stimuliranih refleksnih točk na
stopalih. Ogenj je  brisal sledi
dvomov o naših neverjetnih
potencialih in prižgal strast do
ustvarjalnega življenja. Še danes
občudujem stopala svoja čudovita,
ki so prehodila, razumu, neverjetnih
800 stopinj Celzija. Mojemu ljubemu
prijatelju sem neskončno hvaležna
za izkušnjo, ki me je naučila nekaj
novega in omogočila, da sem
spoznala del sebe, ki je neustrašen,
navdihnjen in neomejen.
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JOŽKO BATTESTIN,  STAR
101 LETO: BODITE

USTVARJALNI
AVTORICA: MIRELA SMAJIĆ

FOTO: OSEBNI ARHIV AVTORICE

Jožko Battestin, upokojeni elektroinženir in profesor fizike, je po
telefonu v uredništvo založbe Ara razločno vprašal, če bi ponatisnili
njegovo, pred leti v samozaložbi izdano, knjigo Osnove grafologije.

Besedila jim po elektronski pošti ni mogel poslati, ker nima računalnika.
Prinesti ga ni mogel, ker ne hodi. Je na vozičku. Ker ima 101 leto. In so

odšli po besedilo k njemu v dom starejših občanov v Ljubljani. Tako se je
začelo moje čudovito popotovanje v zgodbo izjemnega človeka.

Ni za od.me.t
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V Domu za starejše občane Kolezija v Ljubljani,
kjer Jožko Battestin biva, nas je pričakalo prijazno
osebje in vodja doma Viljem Dolenc. Takoj sonas
prestregli in povedali, da je Jožko že pripravljen in
čaka v dvorani.

Ni me.je

Naše misli se podijo v vesolje in se vrnejo k
nam
 
Ko smo odprli vrata dvorane, je bil Jožko pred
svojim pianinom, pripravljen na uvodni mini
koncert. Čudovita duša pred mano z iskro v očeh
in blagim nasmeškom mi je nežno podala roko,
ko so naju predstavljali. 
 
Jožko Bettestin je neverjetno pozitivna in
karizmatična osebnost. Vsega zanima, tudi
vesolje, s katerim ima posebno navezo.
 
»Jaz z vesoljem nekako sodelujem. Povezan sem z
vesoljem. Vsaka misel je elektromagnetno
valovanje, vsaka misel gre v vesolje in se vrne
nazaj, ker se tam tudi odbija z isto frekvenco. To
se dogaja avtomatično. Z vesoljem lahko
komuniciramo samo s svojimi mislimi. Iz vesolja
marsikaj lahko dobimo, če kaj potrebujemo,«
navdušuje Jožko Battestin s svojim življenjskim
nazorom.

V vsem najde nekaj lepega
 
»Mene nobena stvar ne vrže s tira. Ne sekiram se
za nobeno stvar. Naj se zgodi, kar se hoče, vsaki
stvari rečem: »Piš' me v uh',« se zasmeje. »Sicer
pa ne kadim, alkohola ne pijem preveč. Jem vse,
razen vampov. Smrdijo, ko jih kuhajo. Več
zelenjave kot mesa. Veliko berem. A samo
strokovno literaturo. Ne berem romanov. Rad
sem v družbi. Klavir igram že najmanj od svojega
desetega leta. Ne igram po notah, temveč
improviziram, glasbo sproti komponiram. Igranje
po notah je obremenitev, človeka utrudi,
improvizacija pa je ustvarjanje, počitek, človeka
sprosti.« V domu ga imajo vsi radi. Kako ga ne bi
imeli radi? Nikoli se ne pritožuje in ne kritizira,
vedno samo pohvali. Z vsem je zadovoljen. Z
vsakim se rad pogovarja. Veliko bere. Tudi druge
priganja k aktivnostim.

Četrti otrok družine Battestin sanjam naproti
 
Jožko Battestin se je rodil 14. marca 1918. Imel je
dve sestri, 20 let starejši od njega. Mlajša je učila
tuje jezike (latinščino, francoščino, italijanščino in
nemščino), starejša sestra pa je bila slikarka in
urednica knjižne priloge pri reviji Naša žena. Imel
je tudi 10 let starejšega brata, inženirja kemije.
Dolgo časa je bil poročen, njegova hčerka pa je
diplomirana matematičarka, poročena z
doktorjem fizike, s katerim danes veliko časa
preživlja na potovanjih.
 
Kot otrok je »požiral« knjige s tehničnimi
vsebinami, ki so bile osnova za njegovo
ustvarjalnost. Govoril si je: To bom naredil, pa to
bom tudi naredil ... A aktivnosti se zanj niso
nehale pri »mladosti«. Pri enaindevetdesetih
letih je opravil izpit za športnega pilota in poletel
sanjam naproti.

Pri 22-ih izumil klavir, ki piše note
 
Že v svoji mladosti je gradil različne naprave. Imel
je dovolj orodja, s katerim je lahko toliko delal. V
novem stoletju najbolj občuduje prav
napredek na tehničnem področju. 
 
Prvi izum je prijavil že pri osemnajstih. Skupaj ima
štirinajst patentov, predvsem za naprave in
pripomočke za pouk fizike in mehanike. Izumil
je tudi klavir, ki piše note. Zasnovo je pripravil že
pri dvaindvajsetih letih. Klavir je priredil na način,
da je improvizirano igranje prenesel na notno
črtovje. To mu je uspelo s pomočjo posebne
tehnologije, ki jo je izdelal sam. Med drugim je
vodil tudi izgradnjo Instituta Jožef Stefan v
Ljubljani in bil njegov tehnični direktor.
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Njegova ljubezen je grafologija
 
Jožko Battestin je začel pisati knjigo Osnove
grafologije, ko je proučil vse knjige nemškega
filozofa, psihologa in glavnega akterja grafologije
ter nominiranca za Nobelovo nagrado v literaturi
Ludwiga Klagsa.  
 
Osnove grafologije je po mnenju psihologa prof.
dr. Janeka Museka, tudi  v svetovnem  merilu
eno najboljših in najtemeljitejših predstavitev
grafologije Ludwiga Klagsa. Jožko pa jo je v svoji
knjigi obogatil z lastnimi in izvirnimi prispevki.
Klagesovemu grafološkemu sistemu dodaja
izračunavanje fizikalnih značilnosti pisanja. Gre
za izračun sprememb energije, ki spremlja gib
prsta, roke do zapestja ali roke do rame. Računi
niso zahtevni. Zadošča le znanje srednješolske
fizike, v knjigi pa so podrobno razloženi.
Knjiga je nastala po dolgih desetletjih
avtorjevega intenzivnega ukvarjanja z
grafologijo, tudi v sodelovanju z Antonom
Trstenjakom. Slednji je utemeljitelj slovenske
grafologije, zato ne preseneča, da je knjiga izpod
Jožkovega peresa posvečena prav njemu.
Nenazanje je bil prav Anton Trstenjak tisti, ki je
spodbujal Jožka Battestina, da knjigo čim prej
objavi.

Nasvet mladim: živite pametno in ustvarjalno
 
Ko smo ga vprašali, kaj bi svetoval današnji
mladini, Jožko odgovarja: »Mladim priporočam,
da ne izgubljajo časa z neumnostmi, ampak, da
bi živeli pametno in ustvarjalno. Izogibati se je
treba alkoholu in podobnim pijačam.«
A to ne velja samo za mlade, dodaja, »vsi
moramo biti ustvarjalni in se ne izgubljati v
neprimernostih.«

Ni me.je

Z Jožkom sva se spoznala zaradi mojega dela
 
Srečanje založnika s stoletnim Slovencem se je
zaključilo tako, da je knjiga Osnove grafologije
zagledala luč sveta tudi na domačem knjižnem
trgu. Srčno sem se veselila izida, saj sem bila
povabljena k sodelovanju pri promociji knjige. To je
pomenilo, da se bom tudi sama srečala s tem
izjemnim človekom. Sodelovanje s čudovito ekipo
založbe Ara me je navdušilo, predvsem s svojim
»old school« šarmom, ki sem ga doživela v pristopu
in komunikaciji. Strast do knjig in novih/starih
znanj ter drugačnega razmišljanja pa nas je samo
še bolj povezala. 
 
Ker smo knjigo tiskali v založbi Primus, pri kateri
ustvarjam odnose z javnostmi, sem jo dobila čisto
svežo, direktno iz tiskarne, ki je le nekaj korakov
stran od  pisarne. Bila sem navdušena. Naslednja
na vrsti je bila tiskovna konferenca in srečanje z
Jožkom, ki sem ga vzljubila v navdihujoč spomin.

 O knjigi Osnove grafologije
 
Grafologija je kontroverzna veda, ki analizira in
preučuje človeško pisavo v povezavi z njegovimi
psihološkimi značilnostmi. V medicini se lahko
uporablja kot pomoč pri diagnozi bolezni
možganov in živčnega sistema. V značilnostih
posameznikove pisave naj bi se kazale 

osebnostne in druge psihične karakteristike.
Knjiga Osnove grafologije omogoča
predstavitev ene vodilnih klasičnih
grafoloških teorij na način, ki je lahko
izhodišče za temeljito znanstveno
preverjanje grafoloških postavk. S tem bi
lahko položili temelje znanstveni grafologiji.
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V LONDONU NI
ŠALE – VSE

JE RES
AVTOR IN FOTOGRAFIJE: ANDREJ IVANUŠA

Lepota Londona

Ni za od.me.t
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Obisk v Londonu je tudi bil posledica mojega članstva v Rotary klubu Maribor – Park. Naš klub pri dobrodelnih
aktivnostih sodeluje še s tremi klubi iz tujine, Bern – Rosengarten iz Švice, Berlin – Funkturm iz Nemčije in
Westminster – East London iz Anglije. Tako je naša delegacija odpotovala na sestanek prijateljskih klubov v
London.

Malo drugačen pogled na znameniti most
Tower Bridge s ceste iz vozečega avtomobila.

O D K R I V A M O  L O N D O N

Naša prijateljica Milena je našla poceni in
zanimivo prenočišče. To je »Naš dom«, ki ga za
slovensko katoliško misijo v Londonu že vrsto
let vodi župnik Stanislav Cikanek na 62 Offley
Road v južnem Londonu. To je stara, klasična
angleška hiša, ozka, visoka tri nadstropja. Tretje
nadstropje je na podstrešju, do koder vodijo
strme, enoramne stopnice. V pritličju sta še
sprejemnica in dnevna soba, v kleti pa je
kuhinja, ki je na voljo vsem »stanovalcem«. Klet
je po angleški navadi odprta proti ulici, saj je
pod nivo ceste vkopana odprta terasa. Na drugi
strani pa je iz kuhinje prehod na vrt, ki je ozek in
redko obsijan s soncem. 
Dom je bil kar precej zaseden. Zakonski par, ki
je bil z nami, je dobilposebno sobo. Naše
prijateljice so bile nastanjene na skupnih ležiščih
podstreho. Le sam sem bil problem. Bil sem
edini moški brez spremljevalke in me na skupna
ležišča med ženske pač niso mogli namestiti.
Župnik je problem rešil tako, da so mi pomožno
ležišče postlali kar v dnevni sobi. Tako sem dobil
najboljše možno prenočišče med vsemi
obiskovalci.

Ena izmed hiš na levi strani ulice je »Naš dom« slovenske
katoliške misije v Londonu.

Dnevna soba, ki je bila moja »spalnica« v času, ko smo bili v
Londonu.

Moški ne znamo kuhati kave
 
Zjutraj sem bil med prvimi v kuhinji. Tam je na
policah vsa posoda in vsebina hladilnika brez
omejitev na voljo gostom. Seveda je dobro, da
se tudi sam zahvališ za gostoljubje in v hladilnik
prispevaš kakšen priboljšek za druge
obiskovalce. Zjutraj moram obvezno popiti
pravo kavo. A tukaj je bil problem, saj ni bilo
posode za kavo, temveč le veliki lonci. Problem
sem rešil tako, da sem v skodelico nasul dve
žlički kave, v velikem loncu zavrel vodo in nato

Ni za od.me.t
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vrelo vodo prelil po kavi v šalici, premešal in
počakal, da se je »skuhala« ter spil. Namesto
klasične turške kave sem si pač pripravil kavo
kot poparek.
Med tem so se v kuhinjo nagnetle tri
stanovalke. Nenadoma so  obmolknile in brez
besed opazovale, kako si pripravljam kavo. Ko
sem zaključil, je ena izmed njih na glas
pripomnila: »To pa še nisem gor jemala! Vidim,
da moški ne vejo, kako se kava kuha!«
Pripomba me je najprej prizadela, potem pa
sem se zasmejal. »Draga gospa, obstaja kar
nekaj načinov kuhanja kave. Klasično, kot mi
rečemo po turško. Potem je način, ki mu
pravimo poparek. To sem sam zdaj naredil.
Obstaja še bosanski način, kjer zmleto kavo
zapečeš na vročem ognju s ščepcem soli in
nato preliješ z vrelo vodo. To imam najraje, a
tukaj ni primerne posode za to. Ne smem pa
pozabiti še na filter kavo in na klasični
gostilniški espresso.«
Tri gospe so nekaj časa strmele proti meni.
Potem so se obrnile in zginile skozi vrata. Zunaj
s hodnika sem slišal tisto, ki je prej dala
pripombo, kako pravi svojima prijateljicama:
»Saj sem ti rekla, da moški ne znajo kuhati
kave!«

Ni za od.me.t
O D K R I V A M O  L O N D O N

Kako niso našli dekle, ki bi pogasila ogenj, in
je London zgorel
 
Kasneje sem odkril verigo kavarnic, kjer je bilo
mogoče na otoku popiti odlično kavo. To so
franšizne kavarnice z imenom Costa Coffee.
Najbolj zabaven je napis v teh kavarnicah.
Tam piše: Brata Bruno in Sergio Costa
sva leta 1971 prispela v Veliko Britanijo. Takoj
sva se lahko prepričala, da tukaj ne znajo
pripravljati prave kave. Leta 1971 sva odprla
pražarno v okrožju Lambeth v Londonu.
Najprej sva s kavo oskrbovala lokalne
kavarnice. Ko sta se nama pridružili najini
družini, sva leta 1978 odprla prvo kavarnico v
VB in sicer na Vauxhall Bridge Road, London.
Costa Coffee ima danes 2.121 kavarnic po vsej
VB (podatek maj 2011). Dober glas se je razširil
še e preko meja in v 31 državah imamo še več 

kakor 1.280 lokalov. Kakorkoli že, tako se je v
Londonu dalo v lokalu popiti spodobno kavo.

Novi London ob Temzi.

Naš odličen vodič na
sprehodu po ulicah. V
ozadju London Bridge.

Umetnica slika star
motiv. Ta slika mi je všeč
zaradi odlične svetlobe.

Dan pred odhodom so nas gostitelji počastili z
vodenim ogledom Londona. Dogovorili so se z
organizacijo London Street Walks, da pripravijo
zanimiv vodeni »sprehod« po ulicah Londona.
Odločili smo se za sprehod »Veliki londonski
požar 1666«.  Zadeva poteka tako, da na
internetu preveriš začetno točko in uro
zbiranja izbranega sprehoda. Na tem mestu
čaka vodič, ki je opremljen z mikrofonom pred
usti in z zvočniki za pasom. Na licu mesta
zbranim obiskovalcem proda karte za sprehod.
Nato se sprehod začne. Priskrbeli so nam
odličnega vodiča, ki me je neverjetno navdušil.
Govoril je v enostavni in razumljivi angleščini,
da smo ga tudi tujci dovolj dobro razumeli.
Hodili smo po središču srednjeveškega 
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Londona in poslušali zanimivo zgodbo o
največjem londonskem požaru. Med drugim je
povedal, kako je dekla v eni izmed hiš neko
nedeljo zgodaj zjutraj odprla peč. A ker je bila
preveč napolnjena, se je žareče oglje razlilo po
tleh in vžgalo lesena tla. Dekle je hudo opeklo
in je v požaru tudi zgorela. Lastnika hiše sta se
pred požarom rešila z begom preko streh
sosednjih hiš. A ker je mesto še spalo, se je
začel požar zelo hitro širiti, še posebej ker je
bilo tisto jutro dokaj vetrovno. Okoli devete ure
zjutraj so zbudili še župana. Ta je ves zaspan in
krmežljav  oddrsal do najvišjega balkona.
Strokovno se je razgledal in rekel: »Oh, to je
majhen ogenjček. Pošljite kakšno deklo, da se
'pohčije' nanj! Grem nazaj spat!« No, žal niso
našli služkinje, ki bi to naredila in uničujoč
požar je upepelil mesto.

Ni za od.me.t

O D K R I V A M O  L O N D O N

Nebotičnik – spekotičnik (skyscraper
– fryscraper)
 
Ob koncu sprehoda, pa so nam pokazali tudi
super-moderen nebotičnik, ki so ga pričeli
graditi v 2010. Ta nebotičnik je eden izmed
primerov popolnoma zgrešene arhitekture. To
je 160 metrov visoka stavba z 38-timi
nadstropji. Tehnološko je sicer odličen, vendar
ima – južno fasado. Rekli boste, da imajo
vse stavbe vsaj štiri fasade in da to ni problem.
Problem je, da je njegova južna fasada vsa
oblečena v steklo in je konkavne oblike. Deluje
kot zbirno zrcalo sončnih žarkov. Njegov fokus
je na začetku mosta London Bridge. Tam
zbere sončne žarke, ki predmete v fokusu
zagrejejo do 98 stopinj Celzija.

Grozljiva arhitektura – zaradi konkavne oblike južne
fasade ta zbira žarke v eni točki v kateri je mogoče speči
tudi jajce. Zato so ga začasno prekrili s temnimi roletoami,
da preprečijo ta učinek.

Rezultat je stopljena in zvita streha parkiranih
avtomobilov, razpočene avtomobilske gume,
prav tako tudi mehurji na asfaltu. Ko so ljudje to
ugotovili, so šaljivci na kosu pločevine spekli jajce
na oko. Ljudje so ga pričeli imenovati »fryscaper«
namesto »skyscraper« (spekotičnik namesto
nebotičnik). Tako so gradbena dela zaustavili in
pričeli nameščati rolete na fasado.
To smo tudi videli. Potem so iskali rešitev za
problem. Sedaj, ko to zapisujem, vem, da so
nebotičnik končali dve leti kasneje. Problem so
rešili tako, da so predelali južno fasado tako, da
vsaka okenska šipa usmerja žarke v drugo smer.

Sem solastnik hiše v Londonu (vi pa tudi!)
 
Še dodaten učinek je imel ta odlično voden ogled
starega Londona. S prijateljico Mileno sva se
odločila, da se udeleživa popoldanskega
sprehoda po okrožju Westminster, ki ga je vodil
isti vodič.

Big Ben in Eye of
London

Westminster Palace
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Med drugim smo si ogledali Westminstrsko
palačo, pogledali, kje vstopajo v zgradbo
poslanci in kje njeno kraljevsko veličanstvo
britanska kraljica, če slučajno pride na
zasedanje parlamenta. Videli smo
Westminstrsko katedralo in stari del mesta,
kjer ima med drugimi sedež tudi New Scotland
Yard. Ves predel sestavljajo nekaj stoletij stare
hiše, ki so generalno obnovljene. Ob tem so
tudi spomeniško zaščitene in vsa dela morajo
biti opravljena tako, da se ne spreminja zunanji
videz fasad in dvoriščnih pogledov.
 
Ustavili smo se pred eno izmed hiš, na kateri so
visele zastave. Vodič je vse skupaj podrobno
razlagal in kazal stare elemente mesta, plinske
svetilke, rogove za odlaganje gorečih bakel,
umetelno kovana tolkala na vratih, rezbarjene
okenske okvirje, prastare ulične tlakovce,
kanalizacijske rešetke, itn. 
Dejal je:
»Te generalno obnovljene hiše stanejo pet,
šest, pa tudi do deset
milijonov funtov. Predvsem zato, ker so v
strogem središču mesta in blizu vseh
vladnih uradov.« Nekoga je v naši družbi
sprehajalcev zanimalo: »Kdo pa kupuje tako
drage hiše?«

Ni za od.me.t

O D K R I V A M O  L O N D O N

V »nulo« urejena
stara hiša in detajli

Odgovor je bil: »Ja, danes večinoma arabski
šejki in ruski oligarhi. No, tudi kakšen domač
poslovnež se najde!« 
Dvignil sem roko, da so se pogledi obrnili k
meni in glasno rekel: »Tudi jaz sem tukaj
solastnik hiše!« 
Sosprehajalci so utihnili in se pričakujoče zazrli
vame. 
Nadaljeval sem: »Veste, lastnik sem vsaj kakšne
opeke v tej stavbi.« 
S prstom sem pokazal na hišo, na kateri so
visele zastave.

»Stojimo pred slovensko ambasado in sem
državljan Slovenije, torej …«
Nisem dokončal. Prekinil me je smeh in
gromek aplavz.
 
P.S. To je bilo pred hišo na naslovu 17
Dartmouth St, Westminster, London SW1H
9BL, Združeno kraljestvo. 
P.P.S. Ja, ja tudi pred Buckingamsko palačo
smo bili. Kraljice pa ni bilo tam.

Slovenska ambasada v najbolj mondenem delu Londona.
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Nasvet
aktivne 67-
letnice: Ne
ustavite se!
Naša tokratna kolumnistka Vida Marolt je živahna in urejena gospa,
aktivna upokojenka, ki tudi v tretji življenjski dobi ohranja pozitiven odnos
do življenja. Čeprav se zaveda svojega staranja, ohranja vitalnost in
zdravje. Obenem se odkrito sooča z realnostjo starosti, glavnim izzivom v
teh letih. Zaveda se poglavitnih problemov starosti, to pa je pomembnost
socialne mreže in iskanje smisla življenja v teh letih. Kot pravi, v nobeni
fazi življenja ni smisel življenja, živeti izključno zase in za lastno zabavo,
ampak je vedno povezan z drugimi. Zato ji je, kot pravi, socialni krog
izjemno pomemben, v smislu, kaj jaz drugim pomenim in kaj drugi
pomenijo meni. Gospa Vida ve, kaj si še želi uresničiti, aktivna je kot
prostovoljka, veliko potuje in neguje številne prijateljske vezi. (uvod Sanja
Rubinić)

Ni za od.me.t

AVTORICA: VIDA MAROLT
FOTO: OSEBNI ARHIV AVTORICE
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Če sem jih zamenjala takoj, sem
dobila 20 mark, zvečer 10 mark
in naslednji dansamo še 5 mark.
Razmišljala sva o selitvi v tujino,
da bi sinu omogočila vsaj to, kar
so nama najini starši. Na koncu
je prevagala vrnitev v Slovenijo,
kjer sem imela starše. Mož se je
nameraval pridružiti, pa na
koncu ni zmogel tega koraka. Po
nekaj letih sva se ločila, na žalost
je pred enajstimi leti umrl zaradi
raka. Istega leta, ko sem se
vrnila v Slovenijo, sem se
zaposlila v slovenski podružnici
ameriške korporacije Oracle,
kjer sem delala 22 let na
različnih delovnih mestih

Vedela sem: želim interakcijo z ljudmi

21

36

Po izobrazbi sem dipomirana univerzitetna inženirka tehnične matematike. Od
štirinajstega leta sem opravljala vsa možna počitniška dela. Pomagala sem pri
pakiranju zdravil, v vrtcu, delala na Kmetijskem inštitutu. Tako sem spoznala
različne vrste dela: fizično, pisarniško, delo z otroki. Ko sem se odločala, kaj
delati, sem vedela, da si želim dinamično delo in veliko interakcije z ljudmi.
 
Pred koncem študija sem se že zaposlila kot profesorica matematike na
Gimnaziji Koper, po diplomi sem dobila službo kot profesorica matematike na
Gimnaziji Bežigrad, takrat I. Gimnazija v Ljubljani. Na tej gimnaziji sem poučevala
šest let in verjetno bi še ostala, če se ne bi življenje obrnilo drugače. Še vedno se
rada spomnim tega obdobja, hranim pisma, ki sem jih dobivala od bivših dijakov.
Z veseljem se še danes udeležujem obletnic mature svojih dijakov.

Ljubezen do moža me odpelje v Srbijo – in na novo karierno pot
 
Poročila sem se z Beograjčanom, ki sem ga spoznala na počitnicah na otoku
Mljetu in se preselila v Beograd. Menila sem, da moje znanje srbskega jezika ni
dovolj dobro, da bi nadaljevala svoje delo v učilnici, zato sem popolnoma
spremenila svojo poslovno pot. Zaposlila sem se v takrat največjem
jugoslovanskem računalniškem podjetju Iskra Delta, ki je imelo v Beogradu svojo
poslovno enoto. Delala sem kot programerka/razvijalka na različnih projektih v
poslovni informatiki.
 
Po stečaju Iskra Delte sem nadaljevala s službo v predstavništvu ameriške
korporacije Digital Equipment kot sistemska analitičarka/pomoč uporabnikom.
Življenje v Beogradu je bilo v 90-ih letih izjemno težko, primanjkovalo je osnovnih
dobrin, veliko stvari si lahko kupil le na črnem trgu. Inflacija je bila strašna, plačo
sem dobivala vsak petek in pred zgradbo so že čakali dilerji, da zamenjaš dinarje.

Ni za od.me.t

Aktivna pri osveščanju o
gensko spremenjenih
organizmih

Delala sem tudi pri Združenih
narodih, na projektu povezanim
z gensko spremenjenimi
organizmi – pomoč državam pri
uvajanju t.i. Kartagenskega
protokola. Ta omogoča vsem
državam dostop do informacij o
transportu in uporabi gensko
spremenjenih organizmov za
hrano, krmo ...
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Kriza identitete zaradi upokojitve
me je obšla
 
Ne morem reči, dase m se odhoda v
pokoj zelo veselila ali bila žalostna,
sprejela sem ga kot še en del življenja.
Moja odgovornost je, da ga naredim
polnega, prijaznega, lepega.
 
S prijatelji smo se veliko pogovarjali o
tem prehodu in večina nas je mnenja,
da moški težje sprejmejo to
spremembo in da si z večjimi
težavami najdejo nove izzive. Nikoli
se nisem poistovetila z delom, ki sem
ga opravljala, čeprav sem v svojem
delu uživala in ga z veseljem
opravljala. Bili so trenutki, ko sem bila
preobremenjena in vsega sita, tako da
bi se najraje pokrila preko glave in
spala nekaj dni. Na srečo so to bili le
trenutki; in imela sem srečo, da sem
vedno delala z izjemnimi ljudmi.

DID YOU KNOW?

Sedmi dan je namenjen počitku ali kako se je začelo moje obdobje
upokojitve
 
Za odhod v pokoj sem se psihično pripravljala kar nekaj časa. Ko sem
imela 53 let, sem peljala teto Mici na obisk k njeni sestri. Takrat mi je
rekla, da se je ona pri teh letih že upokojila. S 35-imi let delovne dobe je
imela izpolnjene vse pogoje. Takrat me je prešinilo, da bom tudi jaz slej
kot prej prišla do te prelomne točke. Čeprav me je do upokojitve ločilo še
11 let, sem že začela razmišljati, kaj bi lahko počela. Prostovoljstvo je bila
ena izmed idej, zato sem že v svojem podjetju organizirala kar nekaj
prostovoljskih akcij.
 
Pri 64 letih in s polno delovno dobo 40 let bi sicer še lahko nadaljevala z
delom, a sem želela več časa preživeti z mamo, ki je imela hudo obliko
Alzheimerjeve demence. Oslepela je na eno oko, proti koncu pa je bila na
invalidskem vozičku. Delo in obiskovanje mame, ki je bila v Domu
Viharnik v Kranjski gori, je postalo prenaporno.
 
Moj zadnji delovni dan, 31. maj 2016, je bil zelo čustven. Večina
sodelavcev je vedela, da se na ta dan poslavljam. Nekaj dni sem
sestavljala pismo, v katerem sem se vsem skupaj in vsakemu posebej
zahvalila za sodelovanje. Prejela sem tako lepe in čustvene odzive, da
sem doma nekaj ur jokala. A že prvi dan sem začela domišljati svoje prvo
upokojensko potepanje – pohodniški izlet po Devonu in Cornwalu ...

Pri delu na tem projektu sem prepotovala pol sveta. Večino svojega
poslovnega življenja sem torej preživela v mednarodnem okolju pri delu z
ljudmi. Srečna sem, da mi je delo omogočilo veliko potovanj, ki so bila
moja strast že od nekdaj. Kot študentka sem prepotovala velik del
Evrope, doživela tudi svojo prvo vojno leta 1974 v Istanbulu … Potovalni
virus je še vedno prisoten, pa naj bo to odkrivanje skritih kotičkov po
Sloveniji, Srbiji, ki je moja druga domovina, pa tudi drugje po svetu.

Ni za od.me.t

Ritem življenja je drugačen
 
Sam prehod v 'penzijo' ni bil šok. Veliko časa sem prebila pri mami, po
obiskih pa sem šla vedno na kakšen pohod v okolico Kranjske Gore, da si
zbistrim glavo. Začela sem pripravljati potopisna predavanja, ki jih enkrat
mesečno izvedem v Domu Viharnik. Bila sem tudi v Domu v Črnečah na
Koroškem, kjer sem predavanje združila še z obiskom prijatelja. 
 
Res je, pogrešam svoje sodelavce po različnih državah, a smo kljub
razdaljam stkali prijateljske vezi ter z večino ostali še vedno v kontaktu
preko družbenih omrežij, telefona, veliko se pa tudi obiskujemo.
Ritem življenja se je prav gotovo spremenil, nič več ni tako strogo vezano
za čas. Če dobim v roko knjigo, ki me pritegne, jo lahko prebiram tri dni
skupaj in ne počnem nič drugega.

Socialna mreža, denar in zdravje so
pomembni
 
Za uživanje v pokoju je smiselno, da si
znaš že pred dnevom X najti kakšne
aktivnosti, ki niso povezane z delom;
pa najsi bo to urejanje vrtička,
druženje s prijatelji, sprehod v naravo,
potovanje … Kvaliteta življenja je
odvisna tudi od socialne mreže. 
 
Pradedek mojega sina je – ko mu je
umrl zadnji prijatelj – rekel, da
sedaj nima več nobenega, ki bi z njim
igral domino. Mi mu nismo
zadostovali, ker nismo igrali s tako
strastjo kot njegov prijatelj. Igrala sta
predano, borila se za zmago.
 
Na kvaliteto tretjega obdobja, bodimo
iskreni, vpliva tudi denar. Če je
pokojnina tako majhna, da omogoča
le golo preživetje, verjamem, da ljudje
izgubijo voljo za iskanje novih izzivov,
za druženje … Prav tako je zelo važno
zdravje. Če si zdrav, lahko počneš
marsikaj.
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na obrazu, a me to ne moti. Ko
začnem hoditi in se včasih preveč
zaženem in upeham, se zavem, da
nimam dvajset let. Ampak počasi se
tudi daleč pride. Rada sem urejena,
posebej sem ‘znana’ po frizuri in
nohtih, imam odlično frizerko
/prijateljico Suzi, ki mi ne dopušča, da
se zapustim. Pravi, da me bo frizirala
kjerkoli že bom, vedno. 
 
Večjih zdravstvenih težav nimam,
klopi me imajo zelo radi, tako da sem
lani že tretjič prebolela boreliozo.
Okostje ni več kot je bilo, zato sem
veliko bolj pazljiva pri pohodih, ampak
še vedno zmorem vse, kar si zastavim.
Mogoče malo počasneje, pa zato bolj
uživam v okolju, naravi, posnamem
veliko fotografij, opazim stvari, ki jih
hitrejši ne opazijo.

DID YOU KNOW?

Čas mi dovoli biti počasna
 
Ves moj čas je prosti čas. Ukvarjam se s prostovoljnim delom, prav konec
avgusta sem začela delati kot prostovoljka na urgenci UKC v Ljubljani.
Pripravljam nova potopisna predavanja. Družim se s prijatelji in družino.
Načrtujem nova potovanja. V aprilu sem se odpravila na svoj drugi
Camino – prehodila sem 380 km v 16 dneh in za naslednje leto že
načrtujem nadaljevanje. Potepam se po slovenski in hrvaški Istri,
občasno hodim na pohode z Univerzo tretjega obdobja. Obiskujem
knjižnico in veliko berem. Letos sem celo uspela skuhati marelično
marmelado, česar nisem utegnila ali pa nisem imela prave volje, dokler
sem še delala. Čas je čas, dan ima še vedno 24 ur, je pa res, da z leti
postajaš bolj počasen. Sedaj prav uživam, da lahko pijem jutranjo kavo
eno uro ali več, da preberem novice in se mi nikamor ne mudi. Zjutraj
tudi preverim elektronsko pošto in pišem svojim prijateljem.

Ni za od.me.t

Stvar odločitve: pozitivnost ali
trpljenje
 
Od staršev sem imela dva popolnoma
različna pristopa k življenju. Oče mi je
vedno govoril, da nihče ni dolžan
prenašati moje slabe volje,
slabovoljnosti, nerganja: ne na
delovnem mestu, ne med bližnjimi.
Seveda so prijatelji, s katerimi se
pogovarjaš o težavah in deliš svoje
slabe trenutke, ki jih ima vsak, prosiš
za nasvet, daš nasvet. Moja prijateljica
Sonja k temu pravi: “Vsak/a ima 10
minut za negodovanje, potem pa
lepše teme.”.  
 
Mama mi je po drugi strani vedno
govorila, da vidim samo tisto, kar
hočem. A vidim dejansko vse; če slabe
stvari lahko popravim, jih popravim.
Če jih ne morem popraviti, jih
poskušam sprejeti in iti dalje. Sem pa
opazila, da veliko ljudi (mlajšiih in
starejših) moti pozitiven odnos do
življenja, posebej pri Slovencih je
življenje trpljenje in delo garanje.

Ne se ustavit!
 
Zame odziv okolice ni pomemben, dobro se zavedam svojih let in svojih
zmožnosti. Predvidevam pa, da imajo nekateri ljudje težave s tem, kaj
bodo rekli drugi, da se spodobi za starejše … Ne mislim, da bi morala
samo sedeti doma, kuhati in plesti, čeprav to znam in rada počnem.
Najraje imam odziv mojega sina, ki mi pravi: “Mami, ne se ustavit!”
 
Mislim, da sem že po naravi taka, da me zanima ogromno stvari in sem
težko pri miru dlje časa. Moj potovalni virus me tudi drži pokonci.
Energija prihaja, vsaj mislim tako, od te moje stalne želje videti še kaj
novega, spoznati nove ljudi, prisluhniti novim zgodbam, poskusiti kakšno
novo jed, narisati komu nasmeh na obraz. 
 
Za vitalnost velja, kar je rekel moj sin: ne se ustaviti. V bloku, kjer živim,
živita v četrtem nadstropju dve gospe. Obe imata preko devetdeset let,
obe živita sami. Blok nima dvigala. Redno ju srečujem, ko gresta po
nakupih. Z eno večkrat poklepetam. Ima sina, ki živi v sosednjem bloku.
Pravi, da bi ji sin lahko nakupil in prinesel vse potrebno, a meni, da mora
sama vsaj po kruh, da se sprehodi in ne obsedi. Druga gospa pusti svojo
nakupovalno torbo pri vhodu in gre večkrat z manjšo vrečko do četrtega
nadstropja in potem nazaj. Mojo pomoč vedno odkloni, ker pravi, da še
zmore. In ji verjamem.

Življenje je krhko, zato uživam tukaj in zdaj
 
Ko spremljaš bolnika s terminalno boleznijo (oče, prijateljica) in osebo z
demenco (babica, mama) se zaveš kratkosti in krhkosti življenja. In
seveda pridejo trenutki, ko pomislim, da ne bi želela doživeti starosti kot
moja mama, če bi bila tako dementna in nepokretna. Ne želim, da bi
moral moj sin gledati ugašanje take vrste. Zaenkrat znam te misli
uspešno pregnati, zavedam pa se, da bom morda nekega dne
potrebovala pomoč.  Ko se pogledam v ogledalo, vidim sledove starosti 
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DID YOU KNOW?

Verjamem v dobro v vsaki osebi
 
Pred nekaj dnevi sva šli s prijateljico Zorico na kosilo. Pred gostilno je
starejši gospod čuval parkirno mesto v senci in nama mahal. Zorica je
rekla, da to dela, da bi mu dali kakšen denar. Parkirali sva in izmenjali
standarne vljudnosti: “Dober dan, kako ste?” Gospod je z nasmehom
odgovoril: ”Kronično zadovoljen,” midve sva v en glas zakričali: “Ali je
nalezljivo?” Prikimal je s širokim nasmehom na obrazu. 
 
Mislim, da dobra volja in mladostno razmišljanje lahko popravita
trenutno vzdušje v družbi, ne moreta pa negativcev spremeniti v
pozitivce. Sem realistični optimist. Vsi smo različni, mogoče so zgolj moji
standardi postavljeni visoko. Verjamem v dobro v vsaki osebi, dokler me
ne razočara, a znam to sprejeti brez slabe volje.

Ni za od.me.t

“DOBER DAN,
KAKO STE?”

GOSPOD JE Z
NASMEHOM

ODGOVORIL:
”KRONIČNO

ZADOVOLJEN,
” MIDVE SVA V

EN GLAS
ZAKRIČALI:

“ALI JE
NALEZLJIVO?”
PRIKIMAL JE

S ŠIROKIM
NASMEHOM
NA OBRAZU.
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AVTORICA: SANJA RUBINIĆ
FOTO: EVA IN SONIA

@ T H E O L D N E W S
J E  N E W  N E W S

Mladi sogovornici, 27-letni Ljubljančanki Eva Butala in Sonia Graunar Muparutsa
(prva magistrica strateškega komuniciranja ter diplomirana prevajalka, druga

dokončuje študij turizma, gostinstva in velnesa), sta se začeli ukvarjati z
ozaveščanjem okoljevarstvenih težav v lastni okolici. Za njima sta že dva uspešno

organizirana dogodka za menjavo (starih) oblačil, ki sliši na ime A menjaš. Svoj
projekt Old News sta ustvarili v začetku letošnjega leta in poteka večinoma na

družbenih omrežjih. Kot pravita, sta že nekaj časa želeli med ljudi širiti dejstva o
hitri modi, problemu plastike, onesnaževanju in hkrati tudi deliti nasvete, kako
skrbeti zase in za lastno dobro počutje. Zato se je rodil projekt @theoldnews,

projekt, ki zanju udejanja – kot pravita – bistvo reka ameriškega pesnika in borca za
človeške pravice Laurence-a Overmire-a »Predstavljamo zadnjo generacijo, ki ima

dejansko priložost, da reši svet«.

Odkrij.me
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Očitno imata modo radi na malo drugačen
način?

Eva: Kot večina deklet se tudi midve radi lepo
oblečeva in urediva. Ker pa se zavedava
vpliva mode na okolje, poskušava svoje
nakupovalne navade čim bolj nadzirati. Nekaj
let nazaj smo imeli sezonske trende
(jesen/zima in pomlad/poletje), danes pa so
novi trendi že skoraj tedenski. 
Sonia: Hitra moda ne vpliva negativno le na
naše okolje, ampak meniva, da ima negativen
vpliv tudi na naše počutje. Ker se trendi
spreminjajo s takšno hitrostjo, jim ne
moremo slediti, zato se lahko zelo hitro
počutimo manjvredne.

MODA JE INDUSTRIJA Z ŽALOSTNO
STATISTIKO

Je tudi način, kako se delajo oblačila,
lahko sporen?

Eva: Res je. Na hitro lahko povem tri dejstva
o modni industriji: je drugi največji
onesnaževalec okolja, takoj za naftno
industrijo; je ena od industrij z najvišjo
stopnjo suženjske delovne sile; ker je na voljo
vedno več novih oblačil, jih potrošniki
nenehno kupujejo in zato vedno več oblačil
tudi zavržejo ter tako ustvarijo ogromno
tekstilnih odpadkov.  Vedno bolj smo
oddaljeni od ljudi, ki delajo naša oblačila, saj
je 97 % oblek narejenih v tujini. Na svetu je
danes približno 40 milijonov delavcev, ki
delajo v modni industriji. Večina teh delavcev
nima osnovnih delovnih pravic in so med
najnižje plačanimi na svetu. 85 % teh
delavcev predstavljajo ženske. To so tudi
delavci, ki se vsak dan v neznosnem
delovnem okolju spopadajo s strupenimi
materiali. Žalostne zgodbe so všite v
večino modnih kosov in takšne kolekcije ne
pomagajo prav nikomur.

Z MALIMI KORAKI SPREMINJAVA
SVET

Koliko dogodkov sta že organizirali, kjer si
ljudje med seboj izmenjujejo svoja stara
oblačila?

Sonia: Do zdaj dva, a načrtujeva jih še več.
Odzivi so bili enkratni. Vse prisotne na
dogodku nas je predvsem povezal občutek,
da delamo nekaj dobrega, smiselnega,
zrelega zase in za okolico.  
Eva: Poskušava se zavestno oddaljiti od
materialnih stvari in postati bolj hvaležni za
dejstvo, da se lahko zavestno odločiš in živiš z
manj.

Ali imata občutek, da nekaj s svojimi
nasveti, informacijami spreminjata?

Eva: Povsem odvisno od dneva. Ob vseh
grožnjah, ki pretijo našemu planetu, naju
dnevno spreletava srh; človek lahko hitro
občuti tesnobo ali pa se počuti, kot da
njegovo delo nima pomena. Kar pa ni res.
Potrebujemo več ljudi, ki delajo majhne
korake, ljudi, ki vsak dan znova npr. odklonijo
plastično vrečko v trgovini. Nerealno je
pričakovati, da bo čez noč možno opustiti vse
navade, ki škodijo planetu. Zato so potrebni
majhni in strpni koraki. Zdi se nama, da je
naša družba trenutno sestavljena predvsem
iz negativnih novic. Mediji izpostavljajo
večinoma le slabe stvari, medtem ko ni vse
tako črno, kot se zdi.

Odkrij.me



ČESAR NE IZMENJAMO, PODARIMO

Kako deluje izmenjava?

Eva: Vsak, ki se dogodka udeleži, lahko
prinese s seboj do pet kosov dobro
ohranjenih in čistih oblačil. V zameno za vsak
kos oblačila prejme žeton, ki ga lahko
zamenja za oblačilo nekoga drugega. Na tak
način stara oblačila dobijo nov pomen in za
novega lastnika postanejo nova.

Dogodek ima tudi humanitarno noto.

Eva/ Sonia: Tako je, po dogodku sva oblačila,
ki niso bila izmenjana, odnesli na Center za
socialno delo, kjer so jih naprej razdelili po
materinskih domovih, varnih hišah in kriznih
centrih.

DRUŽBENI MEDIJI ODTUJIJO, A TUDI
KORISTIJO ...

Zanimivo, da sta začeli opozarjate tudi na
pretirano uporabo telefona.

Sonia: Življenje se prične, ko odložimo
telefon na stran. Družbena omrežja so lahko
čudovito orodje za tkanje novih in ohranjanje
starih prijateljstev. Vseeno pa so lahko tudi
škodljiva za naše mentalno zdravje in dobro
počutje. Tako hitro se zamotimo z gledanjem
in branjem novih objav, da nam čas mine
prehitro in na koncu po več ur strmimo v
ekrane. Zelo negativen občutek, ki ga lahko
prinesejo družbeni mediji, je tudi strah, da
nekaj zamujamo.

A za vajin dogodek se je pokazala tudi
pozitivna plat družbenih medijev. K
sodelovanju sta povabili tudi vplivnice
(influencerke). Kako so se odzvale?

Sonia: K sodelovanju sva povabili nekaj
vplivnic na Instagramu, ki so sodelovale s
svojimi starimi oblačili. Njihova oblačila
pravzaprav niso bila stara, saj je bil velik delež
teh samo enkrat ali pa sploh nikoli nošen. S
pomočjo slednjih kosov sva sestavili t.i. Insta
omaro. Ker imajo vplivnice ogromen doseg
ljudi, sva želeli na tak način razširiti
informacije o stanju modne industrije. Njihov
odziv je bil zelo pozitiven, sodelovalo jih je
veliko več, kot sva pričakovali. Cilj najine
izmenjevalnice je bil, da problematiko hitre
mode približava največjim potrošnikom te
industrije. Zagotovo nama je s pomočjo
vplivnic uspelo na dogodek privabiti še
več ljudi.
 
Eva/Sonia: Navdih sva našli pri vplivnicah, ki
želijo pomagati svetu. Najbolj so nama všeč
Venetia Falconer, Zanna van Dijk, Ella Mills in
Niomi Smart. Sva tudi veliki ljubiteljici
podcastov, kot na primer Talking Tastebuds,
The Minimalists, Deliciously Ella, itd.

DELUJTE MINIMALISTIČNO. TUDI
KO NAKUPUJETE

Eva: Prvič, prespite in premislite. Med
pomerjanjem se slikajte, pustite oblačilo v
trgovini in premislite, če ga res potrebujete.
Drugič, poskušajte najti vsaj tri načine, kako
boste želeni kos oblačila kombinirali s tistimi,
ki jih že imate v omari. Velikokrat se zgodi, da
šele doma ugotovimo, da kupljenega kosa
oblačila ne moremo kombinirati z že
obstoječo garderobo. Tretjič, naredite si
seznam oblačil, ki jih morate kupiti, in se ga
tudi držite. Velikokrat gremo na lov za novo
obleko, a se vrnemo domov z dvema paroma
novih čevljev.

Kako dejansko premišljeno
nakupovati?

Odkrij.me
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Na takšen način boste boljorganizirani in
osredotočeni na iskanje kosa, ki ga res rabite

Cestna železnica »dela senco« vozilom pod njo.

Zagovarjata minimalizem v navadnem
življenju; kaj zajema ta koncept?

Odkrij.me

Sonia: Za naju predstavlja doživljanje sreče v
izkušnjah in dogodkih, namesto v materialnih
stvareh. Želiva se osredotočiti bolj na odnose
s svojimi bližnjimi in na osebno rast, namesto
na stalno nakupovanje stvari, ki te osrečijo le
za trenutek. Ena izmed stvari, ki bi se jo res
radi naučili, je, da se bolj osredotočava na to,
kdo sva, kot na to, kar imava.  
Eva: Večji pomen bi radi pripisali človeškim
interakcijam in na splošno stvarem, ki jih radi
počneva. Ljudje prevečkrat damo večji
poudarek materialnim stvarem ter pozabimo
na svoje odnose, strasti in osebnostno rast. V
tem primeru je koncept minimalizma vodilo, ki
nam pomaga živeti in nakupovati bolj
zavestno.

Sonia/Eva: Smo generacija, ki se samodejno

večkrat dotakne ekrana na svojem

pametnem telefonu, tega pa vzame tudi v

posteljo. Prva in zadnja stvar v dnevu, ki jo

naredimo je, da preverimo družbena

omrežja. Ali ne bi bilo fino, če bi dan začeli

in končali na drugačen način? Poskusite

šteti, kolikokrat na dan primete telefon v

roke in odprete družbena omrežja. Kar

malo

zastrašujoče, kajne? Z digitalnim detoxom

boste podaljšali tudi svojo zmožnost

koncentracije. Saj poznate primer, ko ste s

prijateljem na pijači in se vaš telefon

osvetli ter začne piskati? Namesto da bi se

posvečali realnemu življenju, pogovoru,

ljudem, smo navzoči v virtualnem. Vsem se

je to že zgodilo. Digitalni detox vam bo

pomagal, da boste v pogovoru dejansko

prisotni brez odvračanja pozornosti.

ZAKAJ JE TREBA NAREDITI

DIGITALNI DETOX
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AVTORICA
IN FOTOGRAFIJE: 
EVA MARIA KOSTANJEVEC

Portret Eve Marie Kostanjevec, mlade
17-letne umetnice

BARVE NA
SL IKAH SE
IGRAJO S
ČUSTVI

Odkrij.me
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Kdo sem?

Sem Eva Maria, dijakinja tretjega letnika
industrijskega oblikovanja, umetnica.

Kdaj se je začela moja ustvarjalna pot?

Z ustvarjanjem se ukvarjam, odkar pomnim.
Spominjam se kako sem v vrtcu bila skozi za
listom papirja in barvicami. Že takrat sem
vedela, da risanja in ustvarjanja ne bom
pustila kar tako ob strani, ampak bo to del
mojega življenja. Že kot deklica sem imela
rada barve, zato sem tudi raje risala z
barvicami, potem pa sem začela odkrivati
različne tehnike risanja in slikanja ter jih
pričela preizkušati. Svoje raziskovanje sem
nadaljevala s flomastri, potem s svinčniki,
včasih tudi z ogljem in s kemičnimi svinčniki.

Kaj me je prevzelo?

Svinčnik in risanje obrazov, oči, ostalih
obraznih detajlov. Skratka tistega dela
človeka, ki največ pove. Skoraj ni blokca ali
zvezka, ki ne bi vseboval študijskih skic tega
ali onega dela obraza.

Moji vzorniki …

Največja vzornika: 
Pablo Picasso. Občudujem njegovo trmo in
vztrajnost.  
Ivana Kobilica. Ker se je kot ženska
uveljavila v slikarstvu. Všeč so mi njeni
portreti iz vsakdanjega življenja.

Moje umetniško izobraževanje …

Starši so hitro videli, da imam občutek in
veselje do risanja, zato so in me še vedno
spodbujajo na moji ustvarjalni poti.
Tudi nekateri učitelji na osnovni šoli so opazili
moj talent in mi dali dodatno podporo.
Sodelovala sem na umetniškem natečaju
»Share peace« pod okriljem Lions cluba in
zmagala s svojo umetnino. V petem razredu
so starši odkrili likovno šolo, ki jo vodi Melita,
in postala sem njihova tečajnica. 

Res sem ji lahko hvaležna, saj mi je bila skozi
vsa ta leta dobra učiteljica in je omogočila, da
sem lahko sodelovala na najrazličnejših
razstavah.

Ko postavim svoje umetnine na ogled …

V oktobru letošnjega leta sem imela na
povabilo Galerije Attems in s podporo likovne
šole, ki jo obiskujem, na gradu Štatenberg
tudi svojo prvo samostojno razstavo z
naslovom »Portreti«. Ogledate si jo lahko do
februarja 2020.



Odkrij.me

Zakaj sem si izbrala temo »Portreti«?

Ženski obrazi me navdušujejo že od nekdaj.
Zdijo se mi fascinantni in zanimivi. Vsak mi
pove svojo zgodbo. Ravno zato sem
izbrala ženske različnih polti in kultur.
Za vsako sliko, ki sem jo naslikala, sem
poskušala prikazati neko zgodbo in jo tako še
bolj popestriti z barvami. Pri slikanju, še
posebej, ko delam z barvami, rada
uporabljam žive barve, saj prikazujejo
popolnoma drugačen pogled na samo sliko in
oddajajo neko posebno energijo. Rada
kombiniram in mešam nenavadne
kombinacije barv, ker se mi zdi pomembno,
da niso vse slike enake. S tem želim tudi
doseči, da lahko vsaka slika zase pove svojo
zgodbo in se gledalca dotakne na različne
načine.

Igra z barvo in čustvi …

Že nekaj časa se poglabljam v različne
slikarske tehnike. Istočasno poskušam razviti
svoj stil. Slike, ki sem jih slikala za samostojno
razstavo, so narejene s tehniko lopatica z akril
barvami. S to tehniko sem hotela sporočiti, da
ni nihče popoln, ampak tudi je; in da moramo
to spoštovati, saj je pomembno le to, kako
popolni smo v svojih dejanjih in razmišljanju.
Tudi jaz, ko slikam, obenem razmišljam in se
poglabljam v stvari, ki me težijo ali veselijo ter
poskušam to zliti na platno. Ko imam
slabe dneve, se posvečam temnejšim barvam,
ki so osnova; zraven pa dodam svetlejše in
tople barve, ki ustvarijo ravnovesje. Ko sem
vesela, uporabljam tople barve in le malo
temnih.

Moj »jutri« bo…

V prihodnje si želim spoznati veliko ljudi, ki
so bili na enaki poti kot jaz. Rada bi imela
možnost, da se bom lahko lažje osredotočila na
to, kar si želim, in odkrivala nove poti ter
tehnike oblikovanja. Prav tako je moj cilj, da
bom v življenju uspešna s tem, kar najraje
počnem, in bom tako lahko pripomogla k
drugačnemu pogledu na umetnost.
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VODA

AMPAK  TEČE V GRLO

AVTORICA: EVA ŽUNEC
FOTO: OSEBNI ARHIV

NE ODŽEJA

VEČ,

Me.tuljev učinek
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IZ SERIJE ČLANKOV POET (POET: POTENCIALNA OSEBA EKOLOŠKEGA
TEMPERAMENTA)

Deklica stoji sredi morja smeti. Ne, ni na
počitnicah, kot si želi. To je njen vsakdan.
In ne, ne uživa zares. Toda nikjer drugje se ne
more igrati. Morski tokovi prav na njeno
domačo obalo odlagajo kupe tujih smeti.
Njena vlada sedi v polikanem parlamentu,
predaleč stran in preveč brezbrižno, da bi jih
skrbela ta ena deklica. Ki pa ironično, ni
edina. Kako močno si res želimo čarobnega
ogledala, ki bi pokazalo njeno prihodnost
brez ukrepanja?

In potem se zgodi. Ko je že skoraj prepozno -
ko se ravnotežje ekosistema že tako zelo
maje, da se skoraj čutijo popotresni sunki do
lune. Do tiste lune, ki skuša sama skrbeti za
ravnovesje oceanov s plimovanjem. Pa ni
dovolj. Zato nekatere države prepovejo
obiske turistov na najbolj klasičnih in
sanjsko fotogeničnih lokacijah. Pa je zapiranje
destinacij res pravilen odgovor za lokalno
ekonomijo, ki je v nekaterih delih sveta
povsem odvisna od turizma? Zdaj, ko smo se
vsaj malce prebudili, nas pesti vprašanje: Kaj
torej storiti?

ODNOS Z DRUGIMI BITJI VIDIMO KOT
NEPOVEZANE FRAGMENTE

Toda kljub izjemni ideji o ozaveščanju ljudi
preko poosebljanja posameznih aspektov
našega ekosistema, se je potrebno zavedati,
da večina ljudi svojo vsakdanjo realnost in
kompleksnost ekoloških povezav z drugimi
bitji še vedno vidi kot nepovezane fragmente.
Predstava, da njihov kisik proizvaja le roža v
dnevni sobi pri televiziji in morda še tri stare
jablane v bližnjem in malce zanemarjenem
sadovnjaku, ker ni časa in volje po
vrtičkarstvu – ali pa niti ne razmišljajo o tem.
Saj ne vem, kaj je bolj žalostno ...

PRIPRAVITE POTAKNJENCE KORAL KAR SAMI

Toda kot bioluminiscenca drobnih bitij v
morju meji na čarobnost, je realnost ponekod

prav zaradi odprtih in zavednih ljudi svetla
tudi v najtemnejših časih biodiverzitete.
Maldivi, otočje Indijskega oceana, za katere se
sicer predvideva najmanj ugoden scenarij ob
dvigu morske gladine, imajo ob vseh naravno
danih atributih zdaj tudi kot ena izmed prvih
državic na svetu močen posluh, voljo in
orodje popraviti, kar uničujemo. Njihov načrt
oživljanja opustošenih koralnih grebenov je
zaradi interdisciplinarnega sodelovanja
uspešen nad pričakovanji. Kar je še boljše,
vključuje se vse več ljudi!  Tamkajšnja
letovišča nič več ne stavijo na klasično
strategijo turizma, ki se požvižga na okoljske
vplive. Gostom najbrž še vedno ponujajo
prvovrsten oddih, a jih opominjajo tudi na
njihove dolžnosti - ki so vsaj po mojem
mnenju ravno tako sladke. Letovišče
Outrigger Konotta Resort pod vodstvom
morskega biologa gostom ponuja možnost
priprave potaknjencev koral - pomeni, da
iz koralnih grebenov odvzamejo naravno
odlomljene vejice živih koral in jih
pritrdijo na kovinska ogrodja.

NA SREČO VEDNO VEČ TAKIH POBUD TUDI V
TURIZMU

Pionir na tem področju, Banyan Tree
Vabbinfaru je svoj laboratorij zgradil že v letu
2004 in številke vzgojenih koral se dvigajo že
čez tisoč. V tem letovišču je praksa vzgoje
koral rahlo drugačna – fragmente koral
namreč najprej pustijo rasti na visečih vrveh v
globljih in hladnejših vodah, šele kasneje so
presajene na hišni greben, kjer se srečajo tudi
s turisti. 
 
Še en v vrsti koralam prijaznih letovišč je
Angsana Ihuru Resort, ki pa vpeljuje bolj
naelektren pristop - njihovi umetni okvirji za
koralne grebene so na oceanskem dnu
povezani z nizko električno napetostjo, ki
preko kemijske reakcije spodbuja lebdenje
ličink koral proti mestu umetnega koralnega
grebena, da se na ogrodje pritrjajo same. 
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Four Seasons Kuda Huraa in Four Seasons
Landaa Giraavaru so šli še korak dlje - korale,
ki so utrpele proces beljenja in preživele,
skušajo namnožiti in tako ustvariti odpornejše
kolonije koral, ki bi lahko dolgotrajno uspešno
kljubovale hitrim spremembam zaradi
klimatskih sprememb.

Me.tuljev učinek

nenameren. Kakorkoli, že leta 2012 je tedaj
komaj polnoleten Danec, Boyan Slat predstavil
inovativno idejo o preprostem in učinkovitem
čistilcu oceanov. Kljub mladosti se je odločil
ukrepati.
 
Z minimalnim vplivom na okolje in nizkimi
stroški je odprl vrata viziji, da bi lahko vsaj
polovico plastičnega otoka v Pacifiku odstranili
v roku petih letih! Do leta 2019 je vzpostavil
ekipo inženirjev in raziskovalcev, njegov
projekt je zbral 30 milijonov dolarjev in njegov
čistilec je v zadnjih fazah izboljšav za uspešno
delo sredi plastičnega otoka. Slatov celoten
navdihujoč nastop je prosto dostopen.

241 KOSOV PLASTIKE NA ZEMLJANA V ENEM
OTOKU SMETI V TIHEM OCEANU

Toda korale kljub posameznim prizadevanjem
na globalni ravni še vedno ostajajo ogrožene in
množično podlegajo kombinaciji neživih
dejavnikov okolja. Slednje so previsoka
temperatura morja, prehuda kislost in
premočna onesnaženost, ki jih povzroča
človek. 
 
Gotovo ste tudi že slišali za otoke smeti, ki se
kopičijo zaradi morskih tokov in se raztezajo
kilometre v dolžino, celo globino ... Ko bodo
postali problem za nemoteno plovbo
ladijskega prometa, jih bomo mar poslali v
vesolje v upanju, da se porazgubijo med
zvezdami? Najhujši plavajoči otok smeti
se nahaja v Tihem oceanu in je večji kot
Francija, Nemčija ter Španija skupaj – v njem
naj bi se nahajalo 241 kosov plastike na
zemljana.

BOYAN SLAT, MLAD DANSKI GENIJ Z EKIPO
RAZVIJA POSEBNI ČISTILEC

Če verjamete v srečo, je bila sreča. Če
zagovarjate naključja, je sovpad problema
smetenja v morju in življenjska pot nekega
mladeniča, ki ga je pritegnilo potapljanje, 

ŽIVIŠ VSAJ MALO IZVEN OKVIRJEV
POTROŠNIŠKE DRUŽBE?

In čeprav močno držimo pesti, da bo mlademu
geniju uspelo morja pozdraviti navlake,
problem kljub vsemu ostaja večplasten –
odpadki še vedno nastajajo v nepotrebno
prevelikih količinah in tukaj pride na vrsto
odločitev vsakega posameznika. Poskušaš
živeti trajnostno? Zavedno zmerneje? Vsaj
rahlo izven okvirjev današnje potrošniške
družbe? 
 
Ne rabiš pretiravati - razumljivo, da nimamo vsi
možnosti postati morska deklica, ki se
sporazumeva z morskimi psi, kot Ocean
Ramsey (- četudi si to morda res res želimo). 
Toda ... Njena prizadevanja opozarjajo, kako
dovzetni smo lahko, če si to dovolimo.
Četudi dekle ne govori jezika velikih belih
morskih volkov (predvidevamo), tke vezi med
človekom in velikim plenilcem, za katerega je
še do pred kratkega veljalo, da nima pameti
in/ali čustev.

11.417 JIH POBIJEMO. VSAKO URO! VEČINOMA
ZARADI JUHE.

Pa preverimo statistiko – uboj človeka,
povprečno desetih na leto, je s strani
morskega psa navadno pomota.

NAVDIHNI.ME     85

https://www.youtube.com/watch?v=rM6txLtoaoc
https://www.youtube.com/watch?v=ROW9F-c0kIQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ROW9F-c0kIQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ROW9F-c0kIQ&feature=youtu.be


Me.tuljev učinek

Ljudje pa te ribe ubijajo načrtno vsak dan in
čez vse oceane - velikokrat samo zaradi
plavuti za pripravo juhe, to pomeni okoli
11.417 živali, ki na vrhu prehranjevalne verige
v morjih skrbijo za ekološko ravnotežje, klone
v tem nesmiselnem boju na uro!

NAJLON DUŠI VEČJE MORSKE ŽIVALI.
SLOVENSKA REŠITEV?

Preostanek večjih morskih živali, predvsem
sesalcev, se duši. Ghost fishing oziroma smrt
vodnih bitij zaradi zavrženih ribiških mrež, v
katere se med prostim premikanjem po
vodnem stolpcu ujamejo in utopijo predvsem
delfini in morske želve, pa ima končno tudi
večjega človeškega nasprotnika. 
 
Podjetje Aquafil je vodilni proizvajalec
poliamida 6 (= strokovno ime za najlon) za
talne obloge in oblačila na svetu.
Revolucionarno odkritje predstavlja
njihov edinstven industrijski sistem
regeneracije na svetu, ki so ga poimenovali
Econyl®. Iz odpadkov, ki vsebujejo poliamid 6
(ribiške mreže, talne obloge, industrijski
odpadki), s posebnim kemičnim postopkom
regeneracije ponovno pridobivajo reciklirani
poliamid 6, ki je popolnoma enake kakovosti
kot prvotni. 
 
Obrat, kjer reciklaža poteka in se šteje
za globalno pomemben primer krožnega
gospodarstva, pa se nahaja prav tu, v
Sloveniji! Skupina AquafilSLO ribiške mreže,
potrebno sekundarno surovino za proces
regeneracije, pridobiva v sodelovanju z
iniciativo prostovoljnih potapljačev Healthy
Seas, ki se ukvarja z zbiranjem odpadnih
ribiških mrež in drugih odpadkov. Mreže se
zbirajo iz Severnega, Jadranskega in
Sredozemskega morja. Skupina sodeluje tudi
z organizacijo Net-Works™, ki pooblašča
obalne skupnosti na Filipinih in Kamerunu za
zbiranje in prodajo zavrženih ribiških
mrež. Vizija podjetja Aquafil je postati 100-
odstotno trajnostni.

LAHKO PA POMAGATE TUDI S POSEBNIMI
KOPALKAMI

In če vas ne pritegnejo nogavice, kaj
pa porečete na kopalke proti onesnaževanju
morja? Skupina raziskovalcev iz kalifornijske
univerze je razvila material, ki vpija onesnažila
iz vode ter ga oblikovala v bikini modrc (zdaj
so na voljo tudi spodnji deli za oba spola).
 
Material lahko absorbira do 25-krat toliko
onesnažil, kot tehta sam, obenem pa
strupi ne pridejo v stik s kožo uporabnika. 
Material, poimenovan kar spužva, je
bil prvotno namenjen za čiščenje oljnih razlitij,
zdaj pa počasi spreminja trende tudi na
področju mode. Tako so posredno dokazali,
da je s takšnimi in podobnimi inovacijami
možno razširiti reševanje planeta na povsem
vsakdanjo uporabnost. Samo če bomo zares
stopili skupaj kot humana in svetovno
povezana družba.

MORJA POVEZUJEJO, LJUDJE POSTAVLJAMO
ZIDOVE

Razumeti je potrebno, da so morja zaradi
svoje povezanosti živela pojem globalizacije
najbrž že veliko pred nami. Kiti in morske
želve potujejo nam skoraj nepredstavljive
razdalje - brez umetne pomoči. Obenem pa
vsi prebivalci morja živijo tudi pomen
skupnosti; edinstven primer tega so že
omenjeni koralni grebeni, ki ustvarjajo
območja vsesplošne simbioze, vidne celo
iz vesolja! 
 
Za primerjavo, delo človeških rok, vidno iz
vesolja je Kitajski zid - zid, ki je namenjen
ločevanju. Zakaj moramo samo mi delovati v
takšni smeri? Ja, saj nismo slabi. Določili
smo najgloblji jarek v oceanih, poimenovali
vsa morja in pasove, ki jih ustvarja globina
vode. Sami sebe pa še nismo zares postavili v
sliko, kaj šele v spodoben okvir.
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P. P. S.: 
Poglej: Nature is speaking: Penelope Cruz is
Water (Conservation Internacional)

POVEŽIMO SE V NEVIHTO IN USTVARIMO
ODBOJ

Oceani niso več zdravi kot ribe in počasi nam
voda že teče v grlo – pa ne z namenom, da nas
bo osvežilno odžejala ... Še dobro, da ni
pomembno, ali si "samo" posameznik z vizijo –
že se lahko primerjaš z majhno državico,
mrežo turističnih letovišč in celo z enim
vplivnejših svetovnih podjetij. 
 
Ali lahko zato naslednjič narediš še nekaj
korakov več peš? In morda ne vzameš
motornega čolna, ampak kajak za obisk
bližnjega otoka na dopustu?
 
Saj si tudi ti več kot polovico vodnega telesa ...
Obenem pa si le kapljica. Morda je čas, da se
povežemo v nevihto in ustvarimo odboj, se ti
ne zdi?
 
P. S.:
Prelistaj: Sara Cernich: Umetni podvodni
grebeni kot varstveno orodje; zaključna
naloga; 2015 (dostop prost).

FOTO: https://www.youtube.com/watch?v=ROW9F-c0kIQ&feature=youtu.be
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VESOLJE V KOŠČKU

KRUHA
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Verjetno ni pomembnejše stvari v naših življenjih,

kot je hrana, kamor prištevamo tudi vodo in druge

vrste pijač. Zemljan, ki dočaka povprečno starost 79

let, bo kar štiri leta in pol oziroma 1583 dni porabil

za svojo prehrano (Your Life In Numbers). Vse bolj

se zavedamo, kako pomembna je za naše zdravje in

počutje; v zadnjem obdobju pa spoznavamo, kako

velikanski vpliv ima na naše okolje in na zdravje

celotnega planeta.

Ne mine dan, da ne bi vplivali na svet okoli
sebe. (Jane Goodall)

»To, kar jemo, je eden najpomembnejših
dejavnikov največjih svetovnih okoljskih
problemov, pa naj gre za podnebne
spremembe ali za izgubo biotske
raznovrstnosti,« je povedal raziskovalec na
Univerzi v Oxfordu Joseph Poore. Doslej o
hrani večinoma nismo razmišljali na
takšen način. Na okolje ne vplivamo samo s
svojimi potovalnimi navadami; s kolesi, z
električnimi avtomobili ali z vetrnimi
elektrarnami, temveč tudi s hrano, ki jo
uživamo. Pridelava hrane pa je neločljivo
povezana z zemljo, vodo in ozračjem, torej s
ključnimi dejavniki našega bivanja.

Poglejmo si za primer pridelavo govedine, ki
je okoljsko najbolj potratna vrsta hrane na
svetu. Če povprečno enkrat do dvakrat-krat
tedensko pojemo 75 gramov govedine (kolikor
je vsebuje en hamburger), bomo na letni ravni
v ozračje »prispevali« 604 kilograme
toplogrednih plinov, kar je enako, kot če bi z
avtomobilom prevozili 2482 kilometra. Za
pridelavo te govedine je potrebnih 1735
kvadratnih metrov zemlje, kar je enako
površini šestih teniških igrišč.
 
Če pa letno zaužijemo enako količino testenin,
je naš prehranski okoljski odtis bistveno
drugačen: 9 kg toplogrednih plinov, kar je
enako vožnji z avtom na razdalji 39 km. Če
popijemo kozarec mleka na dan, to na letni
ravni pomeni 229 kg toplogrednih plinov, kar
ustreza prevoženim 941 kilometrom; medtem
ko skodelica kave dnevno povzroči 155 kg
letnih izpustov toplogrednih plinov ali 640
kilometrov vožnje z avtomobilom. 
 
Več o prehranskem okoljskem odtisu si lahko
izračunate na spletni strani: Climate change
food calculator: What's your diet's carbon
footprint?)
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(Is theavocado overcado? The story of a trend,
plus: three reasons not to eat avocados) Tako
imenovana super živila so resda koristna, a
pogosto pozabljamo, da imamo tudi sami
nekaj takšnih živil, kot so na primerj abolka,
borovnice, ajda, kislo zelje, lan, suhe slive,
česen, redkev in še kaj. Morda niso ravno
zvezdniška živila, a so v naši bližini, manj
obremenjena s pesticidi in gnojili.

Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi
ga. (pregovor)

A ne gre samo za hrano, ki jo zaužijemo,
temveč koliko je vržemo v smeti. V svetovnem
merilu letno zavržemo nepojemljivih 1,3
milijarde ton hrane, ki je namenjena človeški
prehrani, oziroma kar tretjino vse pridelane
hrane. V Sloveniji letno zavržemo 150
milijonov ton hrane, kar pomeni 74 kilogramov
hrane na prebivalca. S tem pa »zavržemo tudi
okoli deset odstotkov energije. »Če hrane ne bi
metali proč, ne bi bilo treba zgraditi šestega
bloka v TEŠ,« pravi klimatologinja dr. Lučka
Kajfež Bogataj.

Svet potrebuje pravičnost, ne pa
dobrodelnosti. (Mary Wollstoecraft)

»Če smo zainteresirani, da zaustavimo trajno
kriminalno ravnanje, ki sredi obilja povzroča
stradanje, svojih aktivnosti ne smemo omejiti
samo na raven naše lastne države ali lokalne
skupnosti. Rajši bi morali razmišljati o delitvi
hrane na globalni ravni in, pred vsem drugim, v
povezavi s političnimi ukrepi za dokončno
izkoreninjanje lakote,« pravi Mohammed
Mesbahi v članku Dialog o delitvi hrane.
 
Danes v povezavi z lakoto običajno pomislimo
na dobrodelnost. Vendar ta ni in ne more biti
rešitev. Ko gre za hrano, ne smemo dati
prednosti trgom in dobičkom, temveč
človeškim življenjem. Kajti nobenega razloga
ni, da bi kdorkoli trpel ali umiral zaradi
pomanjkanja hrane. Z mednarodnim
sporazumom bi se lahko dogovorili za
pravičnejšo delitev hrane in drugih življenjsko
potrebnih potrebščin (več: Predlog
za globalno delitev dobrin). Dobrodelne
organizacije lahko omilijo problem
lakote, odpraviti pa ga ne morejo. To lahko
uspe samo organizirani mednarodni
skupnosti.
 
A celo tisti, ki sami pridelujejo hrano,
pogosto »padejo« v kategorijo zelo revnih.
Nabiralke čaja na Šrilanki na primer
za celodnevno garaško delo na plantažah
čajevca v težkih pogojih (vlaga, vročina,
strmina, pijavke) prejmejo komajda 3 evre za
18 kilogramov nabranih čajnih listov. V celem
mesecu torej ne zaslužijo niti 100 evrov. S
svojimi družinami živijo v absolutni revščini,
medtem ko zahodnjaki uživamo ob
čudovitih aromah najboljšega čaja, ki je bogat
vir antioksidantov. Načela pravične trgovine
(Fair Trade), kjer vsak člen proizvodno-trgovske
verige prejme pravični delež končne cene, bi
morala biti svetovni standard, ne pa zgolj
neopazen delček globalne trgovine,
kjer najmočnejši igralci v iskanju dobičkov
uničujejo tako Zemljo kot tudi človeštvo.

Nekateri ljudje so tako lačni, da se jim Bog
ne more prikazati drugače, kot v podobi
kruha. (Gandhi)

Hrano na veliko mečemo stran, čeprav je po
zadnjih podatkih v svetu 820 milijonov ljudi
lačnih, kar je skorajda enako skupnemu številu
prebivalstva EU in ZDA (FAO: SOFI 2019).
Skupaj z Zemljani, ki so prehransko ogroženi
(1,3 milijarde), sta torej kar dobri 2 milijardi
Zemljanov premalo ali slabo prehranjenih. Ko
se ukvarjamo s problematiko hrane, moramo
pred vse druge rešitve postaviti problem lakote
in prehranske ogroženosti. Kajti v svetu, kjer
nas živi 7,7 milijarde, je hrane dovolj za vse
ljudi, po nekaterih podatkih celo preveč.
Količina pridelane hrane naj bi zadostovala za
prehrano 10 milijard ljudi (We Already Grow
Enough Food For 10 Billion People - and Still
Can't End Hunger). Lahko rečemo, da del
človeštva trpi sredi obilja.
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Hrana izraža našo povezanost z zemljo. Vsak
grižljaj vsebuje življenje sonca in zemlje.
(Kahlil Gibran)

Medvladni forum o podnebnih spremembah
(IPCC) je avgusta 2019 objavil posebno poročilo
Podnebne spremembe in zemlja, v
katerem so strokovnjaki iz vsega sveta
opozorili na pomemben vpliv ravnanja s
kopenskimi površinami in posledičnim vplivom
na podnebje. »Tla imajo pomembno vlogo v
klimatskem sistemu. Kmetijstvo, gozdarstvo in
druge rabe tal prispevajo 23 odstotkov vseh
toplogrednih izpustov. Hkrati tla absorbirajo
skoraj tretjino ogljičnih izpustov, ki nastanejo
pri kurjenju fosilnih goriv in v industriji,« je
povedal Jim Skea, ki je sodeloval pri izdelavi
poročila. Na zemeljske površine pa pomembno
vpliva tudi naša prehrana.
 
»Ljudem ne želimo zapovedati, kaj naj jedo,«
pravi Hans-Otto Pörtner, ekolog, ki je bil prav
tako eden izmed avtorjev poročila. »Toda za
podnebje in zdravje ljudi bi bilo koristno, če bi
ljudje v mnogih bogatih državah uživali manj
mesa in če bi politika v ta namen ustvarila
ustrezne spodbude.« (Eat less meat: UN
climate-change report calls for change to
human diet). S spremembo svojih prehranskih
navad lahko vplivamo na zdravje okolja, v
katerem živimo. Ni potrebno, da vsi
postanemo vegani ali vegetarjanci, a če bi
zmanjšali porabo mesa, bi pomembno vplivali
na okolje. Morda pa bi se lahko povrnili v čas
naših dedkov in babic ali pradedkov in
prababic, ko je bilo meso v večini družin na
jedilniku samo ob nedeljah in praznikih.
 
Na srečo pa danes za velike ljubitelje mesa
obstaja cela vrsta prehranskih proizvodov, ki
so po okusu in obliki zelo podobni mesu, a so
izdelani bodisi iz rastlinskih sestavin bodisi so
pridelani na laboratorijski način (npr. Beyond
Meat, Impossible Food; Cultured meat).

če bi bili prehranski proizvodi označeni z
okoljskim odtisom hrane, kot predlaga
raziskovalec Joseph Poore (We label fridges to
show their environmental impact – why not
food?). Vajeni smo, da so naši prehranski
proizvodi označeni z vsebnostjo različnih hranil
(maščobe, beljakovine, sladkorji itd.), ne vemo
pa, kakšen vpliv ima ta hrana na okolje. Če bi
vedeli, kakšen je okoljski odtis določenega
živila, bi se morda odločili za manj potratno
alternativo. Podobno pa bi lahko označili tudi
druge potrošniške izdelke (oblačila, kozmetiko,
tehnične izdelke itd.). Ne smemo gledati samo
na ceno potrošniških dobrin in lastno zdravje,
temveč tudi na ceno, ki ga ima proizvodnja ali
pridelava nekega izdelka na zdravje
celotnega planeta, katerega neločljiv del smo
tudi mi sami.
 
Podobna »zgodba« kot meso so tudi tako
imenovana super živila. Kokos, kvinoja,
avokado, mandlji, kakav, soja so
najbolj znani »predstavniki« skupine super
živil (superfoods). Nedvomno vsebujejo
nekatere zelo koristne sestavine za naše telo, a
neradi pogledamo v ozadje njihove pridelave
ter vpliva, ki ga imajo super živila na
pridelovalce in njihovo okolje (The superfoods
destroying our planet: How those trendy treats
are doing far more harm that good). 
 
Hrana združuje ljudi na več različnih ravneh.
To je prehrana duše in telesa; resnična
ljubezen. (Giada De Laurentiis)
 
Tako na primer povečano povpraševanje po
kvinoji vse bolj ogrožena rodovitnost zemlje v
Boliviji, Ekvadorju in Peruju. Kmetovalci zaradi
kvinoje opuščajo tradicionalne metode
kolobarjenja, s čimer izčrpavajo zemljo in
povzročajo erozijo tal, hkrati pa se zaradi njene
visoke cene vse bolj obračajo k ceneni zahodni
prehrani. Za kilogram avokada je potrebnih
skorajda 700 litrov vode, zato se znižujejo
nivoji podtalnice in rek v Čilu, Mehiki in tudi
Kaliforniji. V Mehiki sekajo obsežne gozdove
borov in jelk, da bi zadostili vse večjemu
povpraševanju po avokadu. 

Če uničujemo zemljo, uničujemo svoje
otroke. (Wendell Berry)

Morda pa bi se potrošniki odločali drugače,
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Hrana naj bo vaše zdravilo in vaše zdravilo
naj bo vaša hrana. (Hipokrat)

Kar dve milijardi ljudi trpi zaradi pomanjkanja
hrane, a na drugi je strani prav takšno število
ljudi pretežkih. To ima za posledico številne
bolezni (sladkorna in srčno-žilne bolezni itd.),
kar močno obremenjuje zdravstvene sisteme
skorajda vseh svetovnih držav. Prekomerna
telesna teža pa največkrat ne izhaja iz
pretiranega bogastva, temveč iz revščine, saj
revni ljudje pogosteje posegajo po najcenejši in
pogosto zelo nekakovostni hrani. 
 
Problematika hrane je torej izjemno
kompleksna in sega skorajda na vsa področja
sodobne družbe.

Ljubezen in hrano moramo deliti, ne pa ju
zapravljati. (Pregovor)

Raziskovalci so anketirali 466 belgijskih
študentov, pri čemer jih je zanimalo, kako
pogosto so v otroštvu jedli doma pripravljene
družinske obroke in kakšno je njihovo
sedanje socialno vedenje. Tisti, ki so v
otroštvu hrano pogosteje delili z drugimi, so
postali bolj nesebični, na primer pri
usmerjanju tujcev na želene lokacije, pri
odstopanju sedeža v javnem transportu, pri
pomoči prijateljem pri selitvah, prav tako so
pogosteje postali prostovoljci.
 
»Mislim, da imajo naše zahodne
individualizirane družbe lahko bolj kot kdaj
koli prej koristi od delitve hrane,« je dejala De
Backerjeva, ki je vodila študijo. »Delitev hrane
pripravi ljudi k razmišljanju o pravičnosti (Ali
dobim toliko kot vsi ostali pri mizi?), avtoriteti
(Kdo je prvi dobil hrano?) in pohlepu (Včasih
ne morem vzeti toliko, kot bi si želel.).« 
 
Podobno si tudi mednarodno gibanje Slow
Food prizadeva za »svet, v katerem bi lahko
vsi ljudje dostopali in uživali hrano, ki je
dobra za njih, dobra za pridelovalce in za
planet.«

Hrana pa ima tudi na družinski in lokalni ravni
pomemben vpliv na naše medsebojne
odnose. Delitev hrane nas dobesedno naredi
za boljše ljudi, izhaja iz študije, ki jo je vodila
Charlotte De Backer iz Univerze v Antwerpnu, v
Belgiji (How Sharing Food Makes You a Better
Person).
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V poplavi knjig o osebni rasti je pot do mene
našla knjiga z naslovom Pričakuj malo, dajaj
veliko, dobil boš ogromno. Knjiga s področja
osebne rasti me je pritegnila k branju, saj sem
že nekaj časa na poti osebnih sprememb.
To je knjiga z zakladnico motivacijskih misli, v
kateri se najde čisto vsak, vsaj na nekem
določenem področju. Knjiga podaja možnost,
da spremenimo pogled na situacijo ali
mišjenje. Posledično se nam bo spremenilo
življenje, četudi je včasih potrebno narediti
dva koraka nazaj, da lahko dobimo zalet in s
tem nadaljujemo svojo pot. V današnjem
svetu ima že skoraj vsakdo števec korakov, a v
resnici bi potrebovali števec, ki bi štel samo
naše prve korake, ko poskusimo nekaj
novega, saj na ta način življenje dejansko
živimo.

Omenjena knjiga je zagotovo ena tistih, ki mi
je dala misliti in me spodbudila, da pretehtam
svoje misli in vzorce. Misel, ki je zamajala moje
temelje, govori nekako takole: če ne slediš
sebi, slediš tistemu, ki ima pogum, da sledi
sam sebi, ti pa v svojem življenju ne puščaš
omembe vredne sledi. 
 
Knjiga mi je dala veter v moja krila, da si znova
lahko upam poleteti, spomnila me je, da je
vse odvisno od mene in da sem JAZ tista, ki
sem krojač svoje sreče in svojega uspeha, če
le ne sanjam predolgo o tem, ampak svoje
sanje udejstvujem in si s tem ustvarjam nove
priložnosti.
 
Od trenutka, ko sem prebrala knjigo, uvajam v
svoje življenje kar nekaj sprememb: postajam
oseba, ki sem si všeč, takšna kot sem,
opuščam nehoteno, a vedno prisotno
potrebo ugajati drugim, jasno postavljam
meje, ni me več strah reči besede NE.
Najpomembnejše od vsega pa je, da mi je
knjiga dala zagon in voljo uresničiti
dolgoletne sanje in projekte, ki so že nekaj
časa domovali v mojih mislih.

Avtor svoje misli strne v sporočilo: »Pričakujte malo
manj razvajenosti, dajajte veliko ljubezni, dobili
boste ogromno radosti. Pričakujte malo več otroka v
sebi, dajajte veliko nasmehov, dobili boste ogromno
volje do življenja. Pričakujte malo več spontanosti,
dajajte veliko objemov, dobili boste ogromno veselja
brez razloga. Pričakujte malo več razlogov za srečo,
dajajte veliko motivacije, dobili boste ogromno
življenja. Pričakujte malo več igrivosti, dajajte veliko
podpore, dobili boste ogromno iskric v očeh.
Pričakujte malo več stvari poskusiti prvič, dajajte
veliko možnosti, dobili boste ogromno priložnosti.«

Beri.me

MNENJE PRISPEVA: AMADEJA MLAKAR
SAMOZALOŽBA TOMAŽA CASERMANA, 2019
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