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Zgodbe tokratne revije Navdihni me so pretresljive, v srce
segajoče in nenavadne. A vse imajo isti imenovalec: DA SE! 
 
da se, četudi padem trikrat na tla in mi posel propade (Mojca); 
da se, čeprav živim v zlati kletki (Zena);
da se, čeprav je moj otrok z diagnozo neozdravljive bolezni (Anja);
da se, četudi mi bomba odnese roko in vid na eno oko (Matej);
da se uspeti svetovno, čeprav prihajam iz male Slovenije (Darko);
da se, čeprav mi učitelji rečejo ne leti visoko (Tadej);
da se, čeprav se dušimo v plastiki (Eva);
da se, prav zato ker smo butični (Danilo);
da se, ker mladi želijo (Ludvik); 
da se, čeprav na vozičku (Tina);
da se postati inženirka, čeprav si ženska (Blaženka);
da se odkriti poklicanost, četudi šele pri 50-em (Simona).
 
... DA SE. 
25 čudovitih zgodb. Navdihujočih. Srčnih. 
 
V Navdihni me smo ZA POZITIVO. ZA NAVDIH. 
Kaj boste pa vi izbrali?

ZA

POZITIVO
DA SE!

M A R E C  2 0 2 0

L E T O  4

Š T E V I L K A  1 1

NATALIE CVIKL POSTRUŽNIK

UREDNICA

Uvodnik
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FOTO: OSEBNI ARHIV DRUŽINE
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Anjo sem spoznala kot svojo študentko na fakulteti; Petra pa kot sodelavca pri
Zavarovalnici Sava. Oba sta že takrat, pred desetimi leti, name napravila
izjemen vtis.  Anja je oseba, ki ljubi življenje, družino in prijatelje. Je zgovorna,
pozitivna in nasmejana oseba, ki ji je življenje namenilo prav posebno preizkušnjo, a
se ne preda. Je borbena, radovedna in vztrajna, obožuje razvajati svoje brbončice z
dobro kulinariko. Peter, njen mož, je po svoje perfekcionist, športnik, pozitivno
naravnan, zgovoren. Ljudje v njegovi družbi težko in redko ostanejo ravnodušni.
Je zelo realen človek, v življenju sprejme ovire na poti kot izzive in takoj poskuša najti
ustrezno rešitev. Je skrben, odgovoren in ljubeč ati. Vse te lastnosti so jima in jima še
pomagajo pri soočanju in življenju z Menkesovo boleznijo njunega dolgo želenega in
pričakovanega sinka, sedaj dveletnega Žige.

Našla sva se že dolgo, dolgo nazaj,
takrat še nisva vedela, da bo v
prihodnosti to prava, trdna zveza.
Peter je namreč zelo dober prijatelj
mojega brata in že ko sem bila jaz
majhna deklica je velikokrat v šali
rekel, ko bo Anja stara 18 let, bo moja
punca. (Morda je že takrat čutil, da bo
to tisto »tapravo«). 
Usoda je hotela tako, da ko sem
odrasla, sva res postala par. Kot
študentka sem pričela delati na isti
firmi, na kateri je zaposlen Peter, to je
bila takratna Zavarovalnica Maribor,
danes Zavarovalnica Sava, in iskrica
med nama je hitro preskočila. Med
nama je bila vedno neka posebna
kemija, vedno sva imela podobne
poglede na dogajanje okoli nas in
vedno sva bila po svoje enako
posebna. Včasih se pošaliva in rečeva:
»Saj sva morala pristati skupaj, saj sva
enako nora.« (smeh)
Tako sva nekako pričela najino skupno
pot, sprva le druženja, nato pa sva
začutila, da je čas, da okusiva vse čare
skupnega življenja, tako da sva se
preselila skupaj.

Kdaj in kako se je začelo vajino
skupno življenje?

ŽELELA SVA IMETI OTROKA
IN MU DATI VSO LJUBEZEN
TEGA SVETA

Na začetku najine skupne poti
nisva imela nekih določenih ciljev,
živela sva zelo spontano. Sproti sva si
prilagajala vsak najin skupno preživet
trenutek. Oba imava rada šport in
naravo, tako da sva vse proste vikende
in trenutke izkoristila za pohode v
naravi, obisk gora, kolesarjenje.

Kakšne cilje sta imela na začetku
skupne poti?
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Narava naju je še dodatno povezovala.
Veliko sva prepotovala, za kar sva tudi
zelo vesela in hvaležna, saj nam je
sedaj to prikrajšano. Živela sva res
pestro in polno življenje in ga zajemala
z veliko žlico. Seveda pa s časom
prideš tudi do točke, ko rečeš, da
bi bilo krasno, da se tem najinim
življenjskim podvigom pridruži tudi
majhno bitjece, nekdo, ki naju bo klical
mami in ati, nekdo, zaradi katerega bo
najin vsakdan še lepši, nekdo, ki nama
bo zadal veliko skrbi in hkrati veliko
odgovornosti, in nekdo, ki bo sad
najine ljubezni.

Oh, ko sva naredila test nosečnosti, ki
je pokazal težko pričakovan plusek,
sva se zelo razveselila. Peter je kar
skakal od sreče in veselja, da bo postal
ati. Priznam, da sem bila izjemno
srečna, hkrati pa me je pričela
popadati misel, ali bom to zmogla?
Anja, mamica boš, življenje se bo
spremenilo, nikdar več ne bosta samo
vidva in uživala čisto spontano in
brezskrbno življenje. Pod tvojim
srcem raste novo bitje, ki bo
popolnoma odvisno od vaju. A ko je
sledil prvi pregled pri ginekologinji in
ko sva slišala utrip srca, se je v tistem
trenutku vse spremenilo, dobesedno
se je nekaj premaknilo v meni. Počasi
je to majhno bitjece rastlo, trebušček
se je večal, pričeli so nastajati novi
načrti in projekti in komaj sva
pričakovala najinega fantka, da uzre
luč sveta. Žiga je bil res tako zaželen
fantek. Vsi smo komaj čakali, da ga
spoznamo.  
V nosečnosti sem skrbela za zdravo
prehrano in se veliko gibala, tako sem
tudi vsakodnevno hodila peš v službo.
Tako se spomnim, da sem hodila čez
most proti pisarni, kjer sem takrat tudi
delala kot zavarovalna zastopnica in
so bili razgledi na okolico idilični. Pod
mostom je tekla Drava, velikokrat je
na okoliške razglede posijalo sonce in
vse je bilo popolno. Vsak dan, ko sem
hodila čez most, sem božala trebušček
in se zahvaljevala vesolju, da nama je
namenilo bitjece, ki raste v meni.
Prigovarjala sem mu, naj lepo
raste in da ati, mami, babi, dedi, tete
in strici tako zelo čakajo nanj. Z brco
mi je kar hitro nakazal, da to vse ve in
da se tudi on veseli srečanja z nami.

Kakšni so bili občutki, ko sta se
zavedala, da se vama bo pridružilo
novo bitjece, nov družinski član?

Srž za.me

GLASEK V MENI JE VES ČAS
GOVORIL, NEKAJ JE NAROBE

Žiga se je rodil en mesec prezgodaj,
nosečnost in sam porod sta potekala,
lahko bi rekla, sanjsko. Vsa nosečnost
je potekalo brez tegob, počutila sem
se bolje kot prej. Moja energija je bila
na višku, imela sem občutek, da lahko
premikam gore. Za prvorodko je bil
porod ekspresno hiter. 

Kdaj sta se zavedla, da z otrokom ni
tako, kot bi naj bilo?
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Žiga se je rodil nekoliko hipoton (njegove
mišice so bile ohlapnejše, bolj mehke),
kar mi ni in ni dalo miru, saj nisem
razumela vzroka za to.
Pri treh mesecih Žigovega življenja smo
bili s strani pediatrinje preventivno
napoteni v razvojno ambulanto, saj je
imel ob porodu na glavici prisoten
kefalhematom (buška iz glavice).
Zdravniki so to pripisali moji ozki
medenici, da je bil v takšni legi v
porodnem kanalu ter da je posledično z
glavico pritiskal v medenično kost.
Zaradi kefalhematoma sva bila v
porodnišnici tudi 14 dni, saj je imel kar
trdovratno zlatenico. A vse to sva
premagala in odšla hitro k atiju domov.
Že takrat je pokazal, kako velik borec je.
Po pregledu v razvojni ambulanti je
razvojna zdravnica Žigi predpisala
nevrofizioterapije, ki jih je pričel pri 3
mesecih tudi redno obiskovati. Na
terapijah je zelo lepo napredoval, pričel 
je "pasti kravice", tudi prijemati
predmete, najraje je imel svojo malo
modro žogico. V bistvu je bil  kot čisto
običajen dojenček. Pri dveh mesecih
nas je prepoznal, med ljubkovanjem
nam vračal nasmeške, brcal z nogicami
in migal z rokicami, na igralni podlogi je
drsel sem in tja okoli svoje osi. Pri tako
malih otrocih težko opaziš velika
odstopanja, sploh ker je Žiga najin prvi
otrok.
Pri 4 mesecih je postal izjemo razdražljiv
in jokav dojenček. Nikakor ga nismo
mogli potolažiti, kar naenkrat je nehal
spati, neprestano je bil v nekem čudnem
krču, kot da ni povsem sproščen. 
 
Zdravniki so vse skupaj pripisovali temu,
da se pri 4 mesecih dojenčkom prične
spreminjati ritem spanja, prav tako so
mislili, da mu izraščajo zobki. Bil je čisto
običajen vikend, ki smo se jih vedno zelo
veselili, saj takrat Peter ni šel v službo in
smo čas preživeli skupaj. Žiga je bil star 6
mesecev, ko sem tistega sobotnega jutra
opazila, da je  pričel delati nenavadne
zgibke z rokicami in nogicami. Hitro sem
poklicala Petra in skupaj sva opazovala
zgibke. Odpravili smo se k mojim
staršem na kosilo in enako se je
ponovilo v avtomobilu na poti; v tistem
trenutku sem to vse posnela. S Petrom
sva se dogovorila, da počakava do
ponedeljka in opazujeva, če se zgibki
ponovijo, Žiga je bil namreč ob tem čisto
priseben in izgledal neprizadet, tako da
nisva zganjala panike.
A v meni se je ves čas oglašal nek 
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čuden glas, ves vikend sem bila
zaskrbljena, komaj sem čakala na
ponedeljek, da prične delati Žigova
pediatrinja in se gremo k njej pokazati.
Pediatrinja nas je takoj, ko sva ji
pokazala video posnetek zgibkov,
napotila na pediatrično kliniko v
Mariboru in takrat se je naša kalvarija
pričela ...

PRIŠLO JE DO NESREČNEGA
NAKLJUČJA

Z zdravniškega zornega kota niti ni bila
dolga;  kar se tiče naju in ostale družine, je
bilo čakanje na diagnozo grozno, mučno in
nekaj najhujšega v življenju. Ko se zavedaš,
da se z otrokom nekaj dogaja, pa si tega
ne znaš razložiti. Z Žigo sva bila sprejeta
na pediatrični kliniki v Mariboru in že po
posnetku, ki sem ga tisti vikend posnela, je
nevrolog ugotovil da gre za vrsto
epileptičnih napadov, imenovani infantilni
spazmi. Žiga je zaradi teh napadov pozabil
vse, kar se je do tedaj naučil, nič več nam
ni poklanjal nasmeškov, nič več ni migal z
rokicami in nogicami, ali pasel kravice ... 
 
Lahko bi rekla, da je dobesedno obležal v
postelji. Sledili so odvzemi krvi, ultrazvok
možganov, snemanje EEG-ja (možganske
aktivnosti), prav tako je sledila magnetna
resonanca. Krvni rezultati so pokazali, da
ima Žiga zelo nizke vrednosti bakra in
ceruloplazmina v krvi, magnetna
resonanca je pokazala, da ima v možganih
neke posebne snovi, da je njegovo ožilje
spremenjeno – vijugasto. Snemanje EEG-ja
je pokazalo, da ima trne in napetosti
v možganih, kar je seveda značilno za
epilepsijo in jo je s tem tudi potrdilo.
Kombinacija vsega tega, plus Žigova
hipotonija, je definitivno  kazala na neko
nepravilno dogajanje v njegovem telesu.
Nevrolog je kar hitro ob vseh dotedanjih
rezultatih postavil sum na Menkesovo
bolezen. Dokončno potrditev suma na to
bolezen je podala genetika. Oddati smo
morali vzorec Žigove krvi in vzorec moje
krvi. Genetika je potrdila okvarjen gen pri
Žigi in s tem njegovo bolezen. Iz vzorca
moje krvi pa je bilo razvidno, da nisem
nosilka okvarjenega gena, tako da je prišlo
v našem primeru do na novo nastale
mutacije v genu, oziroma drugače
povedano: prišlo je do nesrečnega
naključja.

Kakšna je bila pot postavljanja
diagnoze?

Menkesova bolezen je redka genetska
nevrodegenerativna motnja, ki jo
povzročajo mutacije v genu ATP7A. Gre
za zelo redko bolezen, ki prizadane
1:250.000 novo rojenih otrok. V Sloveniji
se pojavi povprečno enkrat na deset let.
Bolezen  povzroča nenormalno
absorpcijo in motnjo v metabolizmu
bakra v celicah telesa. Nizke vrednosti
bakra vplivajo na strukturo kosti, kože,
las, krvnih žil in vplivajo na delovanje
živcev. Za Menkesovo bolezen je
značilna popolna izguba razvojnih
mejnikov, hipotonija, epileptični napadi,
težave pri hranjenju in dihanju, slabo
napredovanje na telesni teži.
Prognoza te bolezni je zelo slaba in
težka, večina Menkes otrok umre do 3.
leta starosti, seveda pa je vse odvisno
od samih zapletov, ki jih bolezen prinaša
s sabo. Zdravljenje Menkesove bolezni
je zgolj simptomatično in podporno.
Edina možnost za zgodnje zdravljenje
Menkesove bolezni je z injekcijami bakra
in le ta lahko izboljša prognozo pri
nekaterih prizadetih posameznikih,

Kakšna bolezen je pravzaprav to in
kakšne so prognoze?

EDINA MOŽNOST BI BILE
PRAVOČASNE INJEKCIJE
BAKRA



TO NE MORE BITI RES, TO NE
SME BITI RES!!!

Tako živo se spomniva tistega
poletnega dne, ko sva s Petrom
sedela v sobi pediatrične klinike v
Mariboru in je vanjo stopil Žigov
nevrolog, da nam sporoči rezultate
preiskav, ki so jih v tistem tednu pri Žigi
opravili.
Nevrolog nama je povedal, da gre za
Menkesovo bolezen, seveda niti slutila
nisva, da je to nekaj tako hudega. 
V nadaljevanju je obrazložil glavne
karakteristike te bolezni ... Vaš otrok ne
bo držal glavice, vaš otrok ne bo hodil,
niti samostojno sedel, vaš otrok ne bo
govoril, pričakujete lahko številne
zdravstvene zaplete, od tega, da ne bo
mogel samostojno jesti, sčasoma bo
tudi težje dihal ... Življenjska doba
vašega otroka bo močno skrajšana. V
stotinki sekunde se nama je  podrl svet
pod nogami. Dobesedno. Zdravnikove
besede so odmevale nekje v odzadju,
mislim, da jih niti nisva prav dojemala. 
Nisem vedela, ali bom  zlezla iz tistega
fotelja, v katerem sem sedela. Besede
so nama odmevale v ušesih, po glavi pa
se je podilo tisoč vprašanj, nisva mogla
in niti nisva želela verjeti, da je to res,
morda sanjava? 

Kako sta se soočila z diagnozo, kaj se
je dogajalo s čustvi?

Srž za.me

vendar je zdravljene uspešno le, če se
z injekcijami bakra prične zdraviti v
prvih dneh otrokovega življenja. Kljub
temu da so Žigi bolezen diagnosticirali
komaj pri 6 mesecih, smo po
dogovoru s pediatrično kliniko v
Ljubljani pričeli z injekcijami bakra.
Začeli smo pri njegovih 9 mesecih
življenja, vsakodnevno sem mu dajala
injekcije bakra pod kožo, enkrat v
trebušček, spet drugič v nogico in
v ramo. Potrebno je bilo menjavati
položaje, da niso na mestih vboda
nastale prevelike modrice, ali pa bi
koža postala vneta. Žigo so injekcije
bakra zelo bolele, bilo je zelo stresno
dajati mu dnevno injekcije pod kožo, a
v upanju in veri, da bo to seveda vsaj
nekoliko pomagalo in omililo
simptome te zahrbtne bolezni, smo s
tem vztrajali 4 mesece vsak dan. Na
žalost injekcije bakra na Žigi niso
pustile pozitivnih učinkov, zato smo po
dogovoru z nevrologi iz Ljubljane to
opustili.

Se nama to res dogaja???
Oblile so me solze in spomnim se
besed, ko je nevrolog rekel, gospa
jočite, res je huda diagnoza, imeli ste
grozno, grozno nesrečo. Obrazložil
nama je še nekaj dejstev o bolezni in
zapustil sobo. Midva pa sva obstala,
sama, nemočna, prestrašena,
zbegana, gledala sva v najinega
sladkega fantka, ki je med tem
spančkal na posteljici. Fantka, za
katerega sva še včeraj imela načrte,
želje, upanja, kako bo odrasel in bomo
skupaj potovali, hodili v hribe, kako ga
bo ati učil igrati nogomet ... Nato pa
prejmemo diagnozo, ki nas je vse
prikovala na realna tla. To ne more biti
res, to ne sme biti res, preprosto ne
more in ne sme biti res!!!

JEZA, ŽALOST, STRAH,
ODMIK ...

V nama je kljub postavljeni diagnozi
ostalo upanje, da zagotovo ne more
biti tako hudo in da mora obstajati
rešitev, zdravilo, ki bo Žigi pomagalo.
Na najino veliko žalost se je hitro
izkazalo, da rešitve ni, da je podpora
pri bolezni le simptomatska, bolezni
se ne da zatreti ali pozdraviti in da
bolezen preprosto gre svojo pot, vse je
le vprašanje časa, ... 

V začetni fazi sprejemanja bolezni je
bilo največje čustvo jeza, jeza; zakaj se
je to zgodilo nam, kaj smo storili
narobe? Nato je jezo nekako
zamenjalo čustvo žalosti, žalovala sva
za izgubljenim. Kljub temu da je
Žiga živ in ob nas, sva žalovala, da ne
bo mogel hoditi, nikdar izreči ati in
mami, da ne bo mogel biti kot ostali
zdravi vrstniki, ne bova mogla občutiti
tistih otroških radosti in tiste prave
starševske vloge.
Jaz osebno sem imela od začetka
težavo tudi s tem, da sem se zaprla
vase. Nisem želela nikamor na obisk, z
nikomer se družiti, sploh nikogar
slišati. Ko pogledam sedaj za nazaj,
sem na tak način v bistvu sprejemala
njegovo bolezen. Prišla sem do točke,
ko sem rekla, sedaj pa dovolj, Žiga je
tukaj, živ, ob nas, za nas, potrebuje te,
potrebuje te tudi Peter, potrebujemo
drug drugega. Bodimo radostni kljub
njegovi bolezni, bodimo veseli, saj
imamo možnost in po svoje privilegij,
da kljub njegovi bolezni uživamo
njegove nasmeške, ga poljubljamo in
crkljamo. Dajmo priložnost ljubezni in
kljub težki preizkušnji užijmo našega
mišeka, kot ga kličemo, v vsej možni
meri. Priznati moram, da brez Petra
ne bi zmogla, brez njegovega
tolažilnega objema bi se razletela na
tisoč koščkov. Res hvala vesolju, da mi
ga je namenilo, saj je najboljši ati
svojemu fantku in moj najboljši
prijatelj in partner.

LJUDJE POMAGAJO

Družina in prijatelji nas sprejemajo
zelo lepo in so nam v veliko podporo
od samega začetka. Ko so izvedeli, kaj
se z našim fantom dogaja, so tudi oni
zelo trpeli, bili zelo žalostni in niso
mogli verjeti, da nas je to doletelo. Res
so nam v veliko oporo, družina nam
pomaga po svojih najboljših močeh.
Bolezen, ki jo ima Žiga, namreč
zaznamuje celo družino, za vse nas se
je življenje obrnilo na glavo. Vsi smo
bili primorani spremeniti in prilagoditi
svoje dosedanje aktivnosti, nič ni več,
kot je bilo, življenja so se prilagodila na
celi črti.

Kako vas sprejema okolica, najprej
najbližji (družina, prijatelji) in tisti,
ki vas ne poznajo? Kako pa je
pomagal oz. če pomaga
delodajalec?
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ANJA KOT MEDICINSKA
SESTRA IN PETER KOT
BIROKRAT

Naše življenje je popolnoma drugačno,
kot je bilo načrtovano in kot bi sicer
bilo z zdravim otrokom. Čez noč sem
dobesedno postala medicinska sestra,
Peter pa uradnik, ki piše dopise in
vloge za pripomočke in ves material za
Žigo. Pri nas vse poteka tako, da je
potrebno za neke pripomočke izven
okvirjev ZZZS-ja pisati posebne vloge,
da ti odobrijo, če ti sploh odobrijo. A
ker večina vlog ni takoj odobrenih
pozitivno, je potrebno biti vztrajen in
se na neodobrene vloge vedno znova
pritožiti in pisati nove dopise, skratka
začaran krog, ki ga sploh ne bi smelo
biti, saj sva primorana svojo energijo
vlagati v nekaj, kar bi moralo biti
rešeno takoj in pozitivno.
To vlogo je zelo dobro prevzel Peter in
me s tem razbremenil. Peter mi včasih
reče, da sem že čisto prava
medicinska sestra, saj je potrebno
Žigo dnevno aspirirati (s cevko skozi
nosek ali usta očistiti dihalne poti sluzi,
ki se nabere zaradi njegove hipotonije
in pretežno ležečega položaja),
dnevno mu tudi delam katetrizacije (s
katetrom grem skozi
spolovilo in sečnico do mehurja), saj
sam ne zmore lulati, ker ima zaradi
osnovne bolezni slab mehur, v samem
mehurju pa še dvoje divertiklov
(žepkov v mehurju), kjer se zadržuje
urin in je odlično leglo bakterij. Hrano
in tekočino uživa po gastrostomi
(cevkica, ki je bila z operativnim

Kako zgleda sedaj vaše življenje?

OD ZDRAVNIKOV DO
BOLNIC DO TERAPIJ IN
NAZAJ ...

Namesto da bi otroka peljala na
igrišče, kjer bi se igral z vrstniki, sinka
vozimo na nevrofizioterapije, da
razgiba svoje telo in s tem preprečimo
nastanek prehudih mišičnih krčev.
Sicer na terapijah sedaj že dolgo
nismo bili, saj je bil Žiga zadnje štiri
mesece v zelo slabem zdravstvenem
stanju.
Obiski bolnišnic in hospitalizacije so
bile na dnevni bazi. Pestili so ga
bronhitisi, retence (zapora urina),
vnetje mehurja, kronična driska,  ki je
trajala več kot en mesec, in je Žiga
pred našimi očmi dobesedno hiral, saj
mu ni nič pomagalo. Na koncu pa še
operativna vstavitev gastrostome in
nato težave z bruhanjem.
S Petrom sva bila primorana zelo
prilagoditi svoja življenja, vse skupaj
od nas zahteva ogromno dobre
organizacije in ogromno prilagajanja
ter načrtovanja. Jaz sem pustila službo
in doma, v domačem okolju, nudim
Žigi vso nego in oskrbo. Zelo bi si želeli
več hoditi ven in na kakšen obisk, a je
potrebno paziti nanj, saj ima slab
imunski sitem in je zelo dovzeten za
okužbe, tako da gremo težje vsi trije
kam skupaj. Lažje je v poletnih
mesecih, ko ni na pohodu toliko
različnih virusov. S Petrom se
izmenjujeva, grem jaz, pa je v tem
času on z Žigo in nato gre on in sem
vmes jaz z njim. Če greva oba,
čuva Žigo moja mama.

Srž za.me

Prav tako je v naši zgodbi velika
podpora tudi Petrov delodajalec,
Zavarovalnica Sava. Imajo velik posluh
za nas, prav tako so se sodelavci
zavarovalnice samoiniciativno odločili,
da zberejo za nas denarni prispevek in
nas s to velikodušno gesto finančno
razbremenijo, saj oskrba in nega za
Žigo zahteva velik finančni zalogaj.
Petrovi sodelavci in nadrejeni so
nam izjemna in velika podpora, hkrati
pa razumejo, da je zaradi celotne
situacije Peter tudi včasih več odsoten,
kot bi bil sicer. Res sva iskreno
hvaležna prav vsakemu izmed njih, saj
v takšnih trenutkih to šteje ogromno,
da veva, da nismo sami, da imamo
celostno podporo in da nas ljudje
razumejo in sprejemajo.

postopkom napeljana direktno v
želodček), saj sam ne zmore toliko
požirati in zaužiti zadostnih
kalorij. Zaradi svoje bolezni večino
časa leži, zato tudi izvajam masaže, da
preprečimo preležanine na telesu.

NIKAKOR PA NE BI ZMOGLI
BREZ PODPORE IN ČISTO
SAMI

Zagotovo  družina.  Predvsem moja
zlata mamica, s katero se lahko zelo
hitro sporečeva, a sva po svoje
nerazdružljivi. Priznati moram, da je
zelo suverena  in obvlada nego in
oskrbo Žige, da o razvajanju in

Kdo vam je v največjo oporo?

poljubčkih sploh ne govorim. V
babinem objemu je Žigi najlepše in
tako se rad stisne k njej.
Prav tako nam zelo pomaga tudi moj
oče, ki nas v težkih dneh oskrbi z
njegovo najboljšo kuho daleč naokoli,
da nasitimo naše želodčke in je svet
takoj lepši. V veliko podporo nam je
tudi celotna Petrova družina in moj
brat z družino. Vsak pogovor in obisk
dobro deneta za naju in za Žigo.
Prav tako so velika podpora tudi najini
prijatelji, brez katerih ne bi šlo. Vsak
pogovor, vsak objem, vsaka utrgana
minuta, da vsaj malo odmisliva
vsakodnevne skrbi, so še kako prijeten
in nujno potreben balzam za dušo.
Hvala prav vsakemu.

CENIVA MIRNE TRENUTKE

Ni lahko, sploh ne. Se pa da, če je
ljubezen dovolj močna in če se seveda
oba trudiva obdržati zdravo zvezo in si
oba želiva, da zveza obstane, kljub
preizkušnji, ki nama je dana.
Priznava, da se večkrat sporečeva, kar
misliva, da je čisto normalno, glede na
to, da sva utrujena in izčrpana. Pridejo
noči, ko ne spimo, pridejo dnevi, ki so
neznosni, ko Žiga joče, je v groznih
krčih in bolečinah in to naju čisto
povozi, saj lahko le nemočno opazuješ
svojega otroka in mu ne moreš
pomagati. A nekako poskusiva
prebroditi tudi to in še toliko bolj
ceniva trenutke, ko je stanje umirjeno
in mirno.
Včasih nama je bilo za ohranjanje
ljubezni pomembno, da sva skočila na
kakšen oddih. Na  oddihu nisva bila že
dve leti, to sva sprejela. Sedaj
ohranjava odnos drug do drugega na
način, da nama veliko pomeni že, če
lahko odideva v dvoje na kavico, kaj
dobrega pojesti, se morda malo
namočiti v bazene in sprostiti v savne.
Zadovoljna sva z majhnimi stvarmi.
Hvaležna sva za trenutke, ko smo vsi
trije skupaj doma, da nismo
neprestano po bolnicah in ločeni in se
lahko stisnemo na kavču.

Na fotografijah se vidi vaša
ljubezen, v živo kar žarite. Kako
ohraniti zaupanje, podporo
partnerja, ljubezen drug do
drugega?

DOPUŠČAVA SI TUDI ŽIVETI
Meniva, da je za ohranitev zveze nujno
potreben tudi pogovor, da se ne
zapirava vase, da deliva svoje občutke 
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Srž za.me

DOVOLITE SI ČUTITI

in misli.
 
Priznava si tudi, ko nama je hudo in ne
skrivava čustev drug pred drugim. Kljub
naši preizkušnji, si še vedno dopuščava biti
ne samo starša, ampak tudi živeti. Tako se
spomnim, ko sva izvedela za diagnozo Žige
in sva bila z njim na sprehodu, sem
zamišljeno Petru dejala: »Misliš, da bova še
sploh kdaj srečna, da se bom še kdaj lahko
smejala in veselila?« Odgovoril mi je,
seveda, naučili se bomo živeti s tem. V
tistem trenutku mi je bil to čisti nesmisel in
zdelo se mi je nerealno, a je imel prav.
Kljub vsem preizkušnjam in težkim
trenutkom, ko bolezen terja svoje, se
smejiva, sva srečna in imava rada življenje.
Ne samo to, ravno smeh in veselje naju
drži gor, da se znava tudi iz težke situacije
pohecati in nasmejati in da življenja kljub
zahtevni preizkušnji ne jemljeva strogo in
preresno.
Vsak od naju ima že od prej tudi svoje
hobije in dopuščava si, da to tudi dalje tudi
počneva. Pomembno je prilagajanje in
dobra organizacija, pa se vse nekako da.

Nikakor se ne smete predati in obupati.
Dokler človek v sebi ohranja vero in ima
upanje, ima ogromno. Naj jih vodi
ljubezen, ljubezen do otroka, družine,
partnerja, prijateljev, ljubezen do tega, da
so živi in živijo. Zelo dobro je tudi, da se
starši povežejo z drugimi starši, ki
prestajajo enako ali pa podobno. Ti starši
nas najbolje razumejo in čutijo enako kot
mi. Nama je to izredno koristilo, sploh jaz
sem v stiku z mamicami, katerih otroci
imajo različne diagnoze in bolezni in
moram povedati, da sem zelo hvaležna,
da sem jih spoznala, da mi je življenje na
pot pripeljalo krasne osebe, s katerimi si
pomagamo, stojimo ob strani, si vsake
toliko kaj napišemo, si delimo izkušnje in
napotke glede pripomočkov, ki nam
pripadajo itd.
 
Najbolj pa bi staršem otrok, ki imajo težke
in neozdravljive bolezni, svetovala, da si
dovolijo iti skozi vse faze žalovanja in
sprejemanja bolezni otroka, ko začutijo,
da je hudo, naj jočejo, ko začutijo, da so

Kaj bi sporočila staršem, katerih otroci
imajo težke, neozdravljive bolezni oz.
diagnoze?

ŽIVIVA TUKAJ IN ZDAJ

Iskreno, o prihodnosti ne razmišljava
... Žiga naju je naučil in naju še uči, da
živiva za danes. Živiva za trenutek, ki
nam je dan danes, tukaj, sedaj. Ne
razmišljava o jutri in pojutrišnjem. To
razmišljanje bi naju samo "ubijalo", saj
je bolezen zelo nepredvidljiva in
zahrbtna. Poskušava užiti vsak dan
trenutek z njim, najinim Žigom.

Ali razmišljata o prihodnosti?

jezni, naj se jezijo, in ko začutijo, da so
radostni, naj se veselijo. Čustva je
potrebno predelati in si dovoliti da
pridejo na plan. Pomembno je tudi, da si
dovolijo živeti dalje, naj počnejo
stvari, ki jih imajo radi in na ta način
polnijo svoje baterije za čas, ko je
hudo in težko. Naj se obkrožajo s
pozitivnimi ljudmi, z ljudmi, ki jim
energijo dajo, ne pa samo jemljejo.
Meniva, da je v najinem primeru to še
sploh pomembno, saj je najina pozitivna
naravnanost in pozitivna energija še
kako pomembna pri skrbi za Žigo.
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IZKUŠNJE OTROŠTVA
SO MI DALE MOČ

AVTORICA: SANJA RUBINIĆ

FOTO: JERNEJA KOROŠEC, ARHIV NEŠKE NEŠANE ARNAUT

36-letna Neška Nešana Arnaut je uspešna vsestranska poslovna ženska, ki jo zanima veliko različnih dejavnosti –
frizerstvo, prostovoljnost, ples, glasba,  joga, osebna rast… Tako je lažje začeti zgodbo o njej, kot povedati, da je
Neška »le« frizerka z Vrhnike. Čeprav urnik v njenem salonu v povprečju traja okrog 12 ur, si najde čas in se
preizkuša pri veliko različnih projektih. Eden izmed njih je dobrodelna akcija, ki jo organizira več let zapored.

Srž za.me

Njene stranke jo opisujejo kot profesionalno, pozitivno in
zelo srčno osebo. Prav srčnost je ključna, da opazi ljudi v
stiski. Pomaga jim, tako kakor najbolj zna, preko svojega
poklica. »Dve leti zapored v času Festivala Argonavtski
dnevi na Vrhniki organiziram dogodek z ekipo enako
dobrodelnih frizerjev iz različnih koncev Slovenije, ki
so pripravljeni naključne obiskovalce cel dan frizirati v
zameno za dobrodelni prispevek. Odziv je velik, tako da
na ta način zbran denar v sodelovanju z društvi in
Zavodom Ivana Cankarja ZIC v celoti podarimo ljudem v
stiski,« pove Neška. Dodaja, da je skupna točka vseh
frizerjev vztrajnost in delo na dolgi rok. »V svojih poklicih
smo maratonci. Zato sem se poigrala z besedami in je
nastal frizerski maraton edinstven v Sloveniji«, pove z
nasmeškom. »Vsi imamo nekaj, čemur se lahko
odpovemo, ali pa nekaj, s čim lahko pomagamo drugim.
Želim verjeti, da smo vsi ljudje v osnovi dobri in da lahko
priskočimo na pomoč tistemu, ki jo potrebuje,« skromno
razloži svoj moto, ki jo je popeljal v dobrodelnost.

Lastna ranljivost v službi dobrodelnosti

Stiska ljudi ji zaradi njene lastne izkušnje ni tuja.
Kot pravi, prihaja iz družine, ki ji je omogočila možnost
izobrazbe in delovne navade. Zato je staršem hvaležna,
obenem pa dodaja, da je vseeno imela zelo težavno
otroštvo. Zaradi očetovih težav z alkoholom je bilo v
družini veliko fizičnega in verbalnega nasilja. To je, kot
pravi, nanjo vplivalo tako, da se je vse bolj zapirala vase,
postajala je vse bolj preplašena, kar se je kasneje kazalo v
družbi, šoli in na splošno v odnosih do drugih ljudi.
»Zaznamovalo me je predvsem vzdušje, ki me je
spremljalo doma celo moje otroštvo. Strogost,
ustrahovanje, omejitve, fizično nasilje in verbalno
znašanje očeta, pa požrtvovalnost, nemoč in neznanje
moje mame. Zaradi takšne prtljage sem si več let okoli
sebe ustvarjala 'varen mehurček' in se posledično
izogibala konfliktom,« razlaga.  Kmalu je ugotovila, da ji
takšna kletka ne bo prinesla uresničenega življenja, 
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Srž za.me

kakršnega si je želela zase, ter da bo morala stopiti
ven iz svoje ustvarjene cone udobja. Z delom na sebi je,
kot pravi, ozavestila svojo željo in potrebo po
razumevanju, poslušanju, spodbujanju, pojasnitvi; in
nenazadnje: sprejemanju. »Zdaj, po tolikih letih, lahko
rečem, da so mi pretekle družinske situacije, ki so me
zaznamovale, dale tudi moč, da premagam stare miselne
ovire in da se v njih ne zaletavam več,« iskreno pove
Neška.

Frizerski stolček je lahko terapevtski

Izbira poklica prinesla nujno potrebno
samozavest

Poleg priljubljenosti v salonu, kjer so kar več mesecev
dolge čakalne vrste, Neška doseže rezultate tudi izven
njegovih prostorov: zasedla je prvo mesto v prvem
frizerskem televizijskem resničnostnem šovu Zlati rezz. 
Zanimivo je, da se je za ta poklic odločila »naključno«. Kot
otrok »nisem imela predstave, kaj bi delala, vedela
sem samo, da moram dokončati šolo, ki mi bo omogočila
službo. Za predlog mame, da se izšolam za frizerko, sem
se hitro ogrela.« Malo je manjkalo, da konča v šiviljskem
poklicu, ki ji ga je ob koncu 8. razreda zaradi premalo
točk in slabih ocen predlagala šolska svetovalka. »Čeprav
sem bila takrat še otrok, je v najinem pogovoru šolska
svetovalka pokazala posluh za moje željo, voljo in
vztrajnost, da se usmerim v frizerski poklic,« pojasnjuje
Neška. To je bil, kot pravi, zadetek v polno, z vpisom na
frizersko šolo v Ljubljani je, zahvaljujoč svojemu talentu,
hitro pridobivala samozavest. »Od tam naprej je šlo samo
navzgor, vsak dan sem dobila potrditve, da sem na pravi
poti. Edina v razredu sem 1. letnik končala z odličnim
uspehom. To samo potrjuje, kako pomembno je, da si
vsak izmed nas izbere in najde pravi poklic, tisto v čemer
je resnično dober!« Ta zgodba o izbiri poklica jo je
navdihnila, da je na modni humanitarni predstavi (H)ART
SHOW v Cankarjevem domu na Vrhniki za 10. obletnico
svojega salona s pomočjo umetnikov uprizorila zgodbice
z naukom; ena izmed teh je tudi o 'nesojenem poklicu'.
Na izvirni način je šiviljske predmete vpletla v lase
modelom in tako ustvarila avantgardne pričeske, kot je ta
na fotografiji.

Neška pravi, da nima več potrebe po dokazovanju, ne
išče, kot je to včasih počela, potrditev, da dela prav.
Vseeno poskuša ves čas napredovati, širiti svoje znanje,
zato se ne zadovoljuje zlahka z doseženim. Ko ji kaj uspe,
pravi, nadaljuje z izzivanjem same sebe, z željo, da bi bila
še bolj kreativna in unikatna. »Oprah je intervjuvala več
tisoč ljudi in najbolj neverjetno ji je bilo po koncu
snemanja to, da jo je vsak gost – ali je to bila bolj ali manj
pomembna javna osebnost, vprašal/a :'Oprah-a je bil
intervju ok, ali ste zadovoljni?'. Potreba/želja po
potrditvi, dokazovanje, razumevanje, sprejemanje je
gonilo vsakega človeka. Z vsako besedo in dejanjem si
želim, da se predstavim v čim boljši verziji. Napačni
pristopi ljudi iz moje preteklosti me motivirajo, da se
naučim ravnati drugače kot oni in na drugi strani me
motivirajo ljudje, ki so dosledno delali v smeri svojega
cilja in dosegli uspeh,« pove Neška. Neška pravi, da smo
kot posamezniki preveč odtujeni, zaprti. 
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Če ne bi bilo tako, bi si pomoč hitreje poiskali tisti, ki jo
res potrebujejo. Zato se pošali, da je frizerski stolček
v njenem salonu tudi psihoterapevtski. »Ljudje čutijo, da
mi lahko zaupajo,« opaža Neška.

Samo veliko energije ne zadostuje,
pomembno je postaviti prioritete

Poklic, ki ga opravlja več kot 10 let, je Neško zaznamovalo
tudi zdravstveno. »Delo stoje in ves čas ista drža že
negativno vplivata na moje zdravje. Imam težave s
hrbtenico, sklepi, kalcinacije v ramenih. Zaradi težav,
povezanih z alergijami, uporabljam izključno naravne
frizerske preparate,« omeni Neška. Zato ji je po naporni
službi pomembno, da se dobro naspi, šele potem pridejo
na vrsto ostale dejavnosti. 
 
Zaradi komentarjev iz svoje okolice, od kod črpa toliko
energije, da poleg vodenja salona in vsakdanjega dela,
ustvarja različne frizure, photo shootinge, dobrodelne
akcije, se je pred kratkim udeležila še delavnice za
ozaveščanje na temo izgorelosti (burn-out). Pravi, da je
rezultati niso presenetili. Zato si vsakič znova, ko jo
zagrabi kakšna nova ideja, mora določiti seznam
prioritet.
 
Za vse, kar je doslej dosegla, pove, da se lahko zahvali v
največji meri sama sebi – zaupanju vase, ki ga je trdno
gradila več let. Čeprav so ji dobrodelne dejavnosti še
naprej visoko na seznamu zanimanj, si želi, da
profesionalni poklic kmalu uskladi tudi z vlogo mame, kar
je, prizna, morda še največji izziv.



BILA SEM ČISTO NA DNU –
A ZDAJ SEM KONČNO NA
PRAVI POTI

AVTORICA: SANDRA TERTINEK

FOTO: ISA ZOE GAUVIN

Moja zgodba, moje življenje…..
So 51 leta sploh primerna za to, da narediš kratek
povzetek svojega življenja, da se zamisliš nad tem,
kako je potekalo, kako si ga živel. Po naravi sem
zelo razmišljujoč človek in prav dnevni sprehodi z
našim psičkom so primerni za ta totalni odklop. 
Da lahko razmislim in se vrnem 
v preteklost.

Srž za.me
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Na svoja otroška leta, ki sem jih preživela v majhnih, a takrat
izredno simpatičnih Radencih, imam zelo zelo lepe spomine.
Uživala sem v prelepi, neokrnjeni naravi, se družila s svojimi
vrstniki. Dopoldan v šoli, popoldan pa na bazenu, v parku ali
na garažah. Imela prve simpatije, skratka uživala sem na
polno. A vedno sem imela občutek, da so Radenci samo
prehodna postaja v mojem življenju.  Moja starša namreč
oba prihajata iz Maribora in sta si čez nekaj let zaželela
vrnitve nazaj v rodni kraj. Ne spomnim se več, kaj je ta
preselitev takrat za mene pomenila, vem samo, da sem v
tistem obdobju nekako hotela prekiniti vse stike s tem
krajem. Zakaj, še danes ne vem.

Napačen razlog za izbiro poklica ima
daljnosežne posledice

Po končani osnovni šoli sem si želela na Prvo gimnazijo, a
sem pristala na Srednji ekonomski šoli. Pravi razlog za mojo
odločitev je bil verjetno ta, da sem sovražila biologijo (ki je
bila na Prvi prisotna vsa štiri leta) in stavek tedanjega
ravnatelja Prve gimnazije, da bodo problemi s službami.
Če bi vedela, da jih bom sama imela kar šest let, bi
ta stavek takrat zanemarila in se verjetno drugače
odločila.
Uživala sem v mestnem življenju, ki se je kar precej
razlikovalo od življenja, ki sem ga poznala prej. Spoznala sem
nove prijatelje, predvsem te ženskega spola. Pa saj nam je
vsem nekje jasno, da če hodiš na Ekonomsko šolo, si kot v
ženskem samostanu. Ampak to me ni motilo, motilo me je to,
da se na tej šoli nisem počutila prijetno, domače, zdelo se mi
je, kot da nikakor ne spadam tja. In zato sem bila izredno
vesela, ko sem po štirih letih uspešno zaključila šolanje in
enkrat za vselej za seboj zaprla ta šolska vrata.

se vanj noro zaljubila. Moj bodoči tast je imel avtomehanično
delavnico, ki je zaposlovala kar nekaj ljudi in vse tri njegove
sinove. V tem času so se odločili, da preidejo na računalniški
sistem in sem jim zato pri tem tudi prostovoljno pomagala.
Obenem pa sem v tem podjetju videla tudi svojo poslovno
priložnost. Že takrat sem bila polna idej, zelo energična,
samosvoja in prepričana, da ta delavnica potrebuje prav
mene.
O joj, kaka zmota. Moj tast je bil moje živo nasprotje. Sicer
zelo dinamičen in energičen gospod, ki pa ni maral nobenih
sprememb.  In k popolnemu kaosu sta v veliki meri
pripomogla še moja dva svaka.  Kaj naj rečem: drama na
vsakem koraku. In jaz sredi te drame. Med tem sem rodila
dva otroka, se poskusila čustveno distancirati od vseh teh
družinskih zgodb, nekako uskladiti naše družinsko življenje s
poslovnim in poskušati preživeti.

Začetek propada mariborskega
gospodarstva

V tistem času je bilo v Mariboru izredno malo univerz, v
Ljubljano ali kam drugam pa nikakor nisem želela. In
posledica vsega tega je bila, da se vpišem na Ekonomsko
poslovno fakulteto. Veliko vprašanje je bilo, ali sem se v
ekonomiji sploh našla, sploh videla. Takrat zagotovo ne!
Oboževala sem nemščino in psihologijo, a ekonomija je bila
1000 svetlobnih teles oddaljena od tega.
Zato sem bolj »bluzila« kot študirala, se vmes že zaposlila in
nekako po dobrih treh letih zaključila VI. stopnjo.
To so bila tista za nas zelo prelomna leta, ko smo se kot
država odločili za samostojno pot. V Mariboru je začelo
gospodarstvo umirati na obroke, začelo se je množično
odpuščanje in zapiranje tovarn in podjetij.
Edini zaposlovalci v tem obdobju so bila privatna podjetja. In
tako sem se zaposlila pri prvem, kjer sem opravila
pripravništvo (ki je bilo takrat še obvezno), pa pri drugem
(kjer sem vzpostavila na noge celotno poslovno
administracijo).

Znajdem se na sredi družinsko poslovne
drame

Tu nekje na tej poti sem spoznala svojega sedanjega moža in

Vzamem si čas zase

Naše družinsko podjetje se je kar nekajkrat reorganiziralo,
spremenilo vodstveno strukturo, a samo poslovanje, ki bi
bilo nujno potrebno sprememb, je ostalo nespremenjeno. 
So bili trenutki, ko sem bila z močmi že čisto na koncu, in so
bili trenutki, ko sem zmogla vse.  In nekako sem se v tem
čustvenem vrtiljaku odločila, da zaključim to zgodbo in
odidem iz podjetja. Najprej je pomenila ta odločitev zame
veliko olajšanje, totalni odklop in zavedanje, da lahko končno
spet zadiham s polnimi pljuči. Vzela sem si čas samo zase in
za svoja otroka. Potrebovala sem ga, da razmislim, kako
naprej …

Začenjam čutiti krivdo ... in izgorim

Pisala sem prošnje kot nora, iskala delo na vsakem koraku,
bila optimistična in pesimistična obenem, se čutila krivo, da
sem zatajila, da mi ni uspelo.
Smeh je počasi izginjal z mojih ustnic in lic. Postala sem
vedno bolj resna, zamorjena, nesrečna. Prišlo je obdobje
paničnih napadov, občutkov tesnobe, sindroma izgorelosti in
tam sem bila jaz, ki nisem videla nobenega izhoda več. Bila
sem čisto na dnu.  
Ja, ko si tako na dnu, obstajata samo dve možnosti, da se
uležeš, predaš in prepustiš malodušju, ki te obdaja, ali da se
spet postaviš na noge in se poženeš v akcijo. Tretje možnosti
zagotovo ni.

Ugotovim, da življenje jemljem preveč
resno

Sama sem se odločila za to drugo. Nordijske palice in športna
obutev sta bila moja zvesta spremljevalca, Pekrska gorca pa
moje varno in meditativno zatočišče.
Potrebovala sem kar nekaj časa, da sem uvidela, da delam
precej stvari narobe, da razmišljam preveč togo, da sem
preveč organizirana, da vse preveč načrtujem in da
življenja sploh ne živim, ampak ga jemljem vse preveč resno.
Počasi, ampak resnično počasi sem postajala spet tista stara
Sandra, ki se je začela veseliti življenja in postavljati sebe, za
začetek vsaj občasno, na prvo mesto.
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Začenjam na svoje – kamnita je ta pot

V tem obdobju sem bila s svojo poslovno idejo Sandrina
Mobilna pisarna sprejeta v program, Podjetno v svet
podjetništva.
Dobila sem nov zagon in polet ter nova strokovna in
neformalna znanja, ki so me opogumila, da odprem svoj s. p.
Občutek, da greš na svoje, da si sam svoj šef, je bil zame
neverjeten, nepopisen. Končno sem bila tudi poslovno
svobodna. Nobenih navodil, smernic, tečnih, agresivnih  šefov
ni bilo več nikjer. So bili samo moji naročniki in jaz.
A kaj kmalu sem spoznala, da je samostojna pot več kot to. Je
kamnita in nepredvidljiva, so padci in vzponi in je človeški
faktor, ki ga ne moreš nadzorovati.
Bilo je težko, a sem ob podpori družine vztrajala.

Največje bogastvo iz nove spremembe: z
možem se lahko zaneseva drug na drugega

Pred nami je še veliko dela, veliko neprespanih noči in
delovnih vikendov, a imamo svoje cilje, svojo vizijo o tem,
kam naj nas naša poslovna pot pelje. Imava majhno, a
izredno strokovno ekipo in super zunanje sodelavce, na
katere se lahko v vsakem trenutku zaneseva.
 
So trenutki, ko bi najraje zakričala, se razjokala in se
vprašala, zakaj sem se spet podala v vse to. Potem pa pridejo
trenutki, ko se zavem, kako izredno srečna sem lahko, da mi
nihče ne določa, kdaj moram priti v pisarno, kaj moram
narediti, kdaj lahko grem domov, kdaj bom imela dopust ...
in te svobodne odločitve, ki jih lahko sprejemam sama zase,
odtehtajo vse.
 
In takrat se zavem, da sem končno na pravi poti!

Jočem in kričim, a hkrati čutim svobodo

In potem je prišlo prelomno leto 2018, ko sva bila z možem
pred težko odločitvijo prevzeti družinsko podjetje –
avtomehanično delavnico Avto Tertinek – ali vse skupaj
prodati.  Odločila sva se za prvo, jaz z lahkoto, mož težje. Pa
ne zato, ker ne bi verjel vase, ampak zato, ker je bil že vsega
rahlo naveličan.

Ne bom razmišljala kaj vse sva prestala v tem obdobju in
govorila, kako psihično in fizično naporno je bilo vse skupaj.
To veva samo midva.  A veva tudi, da se lahko zaneseva drug
na drugega, da si delo deliva, da je vsak odgovoren za
svoje področje, obenem pa se izredno dobro dopolnjujeva.
Vključujeva tudi najina otroka, na katera sem izredno
ponosna, saj sta postala dve izredno pozitivno oblikovani
osebnosti s krasnimi vrednotami.
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Ne potrebujemo
nadnaravnih
sposobnosti ,  da
postanemo zdravi ,
uspešni  in  srečni
AVTORICA: SIMONA DOMJAN
FOTO: OSEBNI ARHIV

Srž za.me
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Poročila sem se zelo mlada, v devetnajstem letu. Razumem,
zakaj sem potrebovala moško energijo, saj sem odraščala v
enostarševski družini, vendar z obilico materinske ljubezni.
Nikoli nisem zares čutila ljubezni očeta, dedka, moške
energije. V določenem obdobju življenja sem jima to
zamerila, bila jezna, mislim, da sem to manifestirala na
celotno moško populacijo. 
Nekega dne je prišel »aha efekt« v smislu odpuščanja.
Zavedala sem se, da sta imeli njuni duši nehvaležno in
težko nalogo igrati negativno vlogo v mojem življenju.
Morala sem si priznati, da sem potrebovala to izkušnjo, da
sem prišla do tu, kjer sem sedaj. S tem občutenjem sem bila
pripravljena odpustiti, izpustiti in negativna čustva zamenjati
s hvaležnostjo in ljubeznijo. Kadar ne zmoremo mehkobe za
tiste, ki imajo na videz trdo in zlobno srce, se zavedajmo, da
smo največkrat tudi do sebe prestrogi.

Odgovor, kdo je Simona, sem iskala skoraj do
svojega petdesetega leta. Iskala sem
vsepovsod, le v sebi ne. Želela sem potrditve
za vsaki detajl v svojem življenju. V službi za
dobro opravljeno delo, v privatnem življenju
za vse, kar je ostalo. Seveda tega nisem
priznala ne sebi, ne drugim. Sedaj s
hvaležnostjo gledam nazaj na izkušnje, še
posebej tiste manj prijetne, ki so me
pripeljale do zavedanja, kdo sem. Sem
čustvena, senzibilna, rahlo trmasta in vesela
Simona, ki rada govori, pomaga, pleše in poje,
predvsem pa ima rada življenje. Sem Simona,
ki ni popolna in končno se zavedam, da s tem ni
nič narobe. Pravzaprav sedaj verjamem, da
smo vsi popolni v svoji nepopolnosti.

“Parkirni prostor” ni bil zame

Trenutno je moja največja strast naturopatija (seveda poleg
knjig) in vse, kar je povezano s širšim pogledom na
življenje. Vse, kar je izjemno pomembno, pa se ne da videti,
otipati,  izmeriti, predvsem pa ne zadosti človeškemu
razumu. Kot je dejal Albert Einstein: »Menim, da je kozmično
religiozno občutje najmočnejša in najplemenitejša spodbuda
za znanstveno raziskovanje.« Do te ugotovitve je bila dolga
pot, veliko ovinkov, vzponov, padcev in ovir, v osnovi pa le
pot, ki jo doživlja vsak posameznik z njemu lastnimi
izkušnjami. Bilo je veliko postaj in začasnih strasti, a vse so
bile na nek način povezane s tem, kar sem sedaj in s tem, v
čem želim delovati do konca in še dlje.

Srž za.me

Že kot otroka me je navduševala narava, življenje, živali,
glasba, petje, hrana (čeprav sem bila relativno izbirčen
otrok), … Gradili smo hiške v gozdu, nabirali plodove, imeli
svoje vrtove, se igrali »preživetje«. Uboga družba je že takrat
morala jesti solato iz trobentic in vijolic ter poslušati zgodbe
o mravljicah in njihovemu kraljestvu, o tem, kako čutijo živali
in rastline. Soseda sem prepričala, da je mravljišče kakor
mati zemlja in da morava lepo skrbeti za mravlje, če želiva,
da bova lepo živela na zemlji. Sicer se iz tega takrat ni
izcimilo nič dobrega, saj sva mravlje tako nahranila s
sladkorjem, da smo jih imeli po celi hiši. Ko se sedaj
spominjam, je še veliko takih zgodb, ki mi izvabijo nasmešek
na usta in si rečem: »Presneto, pa saj je pot vseskozi imela
smerokaze, kam si gledala?«
Nekaj let sem igrala klavir in hodila k pevskemu zboru, igrala
košarko, odbojko, a nisem bila dovolj vztrajna, da bi s tem
nadaljevala. Moj najljubši predmet v šoli je bil biologija. Res
pa je, da nihče ni pričakoval, da se bom vpisala na kmetijsko
srednjo šolo, namreč v naši družini ni nihče kmetoval. Na
nek način nikoli nisem živela v skladu s pričakovanji okolice,
zato sem bila velikokrat predmet raznih obrekovanj. Sedaj
se zavedam, da mi nikoli ni bilo namenjeno življenje v smislu
»parkirnega prostora« (šola, služba, družina, enkrat letno
morje, …).

Moška energija mi je prinesla veliko lekcij

Poskrbeti zase ni egoizem

Rodila sem dva sinova, ki imata sedemnajst let razlike. Imata
vsak svojega očeta in z zadovoljstvom lahko rečem, da imata
najboljša očeta. Verjamem, da sta mi bila oba partnerja v
določenem obdobju namenjena, saj naključja ne obstajajo.
Družina mi pomeni neizmerno veliko (sem rak po soncu in
luni). Je pomemben člen v mojem življenju in na poti moje
osebnostne rasti.  Oče drugega sina je moja življenjska
ljubezen. Ne bom dejala »druga polovica«, saj je to le fraza,
ki nikakor ne drži. S trudom, z vztrajnostjo in velikim delom
na sebi sva ugotovila, da sva vsak svoja celota, ki jo je 
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potrebno spoštovati in negovati. Naučila sva se, da je
poskrbeti za sebe (tako, da ne škodiš drugemu) prvi zakon
narave in ne egoizem, kakor nas je naučila družba. Hvaležna
in srečna sem, da nama je uspelo razumeti težke trenutke,
se iz njih naučiti lekcij in iti naprej v brezpogojni ljubezni.

Moja služba odklene moj potencial

Srž za.me

V mladosti s svojim telesom nisem ravnala skladno z
naturopatskimi načeli, saj na noben način nisem hotela
slišati sporočil telesa. Ob vsaki virozi ali kateri drugi težavi
sem šla do zdravnika in ga prosila za zdravila, da bom lahko
delala. Nekje v podzavesti sem si prepovedala biti bolna. 
Dedek je nenehno ponavljal: življenje je borba. Minila so leta
z bolj ali manj opaznimi zdravstvenimi težavami, ki sem jih,
če se je le dalo, skrivala, saj je bolezen predstavljala slabost,
jaz pa sem živela za potrditve iz okolice.  Do trenutka, ko je
bilo vsega preveč. Občutila sem popolno izgorelost telesa.
Srečala sem se s paničnimi napadi, z anksioznostjo, s
težavami s pritiskom, srcem, … Hvaležna sem osebni
zdravnici, da me je poslušala, saj težko opišem, v kakšno
stisko pride človek, ko se sooča z anksioznostjo, s paničnimi
napadi in podobnimi težavami, ki še vedno veljajo za tabu
teme. Pravzaprav v naši družbi človek dobi »etiketo«, da
je slab, in ni čudno, da ljudje skrivajo težave. Ko sem prvič
javno govorila o tem, kar sem doživljala sama, me je
presenetil odziv ljudi. Začutila sem, da je eno od mojih
poslanstev tudi delovanje na področju razbijanja stereotipov
o težavah, povezanih z izgorelostjo in s spremljajočimi
dejavniki.

Z naturopatijo prvič začutim iskreno
zadovoljstvo

S prvo generacijo študentov sem se vpisala v naturopatsko
šolo. Po diplomi sem postala naturopatinja in
holistična iridologinja s specializacijo iz Bachovih cvetnih
esenc. Čutila sem neizmeren ponos. Prvič v življenju sem bila
res ponosna nase iz globine srca.
Prvič za notranjo izpolnjenost nisem potrebovala zunanjih
impulzov, ali kakor je zapisal  Shakespeare: »Svojo krono
nosim v srcu, ne na glavi; ni pokrita z diamanti in je nevidna:
pravim ji zadovoljstvo. To je krona, ki je bila kraljem
redkokdaj dana.« Naturopat deluje na vzroku,
zdravnik deluje na bolezni – posledici. To razumevanje
predstavlja sinergijo, povezuje oba pristopa ter opredeljuje
naturopatijo kot komplementarno vedo. Prihodnost oziroma
želja po boljših rezultatih na področju zdravja tako temelji na
možnosti povezovanja obeh pristopov obravnave.

Vse moje zaposlitve so bile povezane z naravo, ljudmi in s
hrano. Po končanem študiju živilstva sem se zaposlila v
domu starejših občanov kot vodja prehrane. Tukaj sem v
skoraj dvanajstletnem obdobju, ob podpori meni dragih
ljudi, doživela svojo najglobljo transformacijo. Ugotovila
sem, kdo sem in kam moram priti v tem življenju. Začutila
sem svoj potencial, ga sprejela in začela živeti. Vsa
vprašanja, ovire, zgodbe in strahovi so dobili svoj epilog.
Spoznala sem izjemne ljudi in - kakor navaja stara modrost -
ko je učenec pripravljen, pride učitelj. Prepričana sem, da
bodo nekateri še ostali del mojega življenja.

Naturopatija lahko deluje kakor preventiva,
kurativa, samostojno ali/in v povezovanju z
drugimi pristopi (medicina, homeopatija, …).
Človeka ponovno uči poslušati svoje telo ter
prevzemati odgovornost za svoje zdravje. Da
mu znanje, orodja in tehnike, da se
opolnomoči ter spozna zdravilno moč svojega
telesa.

Bila sem nesamozavesten otrok

Moj primarni namen pri vpisu študija naturopatije je bil, najti
orodja in znanje, da ponovno začnem živeti v
pravem pomenu besede in da pomagam drugim. Kot sem že
zapisala, sem se rodila v enostarševski družini. Nisem
prepričana, da sem bila s strani očeta zaželen otrok. Mama
me je rojevala 48 ur.  Kot naturopatinja sedaj razumem,
da sem se rodila z močnim ledvičnim energijskim deficitom.
Bila sem nesamozavesten otrok in do prvega razreda
osnovne šole mi je ponoči uhajal urin. Mama me je večkrat
peljala k zdravniku, pa nikoli ni bilo fizično nič narobe.

Znake, ki mi jih pošilja telo, spregledam. Do
izgorelosti telesa.

Strahovi so še tu
Pravijo, da je bilo leto 2019 najbolj karmično leto tisočletja.
Zame vsekakor velika prelomnica. Notranji glas mi je govoril,
da je potrebno iti dalje v znano/neznano. V mesecu
novembru sem stopila iz varnega zavetja stalne službe na
samostojno pot. Zame je bilo izjemnega pomena, da sem
skoraj dvanajstletno obdobje službovanja v domu zaključila
z ljubeznijo. Če bi dejala, da je bilo lahko in da se ne
ukvarjam s strahovi, ne bi bila iskrena. Sem pa pripravljena
se s strahovi soočiti, jih končno predelati in izpustiti.
Pripravljena sem na ovire, saj to pomeni, da bom imela
možnost napredovati, rasti in se učiti. Hvaležna sem za
Bachove cvetne esence, ki me nežno podpirajo pri mojih
odločitvah. Izbiram jih na trenutno stanje npr. Oreh/Walnut
za spremembe, Mešič/Sclerantus, ko se pojavlja neodločnost
(sem tehtnica po ascedentu), Beli kostanj/White chestnut, če
pred spanjem preveč analiziram pretekle dogodke, sem
preveč »v glavi«,…

Moje poslanstvo je širjenje zavedanja, da
imamo vsi pravico biti srečni

Veselim se leta 2020, nove ere, novih poti. Veselim se
aktivnosti in delovanja v Naturopatskem centru SantéVital, ki
sva ga skreirala skupaj s partnerjem. Veselim se svojega
poslanstva na področju naturopatije, povezovanja in pomoči
ljudem. Želim širiti zavedanje, da imamo vsi pravico biti
srečni, da smo vsi vredni ljubezni, da ni boljših in slabših,
bolj in manj pomembnih, da nas drugačnost bogati in da je
na materi zemlji za enkrat še dovolj kisika za vse. 
S skromnostjo želim sporočiti ljudem, da ne potrebujemo
nadnaravnih sposobnosti, da postanemo zdravi, uspešni
in srečni … če je uspelo meni, lahko uspe tudi marsikomu
drugemu, če si le želimo in smo pripravljeni za to stopiti iz
cone ugodja in delovati. Je lahko? Ni! Je pa vredno. Ljudje,
naredite korak, življenje je lepo in ne bo vam žal.
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Tina je oseba s posebnimi potrebami. Vsaj takšen »naziv« zanjo velja v naši družbi. Resda je Tina na električnem vozičku in
marsičesa ne more storiti sama, a to ne pomeni, da ima potrebe, ki so posebne oziroma drugačne, kot jih imajo drugi, »zdravi«
ljudje. Ima človek na električnem vozičku res drugačne potrebe kot drugi ljudje? Drugačne fizične, čustvene, umske in duhovne
potrebe? Ko danes govorimo o človekovih pravicah, pravimo, da so univerzalne, torej enake za vse. A če dobro razmislimo,
imamo vsi ljudje tudi univerzalne, torej enake potrebe:  potrebujemo hrano, vodo, bivališče, oblačila, zdravstveno varstvo in
izobraževanje, ki jim rečemo »osnovne«, poleg njih pa potrebujemo tudi »višje«, kot so potrebe po sprejetosti, varnosti,
razumevanju, ljubezni.

Tina: Sem
enkratna.
Sem
drugačna.
Sem
različna. 
Pa kaj.

Srž za.me

AVTOR: ROK KRALJ

FOTO: TINA ŽINGER

Razlika med nami je le v tem, da nekateri potrebujejo podporo
in pomoč, da lahko zadovoljujejo svoje potrebe, zato tudi
živimo v družbeni skupnosti. Pravzaprav vsi v določenem
obdobju svojega življenja potrebujemo nego, skrb, podporo,
sočutje.
 
Zatorej Tine ne bomo poimenovali oseba s posebnimi
potrebami, ne bomo ji rekli, da je invalidna (v angleščini
beseda »in-valid« dobesedno pomeni »ne-veljaven«), ker je to
zavajajoče in tudi precej neosebno. Je pa Tina zagotovo
drugačna, različna, enkratna. Ampak takšni smo vendarle vsi.
Mar ne?

Tina je enkratna

ČE VIDITE NEKOGA NA ELEKTRIČNEM VOZIČKU ALI
KAKO DRUGAČE OVIRANEGA, TO NE POMENI, DA GA
MORATE POMILOVATI. PRED VAMI JE ČLOVEŠKO BITJE,
KAKRŠNI STE VI SAMI, S PRAV TAKŠNIMI POTREBAMI,
KOT SO VAŠE. PRISLUHNITE MU, MORDA SE OD NJEGA
LAHKO VELIKO NAUČITE, MORDA VAM LAHKO PRI
MARSIČEM POMAGA IN VAS ZA MARSIKAJ NAVDIHNE.
TINA JE IZ »TAKŠNEGA TESTA«.
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Tina obiskuje srednjo šolo CIRIUS Kamnik, smer
ekonomski tehnik. A bolj kot na ekonomske
teme se osredotoča na nekaj povsem drugega –
na prehrano. »Leta 2015 sem zbolela na želodcu.
Imela sem želodčno bakterijo, ki mi je
povzročala grozno slabost. Tega mi seveda ni
nihče verjel. Nato sem šla k zdravnici, ki me je
poslala na dihalni test. Tam so ugotovili
želodčno bakterijo. Preteklo je kar nekaj časa in
leta 2017 se mi je začelo meso upirati, zato sem
ga odstr anila z jedilnika. Potem se mi je začelo
enako dogajati še z mlekom injajci in sem jih
preprosto umaknila iz prehrane,« pravi Tina.
Tako je postala veganka. 
 
To pomeni, da se je morala ponovno soočiti in se
še vedno sooča z odporom okolja: invalidka na
električnem vozičku pa še veganka? Gre to
skupaj? Tina pravi, da gre. Odlično. Počuti se
bolje, fizično je bolj zdrava in močna, a kar je
najpomembnejše – počuti se izpolnjeno. Našla je
svoj cilj. Vendar ji ne gre samo za lastno zdravje,
temveč tudi za odnos do drugih živih bitij in do
okolja. Ljudje imamo zelo radi živali, v
stanovanjih imamo mucke, kužke, papagaje in še
marsikatero domačo žival.  Obenem pa jemo
živali, čeprav vemo, da je zato njihovo življenje
kratko, prežeto s trpljenjem, smrt pa kruta. Tino
moti ta dvoličnost, s katero se v svojem življenju,
zaradi svoje oviranosti, že tako zelo pogosto
srečuje.

Iz bogate Tinine zakladnice receptov

Tinin recept za vegansko tofujevo-kokosovo skuto 
- 2 dcl kokosovega mleka
- 350 g tofuja
- cimet po okusu
- Stevia v prahu po okusu
- sojin jogurt po okusu
 
Vse sestavine damo v multipraktik in jih zmešamo. Ko
so dobro zmešane, vsebino iz multipraktika stresemo
na kuhinjsko krpo in jo odcedimo. Pa dober tek!

»Imam cerebralno paralizo, česar pa ne dojemam
kot problem. Diagnozo sem sprejela,« pravi
enaindvajsetletna Tina Žinger iz Šentvida pri Stični.
»Invalidnost je del mene. Ni ovira za dosežke.« In
Tina skuša marsikaj doseči, zase in za svet, v
katerem živi. Moti pa jo, da je odnos družbe do
drugačnih prevečkrat pomilovalen: »Pogosto me še
vedno obravnavajo kot otroka, kot nebogljeno bitje,
ki sama zmore zelo malo.«

A ne gre samo za trpljenje živali, zaradi pretirane
vzreje živali močno »trpi« tudi naše okolje in
posredno tudi ljudje sami. »Želim si, da bi ljudje
končno začeli razumeti, da živinoreja slabo vpliva
na okolje. S hrano, s katero hranimo živino, bi
lahko nahranili enega vsejedca, sedem
vegetarijancev in dvajset veganov.  Zakaj bi
ubijali živali, če narava poskrbi za hrano za vse
ljudi?! Če bi vsi ljudje postali vegani, na svetu ne
bi bilo lakote,« opozarja Tina, ki pa ne želi
nikomur vsiliti svojega prepričanja: »Končna
odločitev je vaša.« Ljudje itak preveč »radi«
drugim vsiljujejo svoja prepričanja.

Tako je na primer v učnem stanovanju, v
prostorih bivše tovarne Alprem v
Kamniku, ki je bilo urejeno v okviru
projekta SVLO, Tina pripravila vegansko
sladico. Pri tem je na Facebooku zapisala:
»Danes sem v učnem stanovanju za nekaj
udeležencev sestanka projekta SVLO
pripravila vegansko sladico. Ta je
vključevala avokado, banane, agavin
sirup in 100-odstotni kakav v prahu, pa
še, seveda, maline na samem vrhu. 
 
Vsi, ki so sladico poskusili, so bili nad njo
navdušeni.«
 
Sicer pa Tina piše svoj blog (Tinini
recepti) in je zelo aktivna na Facebook
strani, kjer redno piše in deli aktualne
vsebine, predvsem v zvezi z zdravo
prehrano, zaščito živali in veganstvom. 
V tem je našla svoje poslanstvo. Navkljub
oviram, ki jih ji je postavilo življenje, pa
Tina ne obupuje; še več, želi pomagati
drugim ljudem, spreminjati njihov odnos
do prehrane in s tem do živali, do drugih
ljudi in do okolja.
 
Načrtov ima še veliko.

Srž za.me

Opazuje in sledi svojemu telesu

Prisluhne in podpira pa tudi povezanost
človeka z okoljem

SVLO (p)odpira vrata enkratnim

Prehrana je torej tesno povezana z
zdravjem, odnosom do živali, do drugih
ljudi in do okolja. Tina se je v okviru
CIRIUS Kamnik vključila v projekt SVLO.
Ta ji omogoča, da svojo željo po
samostojnem in ustvarjalnem življenju
preizkusi tudi v praksi, pridobljene
izkušnje pa bo kasneje, na samostojni
poti, lahko s pridom udejanila. 
 
Projekt Spodbujanje socialne
vključenosti otrok in mladih s posebnimi
potrebami v lokalno okolje (krajše
SVLO) financirata Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport ter
Evropski socialni sklad. Projekt  poteka
od  2017 do 2022, skupaj izvajajo trije
konzorcijski partnerji: Center za
izobraževanje, rehabilitacijo in
usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik),
OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuju in
društvo Sožitje Ptuj.

Tina kreira in promovira 
zdravo hrano
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ENA SAMA SREČA

AVTORICA: SAŠA GERČAR
FOTO: INSIGHTS D.O.O.
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V delovni knjižici mi piše, da sem bila pri istem delodajalcu
približno 17 let. No, ja, čez prste. V resnici se je delalo
malo čez rob na začetku in malo pod robom na koncu. 
Zaupala sem na pošten pogled in sveto obljubo, da me
bodo zaposlili takoj, ko bodo za to urejeni vsi potrebni
papirji. Prej ko bom uredila vse potrebno, hitreje se bom
lahko tudi uradno prijavila, so rekli. Vzeli so me namreč za
ustanovnega direktorja podjetja, ki ga še ni bilo. Tako da,
ja, pol leta kasneje je bilo vse pripravljeno in tudi jaz sem
se lahko lepo korektno vpisala med delavne ljudi. 
Na koncu pa je bilo tako, da sem bila nekaj časa le uradni
zapis na papirju. Delala bolj malo ali nič. Bila sem že
globoko v godlji, ki jo danes imenujejo izgorelost.

Srž za.me

A za Američane delaš? To pa mora biti
hudo naporno! Ni čudno, da si izgorela?!!!

Srž za.me

Oko modrosti

Ker sem vedno imela srečo.

Diploma bo ...

Nerada povem, ker nisem ponosna, a vseeno
dam prednost resnici – v svojih mladih letih svojega
študija nisem zaključila. Nisem diplomirala. Vsa razlaga o
upiranju mami, ki je svojo edinko celo mladost
forsirala k doseganju čim boljših ocen, je le prelaganje
odgovornosti. Bolj kot prvo drži slednje, in sicer da me te
družbeno ekonomske vede niso zanimale. Tam
sem ujela fanta, ki je danes moj mož, še nekaj
pohajkovala po fakultetnih predavalnicah,
nato pa zagrabila prvo priložnost za zaposlitev. Vleklo me
je v samostojnost in življenje. 
Bom končala kasneje, sem si govorila. Pa nikoli nisem.

Srečo, ko sem dobila svoje prvo resnejše študentsko delo.
Tipkanje uvozno izvoznih dokumentov. Na pisalni stroj. Mi
gimnazijci pa tipkarskih mašinc nikoli nismo od blizu
videli. A, na Iphonu, če nisem nikoli tipkala? Jah, moj
takratni ”phone” je imel okroglo številčnico.

In sreča se še kar nadaljuje ... z možem
in otrokom ...
To, da sem na faksu ujela najboljšega fanta, ki je
kasneje postal moj mož, je seveda sreča. Kaj bi le
drugega bilo.
Zanosila sem po nekaj letih nesrečnih poskusov. Ne
znam opisati občutka, ko sta se v začetku leta 95 črtici
končno obarvali modro. Sreča najbrž! Sreča je bila
tudi, da sem kljub občasnim krvavitvam, prisilnemu
nekajmesečnem ležanju v postelji in celo vmesni
hospitalizaciji, donosila krepkega in zdravega fanta.
Danes je to že velik mož, ki živi v tujini. A imam srečo,
da se imamo radi, se obiskujemo in redno
kličemo.

Čas bo tudi za srečno srečko ...
Dojeli ste, kajne?! Drži se me sreča. Sicer moja srečka
še nikoli ni zadela. No, ja, do nedavnega je res še nikoli
nisem kupila, a ko sem dojela, kakšna srečnica sem,
sem začela znova in znova vplačevati eno samo isto
kombinacijo. Ni vrag, da enkrat le zadenem glavni
dobitek!
Eno leto igram in zadela nisem še ničesar. Imam pač
takšno srečo, da me življenje špara stresa. Kaj bi se
človek vnemar razburjal za manjše vsote! Čakamo na
tisto eno in edino nagrado, ki mi bo prinesla ravno
toliko, kot potrebujem. In očitno za zdaj ne
potrebujem ničesar.

Še sreča, da ni »zizal« ...
Leta 1995 sem bila pred porodom nekaj mesecev na
bolniški. 7 mesecev polnega počitka. Ne, ne ležanja na
plaži, ampak doma v postelji. Še ceneje. Baje smo
pazili, da ne bi otrok ven padel. Ni. Če to ni sreča! Po
porodu sem končno zadihala s polnimi pljuči in
prejšnji primanjkljaj kilometrine hitro notri prinesla z
nočnimi prenašanji in sprehajanji našega malega
kričača. Čez dan pa kolobarjenje – pumpanje mleka,
pomivanje posodic, jok, držanje stekleničke, podiranje
kupčka, jovo na novo –  pumpanje, pomivanje, jok …
jah, tudi z dojenjem sem bila na strani tistih srečnic, ki
so hranjenje sina lahko prepustile tudi drugim. Lahko,
ker običajno tistih drugih ni bilo zraven. Z dojenjem
pri nas ni bilo sreče. Mulac ni vlekel.  Zaradi tega in
ljubečih staršev, ki so me tisto zimo porinili na
smučarske počitnice, medtem pa pazili na našega
nekajmesečnega kričača, se je vse zgodilo tako, kot se
mora. S srečo na moji strani.

Tako sem tiste tipke skorajda iskala s kompasom.
Ampak, ej, imela sem srečo, da so me tam zaposlili “za
redno”. Najprej za čas nadomeščanja porodniške,
potem pa so mi na srečo pogodbo kar podaljšali.
Po dveh letih sem menjala službo in jo, jaz sfalirana
študentka, dobila v mladem zagnanem računalniškem
podjetju. Mati so bentili, saj se v tistih časih dobre
velike ugledne jugo firme ne menja za nekaj čudnega,
majhnega in predvsem ne nekaj privatnega. Pazite,
pisalo se je leto 1990!
Čista sreča, seveda, ko je tista velika firma dve leti
kasneje šla v stečaj, moja nova pa veselo rasla.
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Srž za.me

Prijavim oba in glej hudirja ...

Srž za.me

Oko modrosti

In ohja, tik pred počitnicami sem poslala svojo prvo
prošnjo za novo službo. Nov družinski član, novo
stanovanje, odličen čas tudi za nove poslovne izzive. 
Ker sem človek anticipacije, sem z iskanjem
začela že v prvi tretjini svoje porodniške. 
Očitno so hormoni naredili svoje, saj sem
se smelo prijavila na mesto direktorja, ki so ga iskali za
novo (to be) ustanovljeno podjetje v lasti Američanov.
Pravzaprav sem prijavila svojega tastarga in zraven
poslala še svoj življenjepis.
Češ naj vzamejo oba, ker midva fantastično delujeva
skupaj, sanjala pa o idealnem scenariju, kjer moj dobi
službo, jaz pa opravljam posle tajnice, komercialistke
ali kaj podobnega.

Ste me vprašali zakaj sem izgorela?

Karkoli že, vsekakor pa samo jaz in edino jaz
odgovorna za svojo življenjsko napako.
In če bi ... no, ajde, bodimo optimistični,
KO BO moja srečka zadela? To bo zgolj sreča, ki me
večno spremlja.

(Ne)sreča pa taka ...
Nič od Hollywooda, po vrnitvi s počitnic,
naju je na odzivniku čakalo eno samo sporočilo. Od
Američanov. Ah, nesreča pa taka – direktor je bil v
Ljubljani ravno v času najinega smučanja. Ker sva že
imela tako fensi aparat, ki je posnel njihovo sporočilo,
se je spodobilo, da pokličem nazaj in razložim
okoliščine najine odsotnosti. 

Matr, dobim svoj mobilc, kakšna sreča!

Na polovici porodniške sem začela tekati po
odvetniških pisarnah, bankah, iskati poslovne
prostore, ustanavljati firmo. In dobila svoj lastni
mobilni telefon!!! Sreča čista! 
Samo pokažite mi tisto, ki je takrat v
svoji torbici nosila kilogramski cegel, s katerim si lahko
poklical s katerekoli lokacije. 
Da ne govorim o veselju in občutku sreče,
ki me je prežemalo, ko je podjetje raslo, ko sem v
njem zaposlila svojo prijateljico, prijatelja, še par
simpatičnih oseb, nekaj let kasneje tudi moža,
odprla novo podjetje na Hrvaškem, dobila povišico,
dve ali tri, prvič potovala v Ameriko in tako naprej.

Kaj če izpustim ...? Kriva? Lena?
Nemarna?

Srečko kupujem redno. Vsakič za 5 krogov
vnaprej. Iste številke. Ne upam si izpustiti niti enega
kroga. Si predstavljate, da bi moja kombinacija zadela
ravno takrat, ko bi jaz termin izpustila??!!
Kriva, kriva!!! Butasta, lena, nemarna ...

Moje poslovne srečke niso več zadevale in pričela sem
klecati pod težo lastne odgovornosti, krivde in občutka
nesposobnosti. 
 
Sploh ker sem službo dobila zgolj zaradi sreče.

In ... sreča za naju, nesreča za druge ... pač ... takrat
niso izbrali nikogar. Razgovore so ponovili, se
pogovarjali z obema in izbrali mene.  
Mene!!! Sfalirano študentko. 
Sreča!!!

Internet, japiji in faks mašina z
odzivnikom ...

Leta 1995 si je internet že utiral pot do naprednih japijev, v
poslovni komunikaciji nas povprečne raje pa so kraljevale
faks mašine. Kakšno leto poprej je naš stari (tako ljubeče
kličem možka) stopil v poslovni projekt s svojim bratom.
Kakšen projekt? Mah, še sama nista vedela, ampak zdelo
se jima je ključno, da si kot prava podjetnika nabavita svoj
prvi faksimile. Oba sicer zaposlena v večjih korporacijah,
sta v poslovne vode vstopila smelo in v timskem duhu.
Vsak polovico sta prispevala za tisto nobel stvarco, ki je
imela tudi telefon in (ohhh, kako fensi) malo kasetico, na
katero so lahko klicoči posneli svoje sporočilo. 
Ta nobel mašina je takrat že leto dni krasila dnevno sobo
mojega svaka, zato se mi je ob menjavi stenskih koledarjev
zdelo primerno dodati tudi tehnološko napredni pridih in
faks postaviti tudi v naše dnevne prostore. Pred odhodom
na smučanje sva posnela najino prvo odzivno sporočilo in
kot majhen otrok sem se veselila poslušanja sporočil, ki naj
bi se v času najine odsotnosti v duhu hollywoodskih filmov,
kar vrstila na naši tajnici.
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vsaka kapljica Šteje.

za nas že 100 Let!

Življenje je preprosto, če mu dodaš vodo.
Obeležimo skupaj 22. marec, svetovni dan voda.
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ŽIVLJENJE KOT
TORNADO

AVTORICA: SARA ŠKORJANC
FOTO: OSEBNI ARHIV, CANVA
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Življenje se dogaja, čas teče in mi imamo nekako vse v rokah in
hkrati nič. Sami smo odgovorni za lastno srečo in nesrečo.
Dejstvo pa je, da vsi, ki imamo možnost napisati ali prebrati
sledeči članek, spadamo že samo zaradi tega med bolj
priviligirane ljudi. 
 
Rodila sem se v ljubeči družini, kjer pa so bile stvari daleč od
popolnosti. Ogromno zgodb, ki so zaznamovale življenja mojih
bližnjih in posledično moje življenje. Zgodb bi lahko napisala za
par knjig in tudi par zanimivih filmov - dram, pustolovščin,
komedij in dokumentarcev…  Predstavila bi najmočnejše
zgodbe, tematike, o katerih bi se morali veliko več pogovarjati.
Pa se ne, ker se ne znamo. Ker boli, ker nas je sram, ker si ne
priznamo, ker nas je strah, ker svet prehitro bije…

Travme, ki jih ne prebolimo

Ko je bila moja mama stara dve leti, se je v njeni domači hiši
zgodila tragična nesreča. Voziček z mamino sestrico, staro dva
meseca, se je odpeljal po stopnicah in Tatjanca Čas je žal
zapustila našo družino ta usodni dan. 
Najbolj prizadeta je bila stara mama. Soočala se je s to bolečino
vse življenje in mi v njenih zadnjih dneh v joku priznala, da ji je
žal. Da je ves čas po tihem iskala krivca, v dediju, v moji mami,
ki je bila na samem kraju nesreče (premajhna, da bi se
spomnila), na gospo, ki je stari mami pomagala. Skratka
travme.

Mama - skrbnik, vodnik, vzornik,
varno zavetje in neviden oklep

Moja mama  je imela zelo pestro življenje in je bila čudovita
oseba, ki je s svojo energijo in s svojim smehom, z dobroto in s
sposobnostjo povezovanja ljudi stopila mnogim globoko v srca.
Kot družini pa nam ni bilo enostavno. Starša se nista zares
razumela. Dan, ko sta meni in mlajšemu bratu sporočila, da se
ločujeta, je bil zame dan upanja. Upanja, da se bodo stvari
obrnile na bolje. In mama je to uredila.

Mama in ati sta kmalu našla partnerje, s katerima sta bila
srečna. Nato pa smo se združili, to pomeni, da smo brez
problema jedli vsi za eno mizo. Midva z bratom (in partnerji),
mama z novim možem, ati z novo partnerko, tete (po mamini
strani), sosedi … Vsi ena velika vesela druščina. Sledila so leta
izboljšav, napredkov, medsebojne pomoči v naši razširjeni
sestavljeni družini, brezskrbnega uživanja življenja in njegovih
priložnosti – zame je bil to čas študija.

Bolezen se ne najavi…

Ne spomnim se, po pravici povedano, kdaj in kje mi je mama
povedala, da je bolna. Ne spomnim se, kaj je rekla, da ima, in
kako so se stvari odvijale. Ko tako razmišljam nazaj, mislim, da
se mi je tukaj vklopil nek avtomatski obrambni mehanizem, ko
sem vzela stvari zelo “neresno”. 
 
Po preiskavah so ugotovili, da ima mama raka na pljučih in da
jo morajo operirati. Nič takega, rutinska operacija, četrtino
pljuč bi naj odstranili in lahko bi normalno živela, če se ne bi
rak širil. Po operaciji sem bila pri njej en teden. Vsak dan sem
se vozila tri ure v eno smer, v bolnico, tam preživela dan
in nazaj domov. Med operacijo so ugotovili, da je veliko več
rakastega tkiva, in odstranili levo pljučno krilo v celoti in nekaj
limfnih vozlov in še (nekaj). Pomagala sem ji hoditi, jesti, cartali
sva se skupaj v postelji in gledali filme, se pogovarjali in
uživali v skupnem času. Po tednu dni sem zaradi študijskih
obveznosti odšla. Mama je še ostala v bolnici.

Nihče ni pričakoval, kar je sledilo.

Po operaciji je sledilo okrevanje in kemoterapija, po tem pa še
terapija s tabletami. Po letu in pol je bila mama v Sloveniji
(*zadnjih osem let je živela v Nemčiji) kakšen mesec in težko
sem prenašala, jo videti tako šibko. Na njenem obrazu nismo
mogli spregledati očitne bolečine in utrujenosti, neznosnih
glavobolov, bila je popolnoma brez apetita in že tako cela
presušena, njeno gibanje pa je bilo počasno in utrujeno.

Srž za.me
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Zraven pa se je tako močno trudila zakriti stanje in nas z
nežnim nasmehom “pomiriti”.
 
Odšla je na rutinski pregled v Nemčijo; nato bi morala priti
nazaj v Slovenijo in potem naprej na Hrvaško na morje …
Odkrili so 23 metastaz v glavi, ji predpisali 22 obsevanj in jo
zadržali v bolnici. Z bratom, oba študenta, sva brez pomislekov
spakirala in se odpeljala k njej. Bila sva ob njej večino časa,
jo hranila, umivala, brala, se pogovarjala, samo sedela … In
vsak dan je bilo slabše. Pri 19 obsevanju je mama hotela
odnehati in prepričala sva jo, naj potrpi še ti dve terapiji.

Ostajava z mami

Nisva vedela, da je že v načrtu, da gre po tem v paliativno
bolnico in oskrbo. Brat, ki je diplomiran zdravstveni tehnik, mi
je povedal, da to pomeni oskrba umirajočih ljudi. Ne on, ne jaz
tega nisva verjela oz. zares dojela. Vse do trenutka, ko so mami
po nekaj dneh na paliativi začele črniti noge in sem jih
masirala. Vstopi medicinska sestra in me nahruli naj jo pustim,
da nima smisla, da če mi ni jasno, da umira. Da po tem, ko
začne telo črniti, ljudje umrejo v roku dveh dni! Jaz in brat sva
jo osuplo in obnemelo gledala. Ona je zapustila sobo.
Vstopil je zdravnik, ki naju je poklical na hodnik in nama
obrazložil, da je to to. Da je čas, da se poslovimo.

Čas za slovo

Trenutek, ko sva morala sprejeti neizogibno. Do sedaj sva
uspešno verjela v čudež. Nikoli si nisem predstavljala življenja
brez mame. Nisem mogla verjeti, da ne bo zraven, ko bom
diplomirala, ko bom uspešna v svoji karieri, ko bom korakala
proti oltarju, ko bom mamica … toliko stvari sem si še želela z
njo deliti. Mama je bila nekako moja zaščita in hkrati moja krila.
Karkoli se mi je zgodilo, kakršnokoli napako sem/bi naredila,
mama je bila tam za mene, polna ljubezni, ki mi je celila rane in
lajšala bolečino, mi spet vlivala vero vase. Imela sem srečo, da
sem imela mamo v pravem pomenu besede, ki me je
brezpogojno ljubila in me sprejela takšno, kot sem, hkrati pa
me je vedno usmerjala v duhu dobrobita vseh vpletenih ljudi in
lastne mirne vesti. Kako živeti brez te močne podpore, če si je
navajen? 
 
29. septembra sem obiskala mamo, tako kot vsak dan. Bil je
čudovit dan, topla oranžna barva sonca je krasila mamino
sobo. Mama je imela modro pižamo, ki je poudarila njene
modre oči. V tej fazi je bila večino časa na morfiju in ni bila
zares prisotna in včasih je ves čas spala. Ne tokrat. Gledala je
živahno in bistro, čisto njeno, ko me je po dolgem času videla.
Našobi ustnice, da ji dam ljubčka. In ji ga dam, ona se nasmeje.
Jaz govorim, ona pa se še enkrat našobi. In spet ji dam ljubčka,
ona se srečna nasmeji. Gledam jo in vprašam, a še enega?
In ona se našobi. Tako sva se ljubčkali nekaj časa in se smejali
druga drugi, nisva jokali, ampak uživali v globoki ljubezni,
povezanosti in najini sreči, da sva. Po nekaj minutah so se
pridružili še drugi.  Naslednji dan zgodaj zjutraj klic …mama se
je poslovila.

Soočanje ali bežanje pred realnostjo?
Oh, ne znam opisati bolečine. Brezno, ne, tornado čustev in
solz. Ni konca bolečine in vse to vodi do otopelosti. Pogreb –
amnezija. Pa smo imeli dva, enega “simboličnega” v Nemčiji in
enega v Sloveniji. Soočala sem se s tem tako, da sem se delala,
da se ni zgodilo. Jokala. In se spet delala, da ni nič. Sledilo
je leto tavanja, ko sem bila kot zombi. Nisem imela pravega
smisla, za nič nisem imela volje in tudi do druženja mi ni bilo. Z
nikomer se nisem zares pogovarjala o tem. Prva streznitev sta
bila ati in najboljša prijateljica, ki sta bila resno zaskrbljena.
Takrat sem se zavedala, da nekaj ni v redu. Da moram spet
najti smisel. 
 
Vedno sem bila zagovornik stališča, da se vse zgodi z razlogom
in res mi je življenje velikokrat to tudi potrdilo. V tem primeru
se mi zdi pa totalno zgrešeno. In dolgo časa sem se sama s
seboj kregala. Prišla sem do zaključka, da v trenutkih, ko
izgubimo nam drago osebo, tega nikakor ne moremo trditi. Je
pa res, da lahko spremenimo pristop k dejstvom, na katera
nimamo vpliva.
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Mama mi je podarila življenje
Z vsemi izzivi v otroštvu, zaradi katerih sem imela možnost
toliko stvari opazovati in doživeti, da sem lahko danes kdor
sem. 
 
Hvaležna
sem, da :
- sem imela mamo v pravem pomenu besede, ki me je
usmerjala, hkrati pa mi je vedno krila hrbet in bila levinja, ko je
šlo za družino. 
- me je naučila, da so pomembni odnosi in ne
spol/vloga/oznaka. 
- me je spodbujala in verjela vame.
- me je naučila izbrati vrline, ki so meni pomembne. 
 
Hvaležna sem za toliko stvari, da se skoraj ne počutim
upravičeno, biti prizadeta, ker sem imela to čudovito mamo, ki
je nekateri nikoli niso imeli, kljub temu da so njihove mame še
žive. Ni kvantiteta časa tista, ki šteje, ampak kvaliteta.
 
Zato mislim, da ni prostora za žalost ali zamere življenju, da mi
jo je vzelo tako hitro. Ampak mislim, da je prostor za ljubezen
in nauke, ki mi jih je predala mama. Za tople občutke ob
obujanju spominov in solze sreče. Pa tudi kdaj trenutek, ko
pridejo solze bolečine na površje. Nič za to.

Pogumno živeti življenje, ki mi je
bilo dano
Verjamem, da me spremlja in je nekako moj angel varuh. Že
nekajkrat sem dobila tak občutek … In zelo močno je bil
prisoten, ko sem začela videti srčke v naravi. Do te mere, da je
bilo že prav smešno. In misel, da mi jih mama pošlje, kot
opomnik, da me ima rada, me osrečuje. Ni ob meni, pa vendar
vem, da bi si ona točno to želela, da bi si jaz mislila. Želela bi si,
da sem srečna, bila bi ponosna na vse moje korake in verjela bi
vame in na poti prepričevala druge. Tako pa me lahko ponosno
spremlja in nežno ter nevidno objame s srčki, ki mi jih pošilja.
Lahko vidi, kako njeni nauki živijo skozi mene, kako tudi njena
energija vre v meni in kako moj smeh spominja nanjo.
 
Verjamem, da sva danes obe srečni in mirni.

Srž za.me
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Z A  L E P Š O  Š O L O

AVTORICA: NATALIE CVIKL POSTRUŽNIK
FOTO: OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR, 

MERKUR Trgovina d.o.o.

M A V R I Č N I  L U D V I K
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Poznate projekt, ki osnovnim šolam, predvsem pa
njihovim učenkam in učencam prinese možnost, res
izživeti svojo ustvarjalnost, ob tem pa se hkrati
povezati z naravo? Ki poteka že četrto šolsko leto in v
katerega je bilo vključenih že skoraj 100 projektov iz
vse Slovenije? Da, to je projekt »Za lepšo šolo.« Motor
projekta je podjetje MERKUR Trgovina, ki je v tem
obdobju za razvoj ustvarjalnosti otrok in polepšanje
njihovega zunanjega in notranjega okolja namenil več
kot 22 tisoč evrov. Skozi izvedbo spodbuja
osnovnošolce_ke, da zaupajo svojemu ustvarjalnemu
duhu. S svojimi idejami in ročnimi spretnostmi
izboljšajo okolje, v katerem nabirajo znanje in
izkušnje, in po pravljenem delu mirno lahko rečejo
»vse urejeno«.

Želja ustvariti prijetnejšo bivanje za
učence

»V okviru projetka Za lepšo šolo smo dvakrat izbrali OŠ
Ludvik Pliberšek zaradi izvirnih, kreativnih idej, ki
smo jim jih pomagali izpeljati. Naredili so čudovito
poslikavo sten v šolskem zaklonišču in obnovili železna
vrata. V prostor je šola že predhodno  postavila
garderobo in garderobne omarice, saj zanje niso imeli
namenskega prostora,« je dejala Lidija Rakuša,
direktorica marketinga v Merkurju. OŠ Ludvik Pliberšek je
ena redkih šol, ki je na projektu dvakrat uspešno
kandidirala za sredstva; drugič so otroci izdelali sončni
sistem s planeti in jih namestili na strop učilnice. Zato sta
naš tokratni navdih v rubiki Odkrij.me, mentorica na OŠ
Ludvik Pliberšek Violeta Škrabl, učiteljica likovne
umetnosti, in Lidija Todorovič, ravnateljica, ki letos
beleži deset let vodenja šole.

»Preden sem prevzela vodenje šole, sem že kot
pomočnica ravnatelja spoznala celotno šolo z njenimi
šibkimi točkami vred. Ko sem videla, kako je Violeta
prvo leto med počitnicami popravila stopnice, sem rekla:
Aha, marsikaj bomo lahko postorili,« v smehu našteva
ravnateljica razloge, zakaj so se prijavili na projekt.  Skozi
aktivnosti, kjer so šolarji aktivno soustvarjali, so ugotovili,
da otroci kasneje teh izdelkov ne poškodujejo in ne
uničijo, kar je prav tako pozitvno vplivalo na odločitev za
prijavo na razpis. Škrablova k temu dodaja,
da jih je pritegnila že sama ideja, kako na šoli nekaj

Garderoba, v kateri je užitek odložiti
svoje dežnike

polepšati in urediti in s tem ustvariti prijetnejše bivanje za
učence.
Vodim popoldanske delavnice za nadarjene in motivirane
učence, zato sem zanje iskala dodaten izziv,« pravi
Violeta, mentorica projekta na šoli. Tako se je rodil
Mavrični Ludvik – ideja poslikave sten stopnišča v
zaklonišče, kjer imajo učenci garderobo. Poslikali so
steno, kjer odlagajo dežnike, vsa tri vrata, dodali barve.
»Tako imajo otroci občutek prijetnosti in drugačnosti, ne
pa občutka, da vstopajo v neko hladno zaklonišče.« Da so
bili res motivirani in so projekt vzeli za svojega, kaže
stavek ene od učenk, Klare, s katerim je presenetila
ravnateljico: »Seveda bomo pobarvali vsa ta vrata in
zidove, saj smo ja Ludvik.«.

Vse urejeno v popoldanskem času

Okrog 15 učencev je vrsto popoldnevov s čopičem in
drugimi slikarsko-risarskimi pripomočki v rokah opravilo
čudovito delo. Svoj prosti čas in ure in ure vztrajnega
ustvarjanja jih je obogatilo z res čudovito garderobo.
Slednjo, kot pravi ravnateljica, sedaj večkrat pokažejo
svetu staršev in pa še komu, ki si težko predstavlja, kako
iz zaklonišča ustvariti prijeten garderobni prostor. 
 
»Drugič smo izdelali planete oz. osončje in jih pritrdili na
strop fizikalne učilnice in so namenjeni lažjemu
razumevanje učne snovi o vesolju in
planetih. Tam jih uporabljajo tako pri pouku ne le fizike,
ampak tudi drugih predmetov, celo nemščine,« se
nasmeje Todorovičeva.

Otroci so zelo ponosni na te projekte

Kot pravita sogovornici, so otroci cele šole ponosni na
izdelke in končni videz, ki so ga ustvarili: »To smo opazili
sedaj pri mednarodni izmenjavi učencev. Ob vodenju
otrok iz Srbije po šoli so znali za vsak planet in vsak
naslikan dežnik v garderobi povedati, kdo ga je izdelal.«
Cenijo izdelke svojih sošolk in sošolcev, dodajata.
»Projekt za lepšo šolo se mi zdi super priložnost, da
začnemo razmišljati o tem, kakšno šolo si želimo in kaj
lahko sami naredimo za to. Ker aktivnosti sofinancira
Merkur, je to za nas dodatna motivacija. Sama nagovorim
učence in se skupaj pogovorjamo, kaj vse lahko z
minimalnimi posegi spremenimo, polepšamo, izvedemo,«
razlaga mentorica Violeta. Idej je še veliko, od
motoričnega parka in pot čutil, gredic, učilnice na
odprtem in še in še.
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Ravnateljica o šoli Ludvika
Pliberška
 
»Šola bo kmalu stara 150 let; najprej je bila
nemška. V tem času se je veliko spremenilo,
seveda. Na 145-letnici smo rekli, da smo na
začetku imeli miške, sedaj pa jih imamo
tudi (smeh). Šola je velika, prenovljena,
energetsko učinkovita. Okrog 560 učencev
ima možnost izbire veliko ralzičnih
aktivnosti. Ponosni smo na kulturno
tradicijo. Vsak mesec učenci pripravijo
razstavišče in poseben program; imamo tri
zbore, enega angleškega; folklorno skupino,
izdajamo knjige ... in še mnogo tega.«

Kaj je Za lepšo šolo?
 
Za lepšo šolo je vseslovenski projekt, ki
poteka že štiri šolska leta in so vanj vključene
vse osnovne šole, javne in zasebne. Projekt
vodi podjetje Merkur, ki za vsak izbran
projekt donira material v višini do 250 evrov
za njegovo izvedbo. Vsako šolsko leto
potekata dva natečaja, pomladni in jesenski.
Pomladni je namenjen ureditvi šolskih
vrtičkov in okolici (zasaditve, visoke grede),
jesenski pa urejanju šolskih prostorov in
polepšanju šolske okolice. Izmed vseh prijav
vsakič izberejo 15 projektov, skupaj doslej 95.
Idejna zasnova, organizacija in izvedba
projekta je v rokah Hiše idej.
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AVTORICA: MAJA ŽIŽEK
FOTO: OSEBNI ARHIV

Sem Maja. Magija.
Iluzija. Vsaj tako razlagata pomen mojega imena
grščina in sanskrt. Neka magija vse okoli mene. :)
Tudi zdaj. :)
Pravijo, da sem bila zelo navihano dete, uporniško,
izjemno nadarjeno in predvsem pogumno. Od
malega sem sanjala, da bom enkrat, ko bom velika,
nekaj velikega. "Jaz bom pa delala neke posebne
stvari." Te misli in občutki niso prihajali od zunaj,
iz nekega zunanjega vira, idola, ki bi mu želela
slediti, temveč iz lastne biti. Kaj je ta več, nisem
vedela. Iskreno, niti spraševala nisem preveč, nisem
se poglabljala vanj.

osebno povabila delati veleposlanica, ker sem na nekem
dogodku naredila dober vtis nanjo, no pa tudi pogoje sem
izpolnjevala. Kakšna čast! In glejte, spet me je življenje
pripeljalo do čudovitih priložnosti, samih energijsko
močnih pozicij. Moram povedati, da sem bila v tujini
izjemno srečna. In potem je bil tu znova nek poseben
občutek ... 
Nikoli ni bil moj namen ostati v tujini. Bila je izkušnja. Po
povratku v Slovenijo se je vse spremenilo. Vedno uspešni,
glasni in pogumni Maji, ki vedno prevzame vse niti
organizacije, ki vse zmore in je sposobna, so se začela
krhati tla pod nogami. Kar naenkrat mi je življenje kazalo,
da nekaj ni ok. Na delovnih mestih, kjer sem tudi vedno
iskala notranji smisel, je po začetnem fluidnem obdobju
začelo prihajati do točk, da stvari niso take, kot sem jih
vajena. In sem postala zmedena, raztresena, razočarana,
globoko nezadovoljna. Izjemno mi je bilo hudo, bila sem v
ogromni stiski. Ponoči nisem spala, čez dan sem bila
utrujena, z vsako interakcijo opominjana, da nekaj ni ok,
nisem na pravi poti. Ampak, kaj je moja pot?

A mi lahko,
prosim, že enkrat
nekdo pove,
zakaj sem tu in
kaj naj delam?

Vodi.me

Kot otrok sem velikokrat gledala zvezde, jih občudovala in
roke stegovala proti nočnemu nebu, in si govorila: kako
daleč so, ne da bi v tistem trenutku slutila, zakaj to delam,
zakaj me je podzavest vodila do tega dejanja.
 
Med odraščanjem sem pogosto razmišljala o svojem
življenju. Opazovala sem ga, kako lepe darove mi nosi,
kako so se mi stvari vsaj v šoli vedno sestavile na pravo
mesto. In ker me je življenje tako lepo vodilo k
priložnostim, sem nekako vedela, da lahko zaupam, da me
bo življenje pripeljalo tja, kjer moram biti, da se bo moja
pot že našla.

Po vrnitvi v Slovenijo se vse spremeni

Mine čas, začnem služiti svoj prvi denar. Predsednica neke
enote, urednica revije, soorganizatorka dogodkov, nato
učiteljica slovenščine na lektoratu v tujini, sledi čudovito
delovno mesto na eleposlaništvu v tujini, kamor me je

Zakaj se mi stvari rušijo?
V tistem času se je začelo moje intenzivno iskanje in
odkrivanje same sebe, raziskovanje in zdravljenje vzorcev,
po katerih sem funkcionirala. Zakaj sem tu? Kaj iščem? Kaj
naj v življenju delam?  V čem sem lahko res dobra? Zakaj
se mi stvari rušijo? Česa ne vidim?
Odločila sem se, da si najdem psihološko podporo. Najprej
me je pot vodila do psihologinje, ki mi je na koncu
pogovora rekla, da nimam nobenega problema in
da samo kompliciram. Hecna ženska. Nikoli več nisem šla k
njej. Naslednja je bila psihoterapevtka, pri kateri sem kar
nekaj časa ponavljala, da vem, da sem tu za nekaj več. Kaj
je ta več, nisem vedela. Veliko sva delali na zdravljenju
osebnih odnosov. Premika znotraj sebe glede "biti tukaj za
nekaj več", znova nisem naredila; še več, prišla sem do
občutka, da je vsako poskušanje zaman.
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»Odkrila boš zdravilko v sebi«. In ustavil
se je čas.

Pot me je čez nekaj časa vodila k osebnostni trenerki, ki mi
je povedala, da ima občutek, da ji vsega nisem povedala.
Draga moja, vse, kar mi je znano, sem ti izlila iz srca.
Sledila so licencirana izobraževanja z namenom, da si
pomagam in najdem odgovore. Vsi, s katerimi sem bila v
interakciji, ali prej ali pozneje, so mi govorili, da sem zelo
poseben človek, drugačna. Nevsakdanja. Da, to tudi sama
vem, ampak kaj naj zdaj s tem? Kako naj preživim? Kako si
naj s tem pomagam v matrici, kjer živimo? A mi lahko,
prosim, že enkrat nekdo pove, zakaj sem tu in kaj naj
delam? Mi lahko, prosim, nekdo pomaga, da si
opomorem, da najdem svojo notranjo moč? Česa sama ne
vem, vidim? Prosim lepo, težko mi je ... Dovolim, da mi
podate roko. Saj dalje bom že znala sama.

Začnem od začetka. Tokrat je zabavno in
lahkotno.

njihovi bližini, pa tega prej nisem verjela, zakaj
"podzavestno" v svojem govoru velikokrat uprabljam
besedno zvezo "nekaj čaram", zakaj imam v književnosti
najrajši smer magični realizem, in še in še bi lahko
naštevala. Predvsem pa je v moje prsi naselil občutek "Ja,
to je to! To je tisto, kar iščem! Vse je logično. Saj
od nekdaj vem, da sem tu za nekaj več." Prišlo je
razumevanje, zakaj sem stegovala roke proti nebu. Zdaj
vem, da sem zvezdni otrok, ki prinaša spremembe
na bolje na tem planetu. Vse se mi je sestavilo. Ni prišlo do
evforije – izjava mi je bila tako naravna, kot če bi mi nekdo
rekel, da zunaj sije sonce (potem je bila visoka pomlad),
ampak zelo globoko vedenje, da je to isto, kar sem
iskala. Moja duša je tu, da pomaga zdraviti, ima izjemno
pomembno nalogo …

Pot me je v raziskovanju odpeljala na delavnico k dvema
jasnovidcema, ki sta mi ob koncu srečanja razkrila sama
od sebe, kaj sem iskala celo življenje. Ženska mi je rekla:
Maja, odkrila boš močno zdravilko v sebi. Imela boš
podobne sposobnosti kot jaz, s spiritualnostjo se boš še
ukvarjala, ampak zdaj še ni čas za to, prej moraš predelati
neke spomine …
Spomnim se tega trenutka. Bil je občutek, kot da bi se
ustavil čas, nekdo pred mene položil puzzle, ki sem jih
tokrat znala sestaviti. Odvili so se mi spomini na moje
zaznave energij, uresničitve mojih "domnev", na
vsake toliko instantna manifestacija mojih srčnih želja,
razumevanje izjav, da nekatere neha boleti telo, ko sem v 

V življenju sem odkrila svoje poslanstvo, našla sem svoj
smisel in namen. Našla sem nekaj, česar nikoli nisem
pričakovala. Da bom zdravilka? Da bom videla energije?
Vendar v meni ni niti kančka dvoma, ampak močna toplina
pri srcu. Kaj pa zdaj? Kako se pripravim na to? Ne, tega
navdiha iz dotedanjih izkušenj iz okolja, v katerem sem
bivala, in ljudmi, s katerimi sem bila v interakciji, nisem
dobila. Vse sem znova morala začeti s popolnega začetka.
Toda tokrat je bilo zabavno in lahkotno ter predvsem
podprto. Začela sem obiskovati delavnice in tečaje s
področja duhovnosti, prebrala na kupe knig. Tu vam
moram razkriti še, da sem imela prej posebno mnenje o
tem, ki se je glasilo: Jaz sem izobražena oseba, na stvari
gledam racionalno, kar pojdite stran s svojimi idejami, ne 

verjamem v njih. Življenje se je očitno zelo
zabavalo ob meni, ko sem rušila svoja stara
prepričanja in sem se učila odprtosti.

Odpre se mi tretje oko
Zelo kmalu sem na eni od teh delavnic kot
soudeleženca spoznala zdravilca, ki tudi vidi
energije. Takoj sva oba postala pozorna eden
na drugega. Ko sva se po njej pogovarjala in
sem mu razkrila nekaj stvari o sebi,
me je globoko pogledal v oči in mi rekel: Ali
veš, da sem že pred pol leta vedel, da te bom
srečal? Ti predal znanje in boš delala podobne
stvari kot jaz? Ne znam opisati občutka, kaj se
je dogajalo z mano. V predelu srca, v srčni
čakri, je bila znova nenormalno močna toplota
in občutek, da sem na pravi poti. Po prvem od
najinih srečanj, sem ponoči dvakrat zbudila.
Prvič sem na uro pogledala natančno ob 1:00,
nato ob 3:00. Prebudi me energija v področju
tretjega očesa, ki je divjala naokoli 
kot neka centrifuga, istočasno pa prehajala
ven in noter. Ko sem naslednje jutro vstala,
sem opazila, da vidim avre, svetlobo nad
ljudmi, živalmi, plasti energije na drevesih, na
kablih z elektriko, med svojimi rokami,
če jih približam. Zgodilo pa se je še nekaj:
aktiviral se mi je dar zdravljenja. 
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Ugotovila sem, da preko rok lahko prevajam močno
energijo. Od takrat naprej imam vedno občutek, da so
moje roke v mehkih energijskih rokavicah.

Tako da večino svojega dneva pomagam ljudem, da
vstopijo v stik z višjo verzijo sebe, da vidijo, kako močne
duše so, ki so si same izbrale to življenje in pot, po kateri
stopajo. Zdaj sem jaz tista, ki ljudem pomaga do
smisla, ki so ga morda spregledali, do trenutkov, ko
preverijo, zakaj so si izbrali določeno inkarnacijo, kaj so
njihove naloge in poslanstvo, kaj je tisto, kar bodo dali
ljudem, da se bodo počutili izpopolnjene. Ljudi učim, da
odkrijejo svoje srčne želje, jih uresničijo. Živimo namreč v
času, kjer je izjemno pomembno, da vsak v sebi najde
svojo strast, svoje darove, ki jih prinaša na ta planet, saj
prehajamo na nove dimenzije obstoja. Naše notranje
zadovoljstvo namreč določa, na kakšnih vibracijah bomo
živeli, realnost, ki jo bomo doživljali, situacije, s katerimi se
bomo soočali, in dimenzijo, v kateri bomo bivali.

Začnem pomagati ljudem

Kaj pa zdaj? Kaj pa naj s svojim življenjem delam zdaj?
Vodena sem bila do hipnoterapije in metode QHHT,
"kvantnega zdravljenja" s hipnotično tehniko, preko katere
s pomočjo hipnoze in regresije pogledamo,
kateri spomini iz tega ali preteklih življenj vplivajo na
sedanjo situcijo, v kateri živi, sprostimo spomine in
energijske blokade, ki so ostale nerazrešene.
Preko te metode se lahko pogovarjamo z vašim lastnim
višjim jazom in katero koli zavestjo iz kvantnega polja,
recimo angeli, vodniki, galaktičnim koncilom,
mojstri, ki podajajo odgovore na katero koli vprašanje, ki
ga imate. Poleg tega ima absolutno moč odpraviti katero
koli zdravstveno situacijo, ki jo imate, seveda če je
primerno in v skladu z vašo življenjsko potjo. 

Hvaležna sem za vse izkušnje.
Ko to delam, imam vedno znova občutek, da delam prave
stvari in da sem na pravi poti.

Odkar pomagam ljudem, da si izboljšajo svoje življenje,
sem vsak dan znova nagrajena z vsakovrstnim obiljem,
lahkotnostjo in priložnostmi in znova z zaupanjem, da če
bom ostala v stiku s sabo, bom vedno vodena do pravih
ljudi in ciljev, prav tako pravi ljudje tudi do mene. 
Vsakič, ko razmišljam o svojem življenju, pridem do
izjemno močnega občutka hvaležnosti, ker živim. Ne glede
na to kakšne izkušnje so za mano (bili so eni heci v ranem
otroštvu, o katerih zdaj nisem pisala), tako rada sem tu.
Morda sem v onostranstvu dolgo čakala, da pridem nazaj,
ne vem, tega nisem spraševala. Morda je pa duša srečna,
da je tu v tako pomembnem času planetarnega prehoda
na višje dimenzije, pa občuti radost, ker ima možnost
doživeti to izkušnjo in z njo rasti.

Izzivi so bili namenjeni moji osebni rasti
in prevodnosti čarobnih energij

Zdaj ko z distance gledam na te dogodke in izzive, s
katerimi sem se soočala, vem, da so bili namenjeni moji
rasti, predvsem zato, da se najdem. In hvaležna sem
sama sebi, da sem globoko v sebi našla moč, da stvari
predelam, se povzpnem na mnogo višje nivoje
zavedanja, hkrati iz njih jemljem modrost, ki
mi pride prav ob delu z ljudmi, ker lahko zdaj še bolj
razumem, čez kaj gredo ljudje, ki iščejo svojo pravo pot
ali pa iščejo nadgradnjo, saj sem izkusila, kakšen je
občutek, ko občutim notranje zadovoljstvo. Nikoli se mi
ni sanjalo, da bom stopala po tej poti, po kateri stopam
zdaj. Nikoli nisem mislila, da me čaka tako imenitna
zgodba. Zame je biti prevodnik nekih energij najbolj
izjemna stvar, ki jo kot človek lahko doživim. Ne vem
(natančno), kam me bo odpeljal jutri. Vsega ne želim
vedeti, čeprav imam dostop do tega. Pustim se
presenetiti in uživati v čarobnosti, ki ga prinašata
tukaj in zdaj, obenem pa vizija o čudoviti prihodnosti.
Morda se mi energijski vid še bolj odpre in bom videla
direktno v vašo čudovito dušo. ;) Kdo ve. :)
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Pogum stopiti iz
anonimnosti in ali
imajo podjetniki
srce?

AVTORICA:MOJCA STEGOVEC
FOTO: OSEBNI ARHIV

Ko se ti po 40 v življenju marsikaj zbistri in si nekako narediš bilanco za
nazaj in načrte za naprej, se končno spraviš sam s sabo. Imaš kopico
lepih, uokvirjenih papirjev z avtogrami na steni ali v predalu, denimo
tistega, ki potrjuje univerzitetno izobrazbo iz ekonomije, ali
specializacijo iz odnosov z javnostmi. Za povrh si
članica skrivnega kluba, kjer srečuješ same vplivneže in uspešneže. In se
čudiš in sprašuješ, kaj imajo ti ljudje »tistega«, da jim je uspelo?

Vodi.me
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Imaš ideje, pa ti vseeno ne "rata"

Ti pa imaš zanimive ideje, odpiraš nova podjetja in potem jih
zapiraš, ker ti ne znese zaslužiti za burek. Kot predstavnica
svojega časa se delaš, da je vse kul. Da ustrezaš
pričakovanjem okolice. Da si lahko privoščiš počitnice, da
lahko potuješ, da pelješ otroke smučat in drsat, surfat … Pa
ni vse tako. Če si lastnik »svojega posla«, potem si moraš
plačo ustvariti sam.
Poskrbeti moraš, da najprej plačaš davke (btw v Sloveniji
plačaš davke na zaslužek, še preden kaj v resnici zaslužiš),
nato moraš ustvariti dodano vrednost in roko na srce, danes
to res ni več mačji kašelj. Potem še poravnati vse fiksne
stroške obstoja, napolniti hladilnik, nahraniti otroke in
nazadnje razmišljaš o t. i. luksuzu a lá počitnice, smučanje,
surfanje in potovanja.

Vodi.me

Zame so pomembni otroci, odnosi, ŽIVLJENJE
In kaj se zgodi, če namesto konstantnega razmišljanja o
materialnem posvečaš veliko pozornosti nematerialnemu?
Skrbiš za zdrav razvoj svojih 3 otrok. Ti je pomembno, da si
tu za njih, jih objameš večkrat na dan, skrbiš, da se zdravo
prehranjujejo, da dovolj berejo, da niso preveč izza različnih
zaslonov. Se z njimi pogovarjaš in jim daš vedeti, da so
pomembni, tudi kadar si zaradi službenih obveznosti v
tistem trenutku čisto v drugem svetu. Jih voziš na različne
dejavnosti in jih čakaš v avtu. Jih učiš, da so spoštljivi do vseh
živih in neživih bitij. In glede na to, da so trije, moraš to
enakomerno razporediti, čez cel dan, ker otroci hitro
začutijo nesorazmernost. In potem je tu še tvoj partnerski
odnos, ki ni samo družina, ampak sva midva. Moški in
ženski princip. Tudi na tem je potrebno delati.

Zadnje čase velikokrat omenjani pater Karel Gržan
pravi: »Legalno in dopustno je edino to, kar je
prijazno, pravično in spoštljivo do sleherne oblike
življenja. Mi smo tukaj le kot delček velike
stvariteljske moči in zato dolžni v medsebojnih
odnosih izjemnega spoštovanja in pravičnosti.«

Na koncu koncev se ti zdi, da so tvoji otroci v družbi
neprilagojeni, ker konfliktnih situacij ne zdravijo z agresijo in
so čudni, ker so rahločutni in vidijo »skozi«. In naj
bi bili ogledalo staršev. In potem razmišljaš, če je s tabo kaj
narobe. Kako to, da še nisi »uspel« v tem svetu. Kaj sploh
pomeni uspeti? Imaš preveč empatije? Ti je nepomembna
zunanja forma, predvsem kar je noter in skrito? 
Svet je globalno prepleten v dobrem in slabem smislu. Kot
»prava ekonomistka« sem dvomila v svoje podjetniške
kompetence, ki so nezdružljive s tem nepravičnim svetom.
Pa vendar.

Ekonomija po meri človekovih potreb vs.
ekonomija za pridobivanje preobilja
izbrancev
Že Aristotel v svoji Politiki loči dve vrsti ekonomije.
Prva temelji na oikosu – to je ekonomija po meri
človekovih potreb, ekonomija, ki je skrb za dom – za
slehernika v domu. To ne pomeni, da imajo v njem vsi
enako; vsi pa imajo dovolj! Doma je za vse poskrbljeno:
nihče ni lačen, brez strehe na glavo, brez zdravniške oskrbe,
ljubeče pozornosti … 

Druga ekonomija pa je hrematistika – bogatenje, ki je
namenjeno samemu sebi – kopičenju za posameznike, kar
pa je mogoče le, če so ostali izrabljani za pridobivanje
preobilja izbrancev. Žal je zavladala svetu izrojena
ekonomija – hrematizem. Nekdanji grški finančni minister,
Janis Varufakis, je v knjigi, v kateri je skušal hčeri razložiti
gospodarstvo, zapisal, »da se ustvarja na eni strani ogromno
bogastva, a hkrati nepopisno nesrečo, gromozansko
neenakost in uničujoče krize.« »Pomembno se mi zdi
vprašanje, ali se študentje ekonomije usposabljajo za
resnično ekonomijo ali hrematizem. Kako naj sicer
razložimo dejstvo, da imamo po eni strani na svetu na sto
tisoče doktorjev ekonomskih znanosti, po drugi pa tako
poglobljeno in utrjeno temeljno krivičnost. Menim,
da je treba, tudi na ravni znanosti, ponovno ovrednotiti
temeljne principe ekonomije ter jih posredovati v čas in
prostor,« še pravi pater Karel Gržan.

Mislila sem, da me čaka zgodba s srečnim
koncem
Naj se tu vrnem s v svojo mladost, ko sem mislila, da imam
pred sabo eno veliko zgodbo s srečnim koncem, pa je
življenje polno odtenkov vseh barv. Osnovno šolo sem
opravila z odliko.  Bila sem perspektivna športnica,
rokometašica. Sledil je študij ekonomije in prestop k
Ljubljanskemu klubu. Rezime prvega letnika študija pa poleg
opravljenih izpitov predstavljajo strgane kolenske vezi in
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poškodba meniskusa. To je bil moj prvi velik mejnik
in konec športne kariere.

V prometni nesreči umre brat. Jaz pa v
svoji duši

In ko ima hudič mlade jih ima več naenkrat. Tako
sem v prometni nesreči izgubila še brata. Mojega
»big brotherja«, zaščitnika, mojo varnost in
stabilnost. In pojavil se je vakuum. Dnevi in noči so
se vlekli kot polžja slina, bolečina v trebuhu se je
razraščala po celem telesu dokler ni zajela sleherno
celico mojega biti. Upala sem, da se bom nekega
jutra zbudila iz nočne more. Poleg brata sem
izgubila družino in dom, nazadnje pa še sebe. Lovila
sem vlak življenja, ki mi je stalno uhajal. Minute,
ure, dnevi, tedni in meseci so minevali, ne da bi
sploh vedela, da živim. Depresija se je stopnjevala v
prenajedanje, anksioznost, občutek osamljenosti,
odtujenosti.

Vodi.me

Narava me reši obupa
Pričela sem zahajati v naravo. Moj cilj je bil, prilesti
na goro nad našim krajem vsak dan. Brez izjeme.
Ob vsakem vremenu. V varnem zavetju narave,
sredi surove zime, sem osvajala vrh in v sebi
vsakokrat občutila drobno zmago nad sabo. Gozd
je postal moj tempelj in zdravilišče. Našla sem jaso,
kotiček sreče, kjer sem začela z dihanjem in
meditacijo. Takrat še nisem vedela, kaj vse ti naredi
to sedenje in strmenje v daljavo v tišini ob
poslušanju svojega dihanja in bitja srca.
Počasi, a vztrajno, sem se prebujala iz nočne more.
Potem se je zgodilo veliko lepega, dobila sem
otroke, partnerja Petra in dom, o katerem sem
samo sanjala. In končno našla svoj mir. Hvaležna
sem za vse to.

Otroci se rojevajo, poslovna ideja umre
Preselila sem se na Obalo, službe nisem dobila, zato
sem odprla marketinško agencijo. Želela sem
ustvariti lastno podjetniško zgodbo. Moja hčerka
Gaja je imela pet let. 2008 je na svet pokukala še
Živa, za njo pa 2009 Lev. Materinski nagon je
premagal menedžerskega in posvetila sem se
družini. V barki življenja se je premetavanje po
valovih ponovno začelo. Nastopila je gospodarska
kriza in posledica je bila prenehanje marketinške
kariere. 2011 sva s Petrom odprla turistično
agencijo za »incentive turizem« in DMC. Delali smo
predvsem s španskim trgom in korporacijami. Po
začetnih uspehih z zares velikimi mednarodnimi
podjetji se je zgodil pogrom: stečaj partnerske
agencije in konec zgodbe. Pa tako dobro nama je
kazalo, zato sva se s polno mero optimizma lotila
gradnje hiše. Kredit je bilo potrebno plačati in
preživeti družino. Odvisna od lastne iznajdljivosti
sva spet pljunila v roke.
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Organsko zelenjavo, pridelano na domačem vrtu Petrovih
staršev, sva hotela zapakirati v zaboje in prodati, ker pa se
nama je zdela ideja neizvirna, sva razmišljala naprej in
zelenjavo skuhala v zdrav obok na žlico in ustvarila
blagovno znamko »Minestra.si.« Požela sva kar nekaj
nepričakovanega, a dobrodošlega uspeha in pozornosti v
slovenskem medijskem prostoru. Zgodba se je nadaljevala
z odprtjem Bistroja v Kopru in tam tudi končala.  Ko imaš
romantično predstavo o požrtvovalnem in velikokrat
nehvaležnem gostinstvu, se vidiš kot Zakonca Novak, ki
kuhata za prijatelje in ljudi, ki cenijo trud in dobro hrano, ki
si jo pripravil s toliko ljubezni.  Ljubezen v loncu je sicer
marsikdo okusil, a je davek, ki ga je terjala od naju, postajal
vse večji. Otroke sva samo še pospremila v posteljo s
poljubom, jih zbudila in pustila pred šolo. Če potegnem
črto, žrtvovala sva več, kot sva nameravala, za premajhen
izkupiček, poleg tega pa neprestano dobivala polena pod
noge. Skratka, ko ne vidiš več pravega smisla oz. cilja v tem,
kar počneš, spremeniš sebe ali zgodbo. Odločila sva se, da
spremeniva slednjo oz. jo zaključiva s kakršnokoli bilanco.

Minestra.si zadiši – in prismodi

Sem podjetnica, a nisem »ekonomistka«

V dveh letih po zaprtju bistroja sem se lotila raznih
občasnih projektov. Prekarstvo je postal moj življenjski
slog. Pridobila sem malo več časa zase in za potovanje
svoje duše. Sedaj pa se moja nemirna bit izprašuje, če sem
morda rinila v napačno smer. 
Sem podjetnica, a  nisem »ekonomistka« po duši. Koža se
mi je odebelila, a me krivice znova in znova prizadenejo. A
nič zato, ko padem, se poberem, otresem prah in grem
naprej, da bi našla tisto dobro.

Obupati nikoli
Čeprav imam občutek, da gradim peščeni grad na plaži,
verjamem, da imam energijo za narediti karkoli.
Začenja se novo leto, novo desetletje in pogled na Svet ni
obetajoč. Zavedam se svoje sreče in privilegija, ki ga uživam
v objemu svoje družine. A se kot večina danes sprašujem,
kam vse to vodi? Koliko časa nam je še ostalo? Kako bodo
živeli naši otroci. In njihovi? Negotova prihodnost je čedalje
bolj siva.

Hrematistika se je dobro zakamuflirala
In odgovor je vedno isti. Vsaka pot, še tako dolga in
negotova, se začne s prvim korakom. Pri sebi. Na nas je –
na slehernem izmed nas je, da se prebudimo in jasno
ločimo, kaj je delovanje za javno dobro in takšno ravnanje
jasno ločimo od zločestih principov, zaradi katerih je toliko
gorja. Hrematistiko, ki se tako spretno prikriva in izdaja za
ekonomijo, da izraza hrematizem ne najdete več niti v
slovarju tujk, bo potrebno razkrinkati in se povrniti v
model delovanja, v katerem bo zavladala resnična
ekonomija v pravični skrbi za slehernika.

Mindset s srcem
Pripravljena, v nizkem štartu pred svojo novo podjetniško
potjo. To je organizacija »Retreeat« aranžmajev. 

Nekajdnevnih odmikov iz vsakdanje rutine, stresa,
obremenjenosti, dela, pritiskov, utesnjenosti, depresije,
skrbi, hitre hrane…, nazaj k naravi, h koreninam, k zdravi
kmečki pameti. K temu, kar mi je nekoč pomagalo iz slepe
ulice.
Živimo v Sv. Petru, majhni slikoviti istrski vasici, prepredeni
s čarobnostjo oljčnikov in vinogradov, ko jih pobožajo
zadnji sončni žarki noro lepih sončnih zahodov, ki bi jih
rada delila s svetom. Da bi se ljudje znova čudili kot otroci
in se navduševali nad divjo paleto barv, nad mimohodom
srnje družine, bežečim zajčjim mladičem. Vse to prepojeno
z vonjem sivke, ob pesmi vetra, ki spodbudno naznanja
spremembe, medtem ko s pohodnimi palicami v rokah in
urnim korakom utiramo pot.

Rada bi ustvarila skupnost ljudi, kjer prvo načelo
ne bi bilo to, kaj lahko vzamem, ampak kaj lahko
dam. K širši skupnosti, s tem da začneš pri sebi.

Rada bi delila svoje izkušnje, znanje,  rada bi, da vsak pri
sebi dvigne nivo svojega zavedanja. Da spoznamo, kako
mogočni smo. In začnemo pri misli. Če nam misel, ki
postane del našega vsakdana, lahko prinese bolezen, nam
lahko povrne tudi zdravje. »Vse se začne in konča v glavi!« 
»Mindset« loči zmagovalce od ostalih, pa ne glede na
panogo, pravijo. Jaz pa dodajam še srce. »Mindset« s
srcem.
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DELAMO VES
ČAS, RAZEN
KO SPIMO

AVTORICA: NATALIE CVIKL POSTRUŽNIK
FOTO: ŽIVA TORY, MIHA FRAS, MEDIASPEED

Darko Brlek, že skoraj trideset let zapisan Festivalu Ljubljana, od tega 25 let
kot njegov vodja, je sogovornik mnogoterih nasprotij: prijazen, a hkrati
oster kot britev; predan, a hkrati osredotočen na vsaj pet stvari hkrati; poln
neke ironije, a hkrati globoke hvaležnosti do sponzorjev in partnerjev, ki
omogočajo – s finančnega vidika – izvedbo res vrhunskih glasbenih užitkov.
Tik pred 4. Zimskim festivalom, ki je letos posvečen Bethovnovi glasbeni
zakladnici, smo se z Brlekom pogovarjali o programu, izzivih, muhah
nastopajočih ter seveda tudi o njegovih štirih otrocih in – predvsem o glasbi.

Vodi.me
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Kdo je pravzaprav Darko Brlek zasebno?
Ali so tudi vaši štirje otroci podedovali
ljubezen do glasbe in umetnosti?

Vodi.me

Nasvet je dobrodošel, če je iskren

Sem predvsem glasbenik. Ampak to seveda ne pomeni,
da ne znam oz. da se ne lotim tudi drugih zadev. Sama
glasba kot taka je zelo lepa; da pa je lepa, je potrebno
veliko delati in vaditi, veliko prebrati; vedeti, iz katerega
obdobja izhajajo skladbe, ki jih igraš; kakšne so bili takrat
geopolitične razmere v svetu itd. Kar pestro, kajne?
A na koncu, ko se glasba zgodi, je občutek na odru nekaj
posebnega. Nikoli ni isto;  zato se vsi tisti, ki smo kdaj
bili na odru, tja tudi radi vračamo.  
Kar se tiče mojih otrok, so vsi glasbeniki. Lana Trotovšek
je uspešna violinistka v svetovnem merilu; Žiga je
profesor na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.
Eva Maria se je 25. januarja udeležila tekmovanja za
violončeliste
Antonio Janigro v Zagrebu ter osvojila tretjo nagrado v
prvi kategoriji (nagrado je prejela v hudi konkurenci
tekmovalcev iz ZDA, Kitajske, Koreje...). Petletna Martina
Neža pa pravkar začenja s čelom.
Ali vas Lana kdaj vpraša za nasvet?

Ah, seveda. Ampak živi v Londonu in sva več ali manj na
telefonu. Če je le možnost, grem z veseljem poslušati
kaken njen koncert; in obratno. Pred dvema letoma sva
imela možnost prvič igrati skupaj na koncertu v Londonu
... Seveda pa je nasvet dobrodošel, ko je iskren (smeh).

Ohcet je kriva!

Kaj bi vaši prijatelji rekli o vas in kaj vaši
nasprotniki?

Mislim, da bi tako eni kot drugi rekli isto, samo njihova
percepcija bi bila druga. Kaj bi rekli, ne vem, to bi bila
čista špelukacija. O tem niti ne razmišljam, saj mi
največ pomeni to, da lahko vsakemu pogledam v oči –
tistemu, ki me mara, in tistemu, ki me ne mara.

Kaj vas je pravzaprav odpeljalo v svet
glasbe?

Ohcet. 1970. V Lancovi vasi pri Ptuju. Tam sem prvič videl
ansambel od blizu, saj so igrali dva dni. Sestavljeni so bili
iz harmonike, baritona, trobente in klarineta in od teh mi
je bil najbolj všeč klarinet.

Ali glasbo tudi vidite ali občutite? Nekateri
pravijo, da vidijo barve ali okusijo tone.
Morda tudi vi?

Glasbo slišim. Okusim raje vino (smeh).

Razdalje so samo v glavi

Kako preživljate svoj prosti čas; ali sploh
lahko kdaj odložite svoj telefon?

Ja, seveda ga odložim, takrat, ko vadim, pa ko so kakšni
pomembni sestanki in teambuildingi. Pa takrat, ko hočem
imeti mir. Treba si je določiti čas v dnevu, ko odgovarjaš na
klice, ker te drugače ves čas motijo in lahko pomembne
stvari izginejo.

Kolikokrat še slišite, da ste Štajer'c (rojeni
ste na Ptuju) in kako se vidite vi?

Ja, saj tudi sam povem. Saj nas je veliko v Ljubljani, ki smo
na različnih delovnih mestih, kakor tudi iz vseh pokrajin iz
Slovenije. Veste, to je vsekakor vse tako majčkeno, ena ura
Ljubljana – Maribor.

Da, za vas je mičkeno, za nekatere pa so
Trojane nepremagljiva ovira.

To je vse v glavi. V tem globalnem svetu, kjerkoli si, imamo
več ali manj internacionalizirano prehrano, povsod lahko
komuniciramo, obstaja nek univerzalni jezik, povsod
imamo tole (pokaže na telefon), kar pomeni, da lahko
poslujem in delujem od koderkoli – s Kitajske ali iz
Amerike.

Vinilke so me pripeljale do prvih največjih
glasbenih imen

Letos beležite 25 let direktorovanja
Festivalu Ljubljana. Čeprav verjetno
nehvaležno vprašanje: katerega izvajalca
(izvajalke) se spominjate z največ ljubezni?

Mogoče najbolj seže v same začetke, ta moja ljubezen,
verjetno kot spomin na lorda Jehudija Menuhina, Mstislava
Rostropoviča ... to verjetno zato, ker sem bil še zelo
majhen, ko sem jih poslušal doma na vinilni
plošči na gramofonu. Drugače pa so vsi zelo prijetni.
Tapravi umetniki niso komplicirani. Seveda rabijo svoje
osnovne stvari, udobje v hotelu in na poti. Glede na to, da
potujejo kar naprej, vse leto, vse življenje, je to pravzaprav
nuja.

V Slovenijo ste pripeljali res svetovna
imena kulture. Kako vam to uspe?

Treba je vedeti, kaj je dobro, treba je imeti vizijo in nato je
potrebno zagotoviti sredstva za to. Na srečo imamo
takšne partnerje in podpornike, kot sta Zavarovalnica Sava
in seveda MOL, ki je glavni financer.



Kdo je pravzaprav Darko Brlek zasebno?
Ali so tudi vaši štirje otroci podedovali
ljubezen do glasbe in umetnosti?

Vodi.me

Neodločnost in nesprejemanje odločitev
je nekaj najhujšega

(smeh s kašljem). Veliko. Drugače ne gre.

Tisti, ki vas bolje poznajo, vam pravijo
razsvetljeni absolutist. Koliko je v tem
resnice?

Se vam je zaletelo zaradi vprašanja?

Ne, zaradi astme. Imam veliko srečo, da igram klarinet,
saj to večno vežbanje pomaga pri težavah s to boleznijo.
Da imam astmo, sem odkril šele leto dni nazaj. 
Veste, pri sami organizaciji, pri procesu, se dobimo, se
pogovarjamo. Ampak na koncu se je treba odločiti in
potem je to treba narediti. V timu. Vsi. Tudi tisti, ki
se najprej niso strinjali – ampak odločitev je tukaj in jo je
treba spoštovati.

Kako vi gledate na pregovorno slovensko
neodločnost in nezmožnost sprejeti in
stati za svojimi odločitvami? Pri vašem
delu si ne predstavljam uspešnega načina
vodenja po takem principu.

To je problem, predvsem je problem v naši družbi oz.
državi, ker se vsi na vse spoznajo. Ni jih sram, razpravljati
o vsem. Potem seveda prihaja do odločitev ali pa celo ne-
odločitev, ki so še hujše kot slaba odločitev... in stvari
gredo mimo, razvodenijo ...

Sponzorstvo je investicija, ne deljenje
denarja na »lepe oči«

Kako to, da ste si za partnersko
sodelovanje izbrali prav Zavarovalnico
Sava?

Na žalost smo vedno mi tisti, ki kontaktiramo nekoga
(smeh), se ne zgodi, da bi nekdo kontaktiral nas z željo, da
nas sponzorira. Zelo se zavedamo, da sponzorstvo ni
dajanje ali podarjanje denarja, ker ga imaš preveč,
in ne veš, kaj bi z njim. To je investicija, za katero se
podjetja odločijo po težkem premisleku in proceduri.
Zelo dobro razmislijo o tem, kako to vpliva na
njihov ugled, znamko ... najverjetneje sponzorstvo ne bo
vplivalo neposredno na prodajo, vpliva pa na vzdušje ne
le v podjetju, ampak v celotnem okolju. Če ne bi
imeli dobrih produktov – vrhunskih koncertov, oper itd. –
bi bili zelo težko tako uspešni s sponzorji. Ker je Festival
Ljubljana dejansko prepoznan kot dobra, lahko rečem
celo odlična, blagovna znamka (seveda se še trudimo
izboljšati določene stvari, kar je stalni proces), potem bi
tudi ugledna podjetja ne sodelovala z nami, vsaj ne v
takšni meri, kot to počno sedaj. To je en
vidik; drugi pa je ta socialni, družabni – mreženje,
spoznavanje ljudi, navezovanje kontaktov in gojenje
odnosov z obstoječimi in novimi poslovnimi partnerji.
Festival Ljubljana nudi veliko možnosti za vse to.

Festival je rezultat skupnega dela

Koliko ljudi dela na Festivalu Ljubljana?

V tem trenutku 24, čez poletje seveda mnnogo več. Skupaj
z vodji skrbimo za dobro vzdušje, motiviranje ljudi, ki so v
času festivala (pa prej in tik za tem tudi) izjemno
obremenjeni. Po koncu festivala imamo z zaposlenimi
skupna srečanja, teambuildinge ... čas po festivalu pa
izkoristimo tudi za analizo – kaj še lahko naredimo
drugače, boljše? Ne iščemo krivcev, ampak ideje, kaj in
kako ravnati v prihodnje.

Koliko ur povprečno delate v času festivala
in kako vzdržujete fizično in psihično
kondicijo?

Delamo ves čas, razen ko spimo. Saj drugače ne gre. To je
način življenja in tega ne more delati vsak. Sicer rad
plavam in smučam, ko le lahko. Drugače pa imam že
dovolj aktivnosti že v službi – če grem 20-krat peš sem in
tja na 35-ih stopinjah, to kar zadostuje.

Prav majhnost Slovenije je njena
priložnost

Kje najdete svoj navdih?
Kar zase vem, te stvari počnem, spremljam. Včasih nam
uspejo kakšne res nore stvari. Recimo koprodukcije s
Tomažem Pandurjem (naredili smo osem predstav). V
zadnjem času z Juretom Frankom – dve zelo uspešni
(Mamma mia in Briljantina), veliko sodelujemo s Slovensko
filharmonijo ... ampak meje nas ne zadržijo, mi
sodelujemo po vsem svetu! Navdih ... se mi zdi, da čeprav
smo zelo majhni, lahko predstavimo in naredimo
najboljše, kar se da. Na začetku je bil mogoče manjši
problem zaradi tega, ker se tega nismo zavedali ... z leti, ko
so ljudje hodili sem in je dogodek uspeval, pa smo vedno
bolj ozaveščali, kako uspešni smo v mednarodnem merilu.
Tudi letošnji program nas uvršča med top svetovne
festivale.
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Ne, in tudi ne bom. To je stvar našega lastnika (smeh).
Dokler bo lastnik zadovoljen s takšnim konceptom, kot ga
imamo, in bom izbran, bom z veseljem vodil Festival
Ljubljana. Drugače pa se ne bom vpletal v festival po meni,
saj mora imeti lastnik možnost izbrati, kogar želi; izbrani
novi vodja pa proste roke, da začrtano in zadano uresniči.

Vodi.me

Kar obljubiš, izpolni

Katere javnosti so za vas
najpomembnejše?

Pomembno je to, da tudi okolica prepoznava vrednost
Festivala Ljubljana. Potrebno je delati z vsemi javnostmi,
še posebej s sponzorji in z gledalci. To, kar obljubimo, je
potrebno tudi izpolniti.

Razmišljate o svojem nasledniku ali
naslednici?

O Festivalu Ljubljana

Osrednja dejavnost Festivala Ljubljana je
organizacija in izvedba mednarodnega
poletnega festivala, s katerim slovenska
prestolnica v poletnih mesecih vstopi na
zemljevid svetovno pomembnih kulturno-
umetniških prizorišč. Poletni Ljubljana
Festival vsako leto pomembno prispeva h
kulturnemu dogajanju Ljubljane, saj
pripravlja skrbno izbran in žanrsko
raznovrsten program – baletne, operne in
gledališke predstave, muzikale, komorne in
simfonične koncerte, Mednarodno
likovno kolonijo, mojstrske tečaje, otroške in
mladinske delavnice, Ljubljana
Festival na Ljubljanici in še mnogo več. V tem
času se v Plečnikovih Križankah,
na Kongresnem trgu in na odru drugih
ljubljanskih kulturnih institucij zvrsti
prek 4.000 umetnikov iz več kot 40 držav,
dogodke pa si vsako leto ogleda preko
60.000 obiskovalcev.

Recimo letos bomo ob štirih predstavah Bolšoj teatra
gostili tudi italijansko zvezdo, baletnika Roberta Bolleta, ki
napolni veronsko areno; Pitsburški orkester, klavirski
koncert z zmagovalcem zadnjega tekmovanja Chopin
Seong-Jinom Chojem; kitajski orkester ... Mi smo bili prvi, ki
smo gostili kitajske nastopajoče pred desetimi leti; začeli
smo na napolpraznem odru, lani pa smo napolnili
Gallusovo dvorano v Cankarjevem domu!
 
Mi imamo večji festival, kakor Milano in Torino skupaj.
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Boris Jurak je nekdanji športni
pedagog,  aktivni upokojenec,
računalničar, ljubitelj narave in
fotograf. Bil je zagrizen in navdušen
športnik. V nekem obdobju je
amatersko slikal na papir, platno,
steklo in svilo. Nekaj izdelkov visi na
stenah stanovanj sorodnikov in
prijateljev, imel pa je tudi samostojno
razstavo. Eden od poklicev, ki jih je
opravljal, je poučevanje računalništva.
Danes ga poznamo predvsem kot
navdušenega fotografa,
ki s svojimi objavami fotografij in
zapisov na družbenem omrežju
marsikomu polepša dan. Njegovo
življenje pa niso samo prijetni
trenutki; tudi razočaranja in bolezni
so trkala na vrata. 

Zadovoljstvo drugih je naše
medsebojno darilo
AVTORICA: AMADEJA MLAKAR

FOTO: BORIS JURAK

Ta zapis objavljamo kot naše darilo za njegov
rojstni dan, ki ga praznuje prav danes.
Kateri? Ni bistveno. Ker je po duši mlad!

BORIS  JURAK

NEKDANJI

ŠPORTNI

PEDAGOG ,  

AKTIVNI

UPOKOJENEC

OTROŠTVA  SE

SPOMINJAM  Z

NOSTALGIJO

Kdo je Boris Jurak?
Sem Boris Jurak, športni pedagog v  pokoju.
Rodil sem se kot drugi otrok, imam še sedem
let  lajšega brata, ki živi v Ljubljani, in dve leti
starejšega brata, ki, prav tako kot jaz, živi v
Slovenski Bistrici. Imel sem tudi sestrico, dve
leti mlajšo od mene, ampak je umrla, ko je
bila stara dve leti.

Ni za od.me.t
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Danes je vse drugače in lažje, prideš  v 
telovadnico, čakajo te orodja in blazine, na
atletskem stadionu so pripravljene
vse naprave, v fitnesu te čakajo naprave,
smučišča imajo vlečnice in sedežnice.  Zelo
pomembna je razlika v tem, da je šolska
ura za učence daljša, kajti v preteklosti, v
mojem začetku, smo velik del ure porabili
za priprave, da smo sploh lahko za silo
realizrali program.

OTROCI  MOJA  PRVA

BOLEČINA  IN  PRVO

DARILO

KER  SEM  DELAL  S

SRCEM ,  SO  BILI

DOSEŽKI  IZJEMNI

Brata sta značaj povzela po očetu, sam
pa sem bolj podoben mami in zato
nekoliko bolj odprto pokažem čustva.
Še posebej čustven sem postal
po smrti mame.

Kakšni so spomini na vaše
otroštvo?

Otroci smo bili povezani z naravo že od
malega, v naravi je bilo naše drugo
domovanje. Bili so drugačni časi, saj
takrat ni bilo telovadnic, igrišč, žog,
drobnih rekvizitov ali orodij ter vsega,
kar imajo otroci danes. Morali smo se
znajti, zato smo iskali zabavo tam, kjer
je to bilo mogoče – travniki so bili
igrišča, drevesa so predstavljala
telovadna orodja, vsaka palica ali
kamen so bili rekviziti. Oboževali smo
gozdove in parke, potoke in ribnike, ki
so se pozimi spremenili v naša
drsališča, hribčki pa so ponujali
priložnost za smučanje in sankanje.

KO  ŠPORT  

POSTANE  

POKLICANOST

Šport je postal več kot samo
prostočasna dejavnost, ...

Leta 1960 sem postal dijak prve
generacije Srednje šole za telesno
vzgojo v Mariboru. Imeli smo majhno
in skromno opremljeno telovadnico in
stadion Branik ter igrišče Partizan, zato
smo pomanjkanje orodij nadoknadili v
naravi. V Stražunskem gozdu smo tekli,
veslali smo na Dravi, na Kalvarijo in
Piramido, dva znana hriba nad
mestom Maribor, smo se vzpenjali na
kondicijske treninge, v Radvanju, pod
vznožjem Pohorja, pa smo imeli
predvojaško vzgojo. Če izvzamem tistih
nekaj ur v učilnici, smo pretežno
delovali v naravi. Imeli smo tudi
plavalne tečaje v Rovinju, smučarske
tečaje na Smrekovcu in Peci, opravili pa
smo del Slovenske planinske
transverzale.

... in je postal poklicanost.
Kot mlad učitelj športne vzgoje sem
pričel poučevati na malih vaških šolah,
najprej v Laporju, nato na Tinju.
Ponovno sem bil v naravi, tam sem
iskal navdih za svoje delo. Gozd je bil
igrišče, drevesa so bila plezala, sami pa
smo si naredili tudi smučišča, saj
urejenih z vlečnico ni bilo. To so bili
posebni izzivi, kajti vse, kar sem počel z
otroki, sem moral najprej pripraviti
sam ali pa s pomočjo učencev.

Moje delo in poklic sta me naredila
drugačnega, saj sem vse življenje delal z
ljudmi, predvsem z otroki. Usoda je hotela,
da zaradi določenih zdravstvenih
problemov z ženo nimava svojih otrok.
Prav zaradi tega sem svojo ljubezen do
otrok delil med otroke sorodnikov in
prijateljev, katerim sem posvetil veliko
svojega prostega časa. Učil sem jih
smučati, plavati, bili smo zelo (športno)
aktivni. 
Dober odnos sem imel tudi z mojimi
učenci, bil je načeloma prijateljski, vendar
sem vedno postavil mejo, do kod smo
lahko prijatelji in kje je meja med njimi kot
učenci in med mano kot učiteljem.
Otroci so to dobro sprejeli in harmonija
med nami je vedno bila na visokem
nivoju. Morda pa sem kot učitelj ravno
zaradi takšnega načina dela imel veliko
avtoriteto.

Med leti 1980 in 1987 sem v eni od tovarn
v Slovenski Bistrici opravljal dela
organizatorja športne rekreacije. Skrbel
sem za počitniške domove in pripravljal
razporede letovanj na Rabu, v Malem
Lošinju, v Červarju pri Poreču, kjer smo
imeli svoje počitniške kapacitete. V ta
sklop je spadalo tudi smučišče na Treh
Kraljih, saj smo ravno takrat odprli
smučišče Veliki vrh. Organiziral sem tudi
športne igre delavcev v aluminijskih
industrijah  Jugoslavije.
Leta 1987 sem postal vodja novozgrajene
Športne dvorane Bistrica, kar je bil zame
velik izziv. V lepo urejeni in dobro
opremljeni telovadnici sem videl ogromno
možnosti za nudenje dodatnih dejavnosti
otrokom, tako da sem se lotil
treniranja rokometnih ekip.

Nizali ste uspehe kot učitelj in
kot mentor.

Ni za od.me.t
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Ni za od.me.t

Kasneje sem se posvetil  treningu
gimnastike, za katero je bilo veliko
zanimanja. Bili smo zelo uspešni tudi
na tekmovanjih. V vseh štirih
kategorijah, dveh fantovskih in dveh
dekliških, smo na državnih prvenstvih
skupaj osvojili kar 105 medalj in 45
pokalov, v vsaki kategoriji smo imeli
tudi državnega prvaka Slovenije. Na to
obdobje imam čudovite spomine in
seveda sem zelo ponosen na svoje
učence!

Zato je bil moj redni spremljevalec
fotoaparat, s katerim sem beležil
najzanimivejše detajle naše
prečudovite narave in jih kasneje
pokazal tudi drugim. Moj moto je
bil vrniti ljudi k naravi, in fotografije so
bile dober začetek.
Na treh Facebook profilih, ki jih
upravljam še danes, sem začel javno
objavljati svoje fotografije. Ljudem sem
želel pokazati, da je mnogo lepših
stvari, kot so pločniki, gostilne,
kavarne, trgovine. Gnala me je
tudi želja, da približam domače okolje
ljudem, saj sem ugotovil, da ljudje
bolje poznajo tujino kot pokrajino, ki je
dobesedno pred nosom. 
S posameznimi opisi slik sem začel te
čudovite kotičke znova približevati
ljudem, saj se mi je pogosto zgodilo, da
ljudje niso poznali bližnje okolice, ko
sem v pogovoru omenil čudovita
naravna bogastva – okoliški kraj,
zaselek, ribnik ali jezero.
V omenjenem obdobju, konkretno leta
2004, sem pričel  predavati
računalništvo in digitalno
fotografijo na Ljudski univerzi v
Slovenski Bistrici, kar sem počel polnih
12 let. Nekega dne v letu 2016 sem se
odločil, da je tega dovolj, poslovil sem
se od Ljudske univerze, kajti zdelo se
mi je prav, da me zamenjajo mlajši.

ČE  NE  DELAŠ  NA  SEBI ,

KLJUB  USPEHU

PRIDE  BOLEZEN

Pride čas v življenju, ko malce preceniš
svoje sposobnosti in zmožnosti, takrat
se pojavi bolezen. Jaz nisem bil izjema.
Leto 2002 je bilo zame usodno in
prelomno leto, saj sem doživel
relativno težek srčni infarkt in takrat
sem se od športa moral posloviti.
Zaradi močne želje po življenju sem
relativno lahko premagal infarkt.
Prezgodaj je bilo, da bi se
predal, saj sem vedel, da še ni moj čas
in da sem lahko koristen drugim in
sebi. 
Prvo leto po infarktu je bilo dokaj
težko, saj sem moral športno aktivnost
zamenjati z drugimi stvarmi, kar je bil
izziv, saj sem bil vse življenje aktiven
športnik. Ampak ker sem večni
optimist, sem presegel sebe in se
naučil na drugačen način kakovostno
in polno živeti življenje. Ogromno
utehe in navdiha sem našel v naravi in
fotografiji. Dovoljena sta mi bila le
kolesarjenje in hoja in tako sva s psičko
vsak dan odkrivala skrivnosti
pohorskih gozdov.

A za uspehi pride ... načeto
zdravje.

LJUBEZEN  DO  NARAVE

NA  VSAKEM  KORAKU

Poiskali ste nove aktivnosti,
ki so vam zapolnile dušo.

Po infarktu sem se pričel ukvarjati  z
računalništvom in digitalno fotografijo,
saj sem moral nadoknaditi čas, ki mi ga
je prej zapolnil šport. Zdelo se mi je
škoda, da bi te čudovite utrinke, ki jih je
ponujala narava, gledal sam. 

NEKAJ  TISOČ

FOTOGRAFIIJ

PRITEGNILO  TUDI  LJUDI

IZ  TUJINE

Moja želja in cilj je približati bližnjo
okolico ljudem. Fotografiram med
kolesarjenjem, letno pa prevozim med
osem in deset tisoč kilometri. S
kolesom sem že nekajkrat po dolgem
in počez prevozil bivšo skupno občino
Slovenska Bistrica, kamor so spadale
sedanje novoustanovljene občine
Oplotnica, Poljčane in Makole, in s
fotoaparatom zabeležil skorajda vse
zanimivosti. Nastalo je nekaj tisoč
fotografij, vse pa so bile objavljene na
omrežju Facebook. Imel sem tudi nekaj
samostojnih razstav, moje slike pa so
bile večkrat na ogled v javnih
ustanovah (v gradu, na banki ...).
Počaščen sem, da so se za lepoto naših
krajev začeli zanimati najprej ljudje iz 

Kako izbirate motive za
svoje fotografije?

46      NAVDIHNI.ME   



Bistvo moje osebnosti je ljubezen do narave, ki zame pomeni drugo življenje. Za
moškega sem morda preveč čustven in naiven, po naravi pa sem rahli romantik. Ta
del svoje osebnosti in čustva izrazim s slikanjem na papir, steklo, svilo ali platno, s
čimer se ukvarjam v zelo okrnjenem prostem času.
Izjemno cenim iskrena prijateljstva, odkritost v odnosih in direktnost, saj sem takšen
tudi sam. Zdi pa se mi, da je pravo prijateljstvo eno najtežje dosegljivih čustev. Morda
je težje dosegljivo kot ljubezen.
Rad pomagam prijateljem in znancem, pravzaprav komurkoli, ki me prosi za pomoč,
saj nikoli ne znam reči NE in nikoli nisem delal za plačilo, kar se do danes ni
spremenilo. Posebnih želja nimam, še manj sanj, saj sem zadovoljen z življenjem,
kakršnega živim, še posebej sem srečen, kadar so drugi zadovoljni z menoj.
Zadovoljstvo drugih, sploh če je iskreno, je zame največje plačilo.

drugih koncev Slovenije, kasneje iz
drugih republik bivše Jugoslavije, v
zadnjem obdobju pa na mojem
Facebook profilu opažam tudi
zavidljivo število ljudi iz tujine, ki jim je
naše okolje zelo všeč.
Naj morda omenim, da nerad
fotografiram ljudi, razen morda na
kakšni prireditvi, ko sem za to
zadolžen. Navdušen pa sem, da imamo
čudovito naravo tik pred nosom, le do
nje je treba, saj je vse zelo blizu. Zdi
se mi škoda, da je večina ljudi danes
vajenih zelo lagodnega življenja in se
jim ne ljubi ravno veliko. Je pa
spodbudno, da je moč v naravi opaziti
vse več mlajših,  tudi starejši iščejo
oddih in lepoto v naravi. Pohvalno pa
je, da se kar nekaj družin z otroki
odloča za izlete v naravo.

NE  ZNAM  REČI  NE  –  PA  TUDI  NOČEM .

Kaj pa je vaš osebni moto, kaj je tisto, kar vas dviguje
in navdihuje?

Ni za od.me.t
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VESOLJNI POTOP? NE,
NABADA!
AVTOR IN FOTO: ANDREJ IVANUŠA

Ni za od.me.t

Ena izmed poti našega rotarijskega kluba Maribor-Park je bila v Ulm v Nemčiji. V okviru projekta ODPRTA KNJIGA
smo vzpostavili sodelovanje s knjižnico v Ulmu. Tja smo jim odpeljali slovenske knjige. Kot »odškodnino« pa smo
prejeli nemške knjige za mladino, ki smo jih donirali šolskim knjižnicam na osnovnih šolah v Mariboru, kjer učijo
nemščino.

Ulmski vrabec je viden skoraj na vsakem koraku. Po legendi so prebivalci Ulma naredili posebno dolg tram
za gradnjo ulmske katedrale. Težava je nastala, ker ga niso mogli spraviti skozi mestna vrata. Odločili so se,
da jih podrejo. A tedaj so opazili vrabca, ki je v kljunu nosil slamico za gradnjo gnezda. To jih je napeljalo na
misel, da morajo tram položiti vzdolžno na voz in ga bodo tako lahko zapeljali v mesto. Legenda je prvič
zapisana leta 1842 v pesmi Carla Hertzoga. Od takrat je pri njih vrabec mestni simbol.
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Mestna hiša v Ulmu. Na trgu je vse pripravljeno za
ogled vsakoletne županove prisege.

Če še niste bili v Ulmu, vam toplo priporočam, da
mesto nujno obiščete. Zakaj? Sploh si ne morete
predstavljati, kako zanimivo je. Naj z naslednjim zapisom
to pojasnim. Ulm je mesto v nemški zvezni deželi Baden-
Württemberg in leži ob reki Donavi. Je najvišje ležeče
rečno pristanišče na njej. Mesto, katerega
prebivalstvo je ocenjeno na 120.000 (leta 2006), tvori
mestno okrožje (nemško: Stadtkreis) in je upravni sedež
okrožja Alb-Donau. Ustanovljen je bil okoli
leta 850 in je bogat z zgodovino in tradicijo, saj je bil
nekdanje Svobodno cesarsko mesto (nemško: freie
Reichsstadt). Danes je gospodarsko središče zaradi
svojih različnih panog in sedež univerze v Ulmu. Na
mednarodni ravni je Ulm znan predvsem po cerkvi z
najvišjim zvonikom na svetu (višina 161,53 m),
gotskem Minstru – stolnici (nemško: Ulmer Münster) in
kot rojstni kraj Alberta Einsteina. Ob tem je stari del
mesta še vedno obdan z obzidjem in znotraj njega
so vse hiše obnovljene v srednjeveškem stilu. Prava paša
za oči.

Nekaj malega o Ulmu

Ni za od.me.t

Zaprisežni ponedeljek
Najbolje je, če pridete v mesto na predzadnji ponedeljek v
mesecu juliju, ko imajo največji folklorni festiva, imenovan
»zaprisežni ponedeljek« (nemško: Schwörmontag).
Festival se prireja v čast slavne »županove zaprisege«. Vse
skupaj sega v 14. stoletje. Takrat je v mestnem
parlamentu svobodnega cesarskega mesta Ulm nastal
spor med plemstvom in mestnimi cehi o tem, kdo ima
pravico odločati o politiki in gospodarstvu mesta ter
dežele. Končno so se leta 1397 o vsem dogovorili in
zapisali »zaprisežno pismo« (nemško: Schwörbrief). Pismo
je zagotovilo enake glasovalne pravice vsem poslancem in
župana zavezalo k pripravi letnega poročila. Vzajemna
prisega temelji na zaupanju vseh meščanov. Tako je
župan dolžan, da vsako leto z »zaprisežnega balkona«
mestne hiše (nemško: Schwörbalkon am Ulmer
Schwörhaus) svečano prebere zaobljubo, ki jo oblastniki
vsako leta znova dajejo meščanom. 
 
Običaj se je ohranjal vse do leta 1802, ko je mesto
izgubilo samostojnost in so mu vladali novi, najprej
bavarski in nato württemberški, vladarji. Leta 1933 je
običaj obudil nacionalno-socialistični župan Friedrich
Foerster. A je druga svetovna vojna vse to prekinila. Šele
leta 1949 je župan Theodor Pfizer uvedel »zaprisežni akt«
(nemško: Schwörakt).  Od takrat mora župan mesta vsako
leto z balkona mestne hiše dati zaprisego z roko na
starem »zaprisežnem pismu«. Oglasi se »zaprisežni zvon«
(nemško: Schwörglocke) in ob njegovem zvonjenju župan
najprej pove, da bo deloval v skladu s statutom mesta in v
dobrobit vseh meščanov. Svojo zaprisego zaključi z
besedami: »Bogat ali revež, vsakdo je enakovreden ob
istih, skupnih in poštenih stvareh v vseh pogledih.«
(Nemško: Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein
in allen gleichen, gemeinsamen und redlichen Dingen
ohne allen Vorbehalt.)

Znameniti balkon, s katerega mestni župan vsako
leto znova poda zaprisego meščanom. Doslej so
župani mesta to naredili že več kot 600-krat.

Tako sem bil tudi sam član naše skupine, ki je na trgu
pred mestno hišo poslušala županovo zaprisego, si
ogledala spremljajoč program in spila kozarček rujnega v
to čast. Kasneje sem se povzpel po 768 stopnicah ulmske
katedrale v sam vrh najvišjega cerkvenega zvonika na
svetu. Užival sem v »božji bližini« enega od najbolj
zanimivih panoramskih pogledov na svetu. Seveda vse
skupaj ni tako enostavno, saj sem bil brez prave športne
kondicije in je vzpon po teh stopnicah trajal več kakor pol
ure.

Gargojla na zadnjem vencu katedrale pod stolpom.
Tukaj je kip na višini okrog 156m. Srh me spreleti ob
misli, če bi to komu padlo na glavo.
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Kasneje, po kosilu, sem odšel na prehod po starih
mestnih ulicah. Kosilo je bilo zelo dobro in sem si zaželel
popiti še kakšen kozarec piva. Pogled se mi je ustavil na
reklami v eni izmed gostiln, kjer so oglaševali domače
pšenično pivo. Pšeničnega piva do takrat še nikoli nisem
pil in sem se odločil, da poskusim, kakšnega okusa je.
Sedel sem na teraso in naročil pšenično pivo. Ko sem
naredil prvi požirek, pa se mi je skoraj zaletelo. Ne, ne,
pivo je bilo odlično, le dogajanje na ulici me je
presenetilo. Iz stranske ulice je prišla skupina mladcev v
kopalkah, ki so na glavi nosili velik napihnjen gumijasti
čoln. V rokah so nosili vesla, le prvi v skupini je nosil veliko
leseno vedro, čeber. Med veselim razgovorom so
stopali nekam proti Donavi.Ob naslednjem požirku piva je
za njimi prišla že nova skupina. Prav tako so nosili
gumenjak, vesla in čeber. Z druge strani je pritekla gruča
brhkih deklet. Ta so imela s seboj dolg kajak, vesla in ne
boste uganili … lesen čeber! »Kaj morebiti prihaja vesoljni
potop?« sem zmedeno pomislil.  Med tem ko sem do
konca spil kozarec piva, so pričele iz vseh ulic prihajati
skupine ljudi, ki so nosili čolne, narejene iz različnih
materialov, in so bili vseh mogočih oblik. V rokah so imeli
vesla. Eden v skupini pa je vedno nosil leseno vedro. Vsi
so bili veselo razpoloženi in se napotili navzdol po ulici
proti Donavi.»Mogoče pa bo res vesoljni potop! Grem
pogledati, kaj se dogaja,« sem pomislil, plačal zapitek in
se še sam napotil za njimi. Videl sem, kako hodijo do
Donave. Tam so postavili plovilo v vodo, se vkrcali in
pričeli veslati. Nosilec vedra pa je medtem zajel še vodo iz
reke. Povzpel sem se na mestno obzidje, ki teče vzdolž
Donave. Z njega se je najbolj videlo dogajanje. Med
ogledovanjem sem imel srečo. Trčil sem v našega
gostitelja, ki je prav tako s preostalimi člani naše skupine
prišel na dogodek. Potolažil me je, da nisem priča
»vesoljnemu potopu«, temveč dogodku, ki se zgodi vsako
leto popoldan po županovi zaprisegi. Imenujejo ga
»nabada«. Beseda je švabskega izvora, Nemci bi rekli
»Hinunterbaden«, mi bi pa to lahko dobesedno prevedli
kot »dol-okopati-se«, sam bi to prevedel kot »odplakniti«.
Na reki so bila plovila vseh vrst, ob čolnih tudi splavi in
posebni »tematski« čolni. Osrednji del dogodka so
»nabaders«, skupine mladeničev in mladenk, ki veslajo
drug ob drugem. Na premcu plovila stoji »vodnar«, ki
zajema donavsko vodo s čebrom in skuša »odplakniti«
nasprotnikovega »vodnarja« s čolna.

Ni za od.me.t

Vesoljni potop

Ulmska nabada – plovila vseh vrst na Donavi.

Tematski čolni pa prikazujejo različne like. Med njimi mi je
bil najbolj všeč tisti, na katerem je bila lutka-karikatura
župana. Kolo ob čolnu je omogočalo, da si je lutka
spuščala in dvigala hlače. Tako smo gledalci vsake toliko
videli »nago županovo rit«.  Stotine vsakovrstnih plovil je
tok reke počasi nosil navzdol in tri kilometre nizvodno so
potem pristali na ravnici ob Donavi, kjer so upehane
»nabaderje« že čakale stojnice z belimi klobasicami in
velikanskimi sodčki piva. Seveda so poskrbeli tudi za nas,
gledalce in navijače.

Kje je Balkan?
Naslednji dan smo se sprehajali po mestu skupaj z našim
vodičem. Tako smo se znašli na Fischerplätzle (ribiškem
trgu) znotraj ribiške četrti (Fischerviertel). Na vhodni
fasadi ene izmed starih hiš sem opazil čudovito fresko
srednjeveškega Beograda z letnico 1717. Ta hiša je bila
sedež ceha ribičev in ladjarjev, saj je Ulm najvišje ležeče
rečno pristanišče na reki Donavi. Ladjarski ceh je bil
ustanovljen leta 1490 in je trgoval z mnogimi mesti vzdolž
Donave. Danes je v njej muzej tega ceha. Freska med
drugim spominja na njihove najbolj pogumne podvige. V
tistem času je bila Srbija pod turško oblastjo. Drzni ladjarji
so Srbom vozili orožje in opremo ter posledično tudi
sodelovali pri kasnejši prvi srbski vstaji (1804-1813).

Freska na fasadi, ki prikazuje Beograd leta 1717, v
spomin na pogumne ladjarje,  ki so trgovali s
Srbi tudi pod turško nadvlado.

Nato smo se znova povzpeli na obzidje in si ogledovali
arhitekturo, umestitev objektov v prostor, razstavljene
eksponate in opremo.

»Tu, na tej strani Donave je dežela Baden-Württemberg.
Na oni drugi, južni strani pa je Bavarska. No, naj
pojasnim. Tukaj smo tako v Nemčiji in v severni Evropi.
Tam čez pa je, torej … Balkan!«
Prav prešerno smo se nasmejali ob tej razlagi.

P.S.  Kaj pomeni beseda Donava? Staro (slo)venetsko ime
za »mati« je »dona«. Donava torej pomeni »mati
vseh rek«. To je res, saj je Donava reka z največ pritoki v
Evropi.
Kaj pomeni beseda Balkan? To ime so temu področju dali
Turki, ko so konec 14. stoletja pridrveli v Evropo. Balkan
po njihovo pomeni »z gozdom pokrite gore«.

PRIHODNJIČ:
OTOK CRES, HRVAŠKA – NAJBOLJ PAMETEN PES NA SVETU
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Aljaž Kuzman je vse skozi nasmejan srednješolec, optimistično gleda na svet. Spoštuje naravo in
naravne zakone v njej. Ljubi živali. Začuti stisko drugih ljudi, rad pomaga ljudem. Spoštuje starejše
ljudi. Ceni vse kar je domače, pridelano ali proizvedeno doma v Sloveniji. Uživa v poslušanju narodne
glasbe. Njegov glasbeni idol je Lojze Slak. Rad pomaga na kmetiji, vozi traktor, za katerega je tudi
lani naredil izpit. Tuje mu ni delo z motorno žago, škarjami v vinogradu, kuhalnico v kuhinji. Lani je
sam pripravil in vložil ajvar, domačo vegeto in večkrat vkuhaval paradižnik za mezgo. Kljub temu, da
je fant, obožuje delo na vrtu, vzgaja sadike rož in zelenjave. Lani je bil zelo uspešen, tako da so
njegove sadike rastle na veliko okoliških vrtovih. Predvsem pa je zaljubljen v harmoniko. Kot sam
pravi, mu »igranje harmonike predstavlja sprostitev po zaključku uspešnega dneva in motivacijo za
naslednji dan.« Ne smemo pa pozabiti, da je veliki brat dvema sestricama, ki ju naravnost obožuje,
kakor tudi oni dve njega.

AVTOR: GREGOR MLINAR
FOTO: ALJAŽ KUZMAN

IGRANJE
HARMONIKE JE ZA
SREDNJEŠOLCA
ALJAŽA UMIK V
SVET DOBROTE

Odkrij.me
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Znanja iz narave so mu blizu, »šolska« ne
tako zelo

Je bodoči veterinarski tehnik, ki ne zna reči NE. Vse kar je
domače, pristno, je Aljažu najljubše. Že kot malega dečka
ga je zanimalo vse, kar se dogaja v naravi, zunaj zidov
doma. Zelo težko ga je bilo zadržati v hiši celo v deževnih
ali hladnih dneh. Shodil je, ko je opazoval male kozličke in
se spozabil, ko jim je želel slediti. Babice in dedki so od
nekdaj navdušeni nad njegovim entuziazmom in željo po
novih znanjih ter delom na kmetiji. Velikokrat je pri delu
sledil dedkom v traktorjih, ki so se končali s spancem v
traktorski kabini. Kadar koli so ga iskali naokoli, so ga
vedno našli v okolici živali. Vedno se je rad družil s
starejšimi, poslušal njihove zgodbe iz otroštva, prigode iz
življena in življenjske modrosti, ki so mu jih delili. Pri
vstopu v šolo je imel težave, saj ni znal odklopiti zunanjega
dogajanja, vsak traktor ali drugi stroj, ki je peljal mimo šole,
mu je odvrnil koncentracijo za veliko časa.

Aljažu je glasba položena v zibelko

Glasba ga je spremljala vseskozi, saj je bil dedek pevec v
vaškem zboru. Posebej v jesensko-zimskem času je bilo
veselo ob kaminu in babičinih dobrotah. Dolgo je v njem
tlela želja po igranju harmonike, a je kar nekaj časa ni
izrazil. Na začetku so bile koordinacijsko finančne težave,
toda starši so opazili, da njegova želja postaja vedno večja.
Pri tem so ga podpirali tudi babice in dedki. Neke noči je
mamica v službi brskala po spletu, kdo na Celjskem
poučuje diatonično harmoniko. Naletela je na svojega
sošolca iz srednje šole Gregorja Mlinarja z lastno glasbeno
šolo, kjer poučuje harmoniko, ter mu povedala za sinove
želje. Dogovorila sta se za vajo kar čez dva dni. Aljaž je
komaj preživel ta dva dneva, bil je v pričakovanju in tremi.
Ni vedel, kaj naj pričakuje. Vendar je imel že po prvi vaji
nasmeh do ušes.   Kaj kmalu je sledil nakup lastne
harmonike.

Tudi pri igranju harmonike je potrebno
trdo delo

Prišel je do spoznanja, da tako kot pri drugih stvareh, tudi
igranja harmonike ne bo osvojil brez trdega dela.
Harmoniko vadi vsaki dan. Ko ima odmore med učenjem
za šolo, poprime za harmoniko, ki mu predstavlja
sprostitev. Igranje je zanj umik v njegov svet, kje vladajo
dobra volja, dobrota in pravičnost.

Vztrajnost igranja harmonike prenese v
šolo – in postane odličnjak

Za dobro in uspešno igranje na harmoniko ni dovolj le
enkrat tedensko poprijeti zanjo, ampak je vadbo potrebno
načrtovati tako skrbno kot npr. športnik. Vadbo s
harmoniko si načrtuje tedensko skupaj s svojim
mentorjem in zaveda se, da je uspeh odvisen le od njega,
ter da se ne odneha takoj, ko nastopijo težave.

Odkar je pričel z vadbo na harmoniko, to je pred približno
petimi leti, se je tudi njegov uspeh v šoli povprečno zvišal
za eno oceno in tako je tudi sedaj. Preko igranja
harmonike je spoznal, da le sprotno delo prinaša uspehe
tudi na drugih področjih. Obiskuje šolski center Šentjur,
program veterinarski tehnik. Osnovno šolo je zaključil
odlično, ampak njegova želja je bila, da želi živeti skozi
srednjo šolo, ne ves čas preživeti za knjigami. Starši so bili
nekolikanj razočarani, da ne bo vnovčil dobrega uspeha,
ampak so ga podpirali pri njegovi odločitvi. Uživa v šoli,
kajti vsaki dan izve nekaj novega in uporabnega pri delu na
kmetiji. V šoli je znan kot fant, ki le redko uporabi telefon,
raje se pogovarja s sošolci o prigodah in delu doma,
posluša sošolce, ki živijo na velikih kmetijah. Doma
računalnik in telefon uporablja poredko. Raje uživa v
zvokih harmonike in dela v naravi.

Odkrij.me



A few weeks ago I met an astonishing young woman, Louyse Gerardo, young Erasmus
student from Brazil. She radiated a rare energy with so much potential while she was
speaking about her mission: preserving the life of abandoned, minorities and outcasts on
the films to show the world of the forgotten ones. Louyse claims to be curious, free and
happy. But from what she told us, she is also a dreamer, prone to perfectionism and
determined to achieve her goals. A rare mixture of characteristics, that promise to hear
about this remarable woman in her 20ies a lot in the future!

I WANT TO GIVE VOICE TO
THOSE WHO CAN’T SPEAK FOR

THEMSELVES

AVTORICA: NATALIE CVIKL POSTRUŽNIK
FOTO: LOUYSE GERARDO
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People are my inspiration

What is your dream? Why?

My dream is to give voice to people and minorities
groups that do not have it through my movies and
documentaries. With that I want go to many important
film festivals (like Oscar in documentary category) and
show to everyone other realities and cultures. I want that
because I think when you have some special talent it is
very important to use it for a good cause and show
people the way you see others, how you do and how
much you love doing that. This way I can help many
people through my perspective and show my love and
respect about people, cultures and differences.

instruments (and it makes me very happy to record
them) and documentaries on different subjects, as a
director or director of photography, some of them still in
some festivals.
My last documentary one is "Os enlatados de Madre de
Deus"; a documentary I did in Bahia-Brazil, about a
carnival group that collects cans in the street to
make a costume for carnival parade, every year they do
that and in the end they recycle the entire costume to
donate the material. It is very beautiful and very
environmental conscious.

Who is in your heart/soul, what drives you?

My family is in my heart, especially my grandmother, my
mom and my little sister. I do everything for them and
this makes me stronger and keeps me on my path; as
being far away is not easy but I think this makes me grow
in a different way.  People and life motivate me, living in
other countries and experience totally different
cultures is what makes me feel alive, also travelling, I've
been in more than 30 countries trying to learn as much
as possible from others.

It started as a random photo-shooting…

What kind of productions (film, movie, ocumentaries
…) have you already prepared?

I started as a photographer but one time in one job I was
asked to make a fashion film. That time I didn't have idea
how to film anything. I just started recording random
images in my house to make a test. Then my battery
ended and I didn't try anymore but I though I could use
that footage for something. That's how I did my first short
movie – this shooting was in several film festivals in the
world.

… and continued to film festivals around
the world
After that and also because of some advices I received
from movie critics I started doing more independent
short films in a horror gender, many commercial
shootings, video clips for bands because I also play

Women in my family are amazing

What do you need to fulfil your dreams?

I believe in my potential, and in my dream, this in itself
motivates me more to reach what I want. I think I just
need the right opportunity. Contacts with people I have
already filmed for my documentaries or I’ve taught
(when i was a teacher in Brazil) to see they are on a really
good path because of something I have done, fulfils me.

When I met you, you seemed like a vey determined
young woman. Where does this determination come
from?

I believe that comes from my family. I come from a poor
family in Brazil. My grandmother did her best to change
her life through work even though her husband didn't
want that in the old times. My mom learned with my
grandmother to always study and work, this was the way
that she could change our lives for better. She raised
me and my sister alone. So I always lived with very
strong women. They taught me since I was a kid that I'm
able to do whatever I want and work hard to reach
my dreams and be independent.

It's not all sunshine and roses

Who supports you on your path?

My mom always supported me even when she disagreed
with my decision to stop studying law and start studying
arts and cinema. In Brazil is not easy when you choose
this kind of profession to be in; so she was very worried
but always supportive of me.

What are the biggest obstacles on your way?

The biggest obstacles are finding work and having
money. It is hard to be creative when you
have to worry all the time about how to survive. But I
believe in positive thoughts. If you want something or
you want to do something very badly, you need to
believe from deep of your heart that everything is going
to be fine and you will get what you want and meet
amazing people on your way to help you with that. 
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So far I have already fulfilled most of my biggest dreams
in my life, so I truly believe that if you want something
you have to go for it and do it!

Why are you in Slovenia and where will your life take
you from here?

First time I came in Slovenia was in 2015 and I was
completely in love with this country. I knew
I had to come back here sometime. When I figured out I
was moving to Portugal to make my master degree I had
to find a way to come to Slovenia and stay. 
Now I'm doing part of my master theses at the University
of Maribor. 
I don't know where my life will take me from here, I will
not return to live in Brazil yet and I hope Slovenia stays
with me. 
I hope also that I can have the opportunity to continue
doing my work and what I love most – that is shooting
documentaries.

Slovenia took my breath away

Unrevealed life

People can contact Louyse through her email
louysegerardo@outlook and on her website
https://www.loufilmes.com/

 Inspire.me
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Connecting the
dots

AVTOR: TADEJ PERIC

FOTO: OSEBNI ARHIV, CANVA

 Inspire.me
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The revelation of my purpose came to me
unexpectedly
 
 
Often, I have found myself asking what is my
actual calling and purpose, does what I am
doing have purpose? While absorbing all the
information that daily bombards us with how
you need to find purpose it sometimes felt like
purpose is possible to achieve only if you have
this incredible life vision, to save the world or
find a cure for an illness or something of the
sort, however, one day I have figured it out and
it came from an easy understanding. I do have
many aspirations and passions in life but
travel has always been the one passion on top
of my priorities – by travel I mean traveling
while working and living and absorbing what
and how other cultures live, I wanted to breathe
and smell new landscapes and mostly I wanted
to be able to connect with other cultures and
communicate in as many languages I could and
to be the best I can really be in what I was
doing.
So, in one of Dr John Demartinis’ books,
“Inspired Destiny”, I have read that our present
life already demonstrates what our priorities
are, what values are on top of our hierarchy
of values, in other words your present purpose
or mission for life will reflect your highest
values. Dr. Demartini also writes that what you
think is most valuable and what your life
demonstrates is most valuable are not always
the same, so it is imperative to determine our
highest values. I was shocked and amazed at
the same time when it struck me. … “I am living
my purpose and that is to deliver memorable
service and unforgettable experiences to all the
thousands of people from around the world
that I have met (and I still meet daily) through
my career in Tourism & Hospitality, to the
knowledge and insight  that I was (and still am)
able to share but also receive from all the
human interactions and connections along my
journey”. Only then, did I realize that I am
serving humanity in my very own way.

Have you ever thought of connecting the dots of your journey thus far? Are you owning
your life choices or are they owning you? Are you content and inspired or are you
disappointed and unsatisfied about your choices?
 
While driving along the busy streets of Joburg (Johannesburg) on a hot sunny day, I am
thinking about my decisions in life, my chosen trajectory and the fact that I have always
followed my inner voice with regards to all the choices I have made in my life. A surprising
revelation, an instant flash of events passed through my mind showing pieces of memories
from my journey around the world; the mindfulness of the inhabitants
of a fisherman’s island in the Maldives, to being robbed and assaulted in South America, to
flying on a hot air balloon above the Valley of the Kings in Luxor, to meeting inspiring
entrepreneurs and leaders in South Africa, to my relationships and all the various ups and
downs that life can serve us with and much, much more. Choices that shaped the course of
my journey, whether they were right choices or not. I realized that it does not matter, what
matters is that I fully and un-apologetically accept and own them.
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To live without regrets
 
My thinking has always been to live without regrets, I have chosen and created my own
path knowing that I might stumble and fall as I go along but that I would pick myself up
again and re-build and re-create again. There is much talk about a human’s calling, a life
with purpose and the human’s search for meaning. Purpose for many people may mean
many things, for some people purpose might be being the best they can be at their homes,
local community, for others might be to disrupt a particular industry with new findings and
technologies, to dedicate their life to research or a particular cause or mission, for some
purpose and meaning might be raising a beautiful family and that is all great, we all choose
or rather create our path.

 Inspire.me

People seek connections, meaning, belonging
 
In most of my travels around the world, I had the opportunity to meet wonderful people
from different cultures, nationalities, races; from Egypt to Russia, from South America to
the Maldives, from the UAE to the Sweden, from the Dominican Republic to South Africa
and although people from all these various countries have their own unique traits
they also have many similarities between one another – the most prevailing and
re-occurring dynamics that I have noticed are that people seek connection, meaning,
belonging, validation and they are eager to learn more, understand more, see more and
feel more. And I listened to their longing for more. I do believe we have a calling or a
purpose that we were destined to live, breathe as well as share with others.

Richard Branson & Tadej

Južna Afrika Tadej Peric



And if you find yourself reading this short
collection of words, all I can modestly say is that
there is a reason for this season in your life.
This season might be here to serve you,
teach you, inspire you, challenge you, disrupt
you, grow you, perhaps to open your mind to
new possibilities. Greetings from the cradle of
humankind- South Africa.
 
Until we connect again.
 
 
Tadej Peric
An entrepreneurial professional with
global experience within the Tourism
& Hospitality Industry. By venturing
in this industry, I was given the
opportunity to explore the world,
absorbing the magnificence of
multiple landscapes and cultures.
From the Maldives Islands to
Egypt and the Sinai Peninsula, the
United Arab Emirates, cruising with
Ocean Liners through Central & South
America and Europe as well as
Launching river cruises on the
European waterways and landing in
one of the busiest hubs in Africa –
Johannesburg, the city of Gold.”

Cross-roads give us time to reflect and listen to our intuition
 
The journey is what matters the most, it’s what builds us, it’s what gives us strength, it’s
what gives us light and clarity of our chosen steps in life. And as we grow, we change, we
seek even further, how can we serve more and be more, and so the purpose just takes a
new direction or a new dimension but it does not mean that what we have done until now
was wrong, it was simply the path we have chosen and created, a path that shaped us, a
path that was essential to bring us where we are now in this present moment with our
present thoughts and that now we need to adjust to our current state of being. As with
growth, we somehow need to re-align our energy so that we can share and expand
our GREATNESS even more and to literally THRIVE in our own unique way.
I have found myself at important cross-roads several times in my life, moments where I had
to choose to either take one or the other direction, however, my inner voice always guided
me as to the direction to take and any path I would have taken could have been filled
with positive or negative, good or bad, challenging and or supporting situations.  All I
needed to do is own the moment, own the path and create it in the best possible way in
order to grow further.
When I look back in time the wise sentence from Steve Jobs comes to my mind when he
said: “You can’t connect the dots looking forward you can only connect them looking
backwards,”  and I suddenly realized that I find myself where I was meant to be, supposed
to be and where I love to be. I also realized that success is not about meeting the
expectations, as envisaged by the world (our friends, colleagues, family and society), where
they expect you to have good standing, wealth, a title and popularity, instead we must do
what’s meaningful to us, fulfilling and that sets our soul on fire.

 Inspire.me

Our purpose can change form and essence
 
TI would like to conclude by saying that ultimately all we should strive for is to be the best
we can be, to pursue meaning and to try to understand our purpose but to try and find
purpose not too far in a remote dimension and that purpose does not necessarily need to
be something out of the ordinary, sometimes purpose can be just truly loving what
you do, loving what you stand for and nurturing close relationships, and to keep in our
minds that our purpose can change form and essence at various stages of our life and that
we should embrace that new essence, new form, new purpose.
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58-letna Blaženka Pospiš Perpar je polna načrtov. Sprojektirala je inštalacije v lastni hiši, pri
51-ih je pretekla Berlinski maraton, ob večerih bere svojim trem vnukinjam pravljice in z
avtom ter možem osvaja različne destinacije po svetu. Opisuje se kot vztrajno, predano,
aktivno in pozitivno naravnano. Svoje izkušnje prenaša v okviru strokovnih združenj,
alergična (no, te besede ona ne bi nikoli uporabila, ker je preveč umirjena) pa je na
ponavljanje napak in odkrivanje tople vode znova in znova. Izkušnje iz energetike so jo
pripeljale do premisleka o sonaravnosti, vesela pa je vnukinj, ki s tem znanjem in z
zavedanjem rastejo že od malega. Nekoč dekle, ki je z radovednostjo opazovalo očeta pri
izrisovanju konstrukcij vodnih turbin, sedaj sama kot direktorica za tehniko in prodajo
energetskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju v Petrolu navdihuje nove generacije
inženirjev in inženirk, tudi z nominacijo za Inženirko leta 2018. V svojem bistvu preprosta in
nežna, je živ oglas, da je vse mogoče, ter s tem naša gostja rubrike Inspire.me.

SVOJ
NAVDIH
NAJDEM V
VSEM, KAR
POČNEM

AVTORICA:  NATALIE  CVIKL  POSTRUŽNIK

FOTO:  OSEBNI  ARHIV
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Ko sem razmišljala, kaj je tisto, kar me
oblikuje, je odgovor: moja družina in moje
vloge znotraj nje. Z možem sva skupaj že 35
let na sedem let podlage (smeh). Sem tudi
hči – mama je bila januarja stara 80 let. Sem
mati dveh otrok; sin je zaenkrat brez
svojih otrok, hči ima pa tri hčere – stare 3, 5
in 7 let; torej sem tudi babica. Starejši
vnukinji imata na isti dan – 20. februarja –
rojstni dan. Sem tudi sestra in teta – moj
brat ima štiri otroke in nečakinjam velikokrat
pomagam pri kakšni nalogi iz matematike. 
Zame so pomembni tudi hobiji ... sicer bi
težko rekla, da so vnukinje hobi. Če pa
pogledam na hobije kot na nekaj, kar me
izpolnjuje v prostem času, pa so vnukinje
točno to. Druženje z njimi predstavlja velik
del mojega prostega časa. 
Sicer so različni hobiji zelo vezani na
obdobje v življenju. Moj je recimo že od
nekdaj branje – v tem obdobju mojega
življenja ga povezujem s pravljicami, ki jih
prebiram vnukinjam – in seveda strokovno
branje, ki je »klasika«. Tu in tam pa pride na
vrsto tisto lahkotnejše, počitniško.  V nekem
obdobju so mi bila zelo pomembna
potovanja – in sedaj se ljubezen do njih
vrača. Čeprav je časa je vedno manj,
možnosti za potovanja pa več. Vse to
skušam nekako uravnotežiti.

NAJPOMEMBNEJŠA MI JE
DRUŽINA

KAJ RADI POČNETE, KO NISTE V SLUŽBI?

RADA POTUJEM – KOT
TURISTKA ALI KOT
ŠPORTNICA

KAM VAS VLEČE VAGABUNDSKO SRCE?

Zelo rada sem v Sloveniji. V naši državi je
veliko krajev in reči, ki jih spregledamo.
Vleče me marsikam po svetu. Pred dvema
letoma me je zelo navdušila Kuba. Ne
potujem organizirano, vedno sama z možem
pripraviva svoje potovanje. Pa tudi sicer
vedno rada potujeva z avtom. Evropa:
Sicilija, Grčija ... to je moj počitniški hobi.

SVOJ NAVDIH NAJDEM PRI DRUŽINI,
PRIJATELJIH, V VSAKODNEVNIH
DEJAVNOSTIH. NAJDEM GA V ŽIVLJENJU, IZ
TEGA, KAR SE MI DOGAJA.

V mojem življenju ima šport veliko vlogo.
Predvsem ko je sin dokaj resno treniral
plavanje, se je vsa družina odločila, da
počnemo še nekaj zraven. Pri 51-ih sem tako
pretekla svoj prvi maraton, 42 kilometrov v
Berlinu. Potem je to veselje do teka malce
zamrlo, motivacija je upadla, ampak zdaj se
je navdušenje vrnilo in spet tečem.
Aktivna sem bila že zmeraj, saj nekako
kompenziram stres na delovnem mestu in
šport. Pravijo sicer, da to ni najbolj zdravo,
saj naj bi en stres zamenjal drugi. Ampak v
mojem primeru ni tako. Če ne vzameš
športa tekmovalno, potem jo to v redu; je
sprostitev. Moj cilj nikoli ni bil preteči (katere
koli že) razdalje na tak način, da bi pritekla
na cilj in potem ne bi prišla k sebi še
nekaj dni; ampak tako, da lahko živim, še kaj
doživim, si kaj ogledam...

Z MOŽEM SVA USKLAJEN
TANDEM

KAKO DOLGO STE SE PRIPRAVLJALI NA TEK?

Res aktivno leto dni. Imam zelo lepe
spomine na ta čas. Spoznala sem
vse tekaške stezice na Barju, kjer živim; na
Hvaru, kjer sva bila na dopustu; v
Kranjski gori, Jesenicah, kjer je tista lepa
kolesarska proga ... tudi priprave
so del doživljanja teka, ne le tekma – slednja
je le pika na i. Na maratonu sem sicer tekla
sama; v času priprav pa sem imela
trenerko, ki mi je veliko pomagala na
prijateljski ravni. Mož me je pa
spremljal na kolesu, je bil moja podpora.

BILA STA TOREJ TANDEM.

Da, delala sva v paru. Tudi Berlin smo si
naredili kot družinski izlet. Pravzaprav se je
najino ukvarjanje s športom začelo prav

takrat, ko smo sina vozili na tekme.
Nisem namreč za to, da bi v času, ko je
otrok na tekmi, sama sedela v nekem
bifeju in komentirala rezultate, češ a bo
tista sekunda gor ali dol. Ne, midva z
možem sva vedno šla ven, na tek in
podobno. Pri teh potovanjih mi pride
prav moje znanje tujih jezikov, ki so
neke vrste moj hobi. Sedaj se npr. učim
italijanščine.

KATERE JEZIKE VSE GOVORITE?

Francoščino, nemščino, angleščino,
hrvaščino, nekaj španščine sem se
naučila, preden sva šla na Kubo, sedaj
je na vrsti italijanščina. Rada pa bi se
lotila še ruščine.

VZTRAJNA IN PREDANA,
A POZITIVNA IN
PREMIŠLJENA

IZ POVEDANEGA BI VAS OZNAČILA KOT
OSREDOTOČENO IN VZTRAJNO.
KATERE LASTNOSTI VAS NAJBOLJE
OPIŠEJO?

Vztrajnost – če sem se nekaj namerila
storiti, bom to tudi storila. To ni vedno
dobra lastnost, včasih jo enačijo s trmo.
Potem predanost; če se odločim, da se
bom lotila nečesa novega, potem sem
temu predana in bom res preštudirala
vse, prebrala vse, skratka delam to z
občutkom predanosti. Sem zelo
vedoželjna; ves čas me zanima nekaj
novega. Moram brati, študirati ...
Nekonfliktnost. Izogibam se konfliktom.
Nisem človek, ki bi udaril po mizi.
Stopim korak nazaj, premislim ... šele
nato se odzovem.

S sodelavkami 
na pohodu na Sv. Ani
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POSKUSITE IZ VSAKE STVARI POTEGNITI
MAKSIMALNO POZITIVNO ZASE IN ZA VSE
OSTALE. TEŽKO JE ULOVITI RAVNOVESJE,
VENDAR TO DOPRINESE K OSEBNEMU
ZADOVOLJSTVU. ČE TI NEKAJ DOBREGA
STORIŠ ZASE IN SI ZATO SAM BOLJŠI,
MISLIM, DA POZITIVNO VPLIVAŠ NA DRUGE.
ZELO BI PRIPOROČALA POGLED Z DRUGE
STRANI, DA SE POSTAVIŠ V ČEVLJE
SOGOVORNIKA. VELIKOKRAT PRIDEŠ NA TA
NAČIN DO DRUGAČNIH REŠITEV, ŠIRIŠ
OBZORJA, HKRATI PA TUDI STRPNOST.

SAMI S SEBOJ PRIHAJAMO V DOLOČENE
KONFLIKTE: RECIMO RADI BI POTOVALI
NE VEM KAKO DALEČ, PA SE ZAVEDAMO,
KAJ STORIMO OKOLJU S TEM, KO GREMO Z
LETALOM NA DRUG KONEC SVETA SAMO
ZATO, DA ZADOSTIMO NEKIM SVOJIM
UŽITKOM. DALEČ SMO OD TEGA, DA BI V
TEH ČASIH LAHKO ŽIVELI SONARAVNO, KER
IMAMO DOLOČENE ŽELJE, POTREBE.

PRIHAJAM IZ KRAJA BLIZU LJUBLJANE IN
OPAZUJEM, KAKO STARŠI SVOJE OTROKE
PRIPELJEJO DO VRAT ŠOLE. KO SO BILI MOJI
OTROCI OSNOVNOŠOLCI, SO ŠLI PEŠ; ZDAJ PA
SE JE TO ŽAL SPREMENILO. PA PRAV TO JE
BILO ZABAVNO, DA SMO SKUPAJ HODILI!
ŠKODA, DA SO OTROCI ZA TO DANES
PRIKRAJŠANI, MAR NE? 

AKTIVNA SEM NA INŽENIRSKI ZBORNICI IN
SLOVENSKEM ZDRUŽENJU ZA ENERGETIKO.
V TEH DVEH STROKOVNIH DRUŠTVIH
PUŠČAM SVOJ PEČAT SKOZI LASTNE
IZKUŠNJE IN ZNANJE. SKOZI VÉDENJE, KAJ
SE JE DOGAJALO V PRETEKLOSTI IN KAJ SE
DOGAJA ZDAJ; KJE SMO NAREDILI NAPAKE,
DA JIH NE PONAVLJAMO, IN KAJ SE DA ŠE
IZBOLJŠATI.

LASTNE ŽELJE V BOJU Z
ZAVEDANJEM
POMEMBNOSTI
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

SLIŠALI SMO, DA ŽIVITE SONARAVNO IN DA
STE PROJEKTIRALI HIŠO.

Aktivnost – ne morem biti pri miru; po drugi
strani pa ne izstopam rada. Javni nastopi
niso moja stvar, razen tam, kjer vsebino
obvladam, kjer sem suverena. Pozitivna
naravnanost je moja naslednja lastnost. Ta
se je verjetno razvila z leti, ko poskušaš
pogledati na stvari pozitivno, kaj gre, kaj se
da, kako pristopiti, da bo nekaj šlo, da ne
podležeš kolektivni fami, kako se nič
ne da, nič ne gre.

Nisem projektirala hiše, sem pa načrtovala
to, kar znam, torej inštalacije (smeh). Kar se
tiče sonaravnosti, sem žal še daleč, da bi v
celoti živela sonaravno. Tisto, kar me
je k tovrstnemu načinu življenja spodbudilo,
ni bil noben poseben dogodek.
Recimo nič takega, kar bi me posebej
presunilo, ampak se je razvilo z leti. Ves
čas sem v energetskem poslu in tukaj vidim,
kako raste poraba energije, materiala,
embalaže in tako naprej ... Kar me fascinira,
je, kako zelo smo potrošniško naravnani in
ali je to res potrebno.

Je pa res, da me je moja snaha spodbudila in
naučila, da lahko storim vsak dan nekaj
dobrega za okolje. Recimo, ali res moram v
trgovino in vse prinesti domov v plastični
embalaži ali lahko kupujem na kilograme,
litre, dekagrame ... iz rinfuze? In ali je res
potrebno kupiti praške itd., če lahko
doma naredimo enakovredna učinkovita
mila? S tovrstnimi pristopi se pri nas
doma zadnja leta precej ukvarjamo. Ker si
prizadevamo, nam vedno bolj uspeva.

OTROCI SO NAŠI UČITELJI

ALI STE USPELI DUH TRAJNOSTNEGA
PRINCIPA PRENESTI TUDI V VAŠE LOKALNO
OKOLJE?

V to vložim precej energije. Čeprav ko vidim,
da nekomu to ni blizu in mu je pravzaprav
vseeno, nisem res zavzeta zagovornica, saj
se spominjam sebe iz preteklosti. Recimo, ko
imaš majhne otroke, moraš hiteti, enostavno
ne moreš, nimaš časa. Naše trgovine niso
tako naravnane, da bi podpirale ozaveščene
nakupe. Če hočem nekaj kupiti na
kilograme, moram prav v posebne trgovine;
tja se moram odpeljati, parkirati itd. –
moram si vzeti čas. Naša
družba še ni tako naravnana, da bi nam
omogočala takšen način življenja. Menim,
da nima smisla delati nekomu reklame za
nekaj, kar ni izvedljivo.

KAKO PA VNUKINJE?

O ja, to pa seveda. Vidim, kako to v
vrtcu dobro deluje, kako vzgojiteljice
prenašajo odgovornost do okolja na
otroke. Zabavala sem se tudi,
kako so v šoli (vnukinja je v prvem
razredu) pripravili teden trajnostne
mobilnosti, beležili, kolikokrat je kdo
prišel peš ali s kolesom, in če se jih
je več pripeljalo z istim avtom ...
prispevali smo kar nekaj, pa bi si želela,
da bi to naredili pogosteje, ne le enkrat
letno.

ZAKAJ PONAVLJAMO
NAPAKE, KI SMO JIH ŽE
USVOJILI?

S ČIM PUSTITE SVOJ PEČAT?

V službi delujem na energetsko
učinkovitih projektih že sedemnajst
let. Petrol je pri tem z rešitvami za
energetske prihranke vodilno podjetje
širše v regiji. Skozi tovrstne projekte
smo pridobili izkušnje, katerih
izmenjava je dodana vrednost za
celotno družbo in okolje. Zakaj?
Opažam, da se nekateri namreč
obnašajo, kot da se je svet začel vrteti
včeraj. Začenjajo nove pilotne projekte
na področjih, kjer obstajajo že bogate
izkušnje, kot tudi znanje in pa védenje
o že storjenih napakah, ki jih ne bi bilo
treba ponavljati. Tako bi lahko precej
več prispevali k pozitivnemu odnosu
do projektov in s tem do večjih učinkov
za vse.

BI MORDA IZPOSTAVILI KAKŠNO DOBRO
PRAKSO?

Pravzaprav dve; skoraj v vseh primerih
nam je uspelo vzpostaviti izvrstno
sodelovanje z uporabniki, ki je nujno
potrebno za (katerikoli) uspešen projekt.
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TUDI KO BOM UPOKOJENA, BI RADA S
SVOJIM DELOM NADALJEVALA, SAJ JE
OGROMNO TEGA, KAR LAHKO NAUČIM
MLADE IN PRISPEVAM K USPEŠNIM
ZGODBAM. TO JE MOJ CILJ, DA ČIM VEČ
SVARI, KI JIH SEDAJ SPOZNAVAM,
PRENESEM NAPREJ, TUDI ZATO, DA
NE ODKRIVAMO VEDNO ZNOVA TOPLE VODE
(SMEH).

Po diplomi leta 1985 se je zaposlila kot
projektantka na daljinskem ogrevanju,
kjer je leta 1999 sprva sprejela izziv
vodenja oddelka razvoja, po petih
mesecih pa postala direktorica sektorja
za daljinsko ogrevanje, ki ga je vodila vse
do konca leta 2002. Pomemben karierni
premik je naredila s prestopom v
podjetje El-tec Mulej, d.o.o., ki ga je leta
2012 prevzel Petrol. Tu je sprva sprejela
izzive vodenja projektov, leta 2008 pa
postala izvršna direktorica za tehniko in
trženje. Vse od integracije podjetja, je
direktorica za tehniko in prodajo
energetskih rešitev. Njene strokovne
izkušnje so bogate na področju vodenja
projektov, projektiranja, nadzorništva
ter sodelovanja pri izdelavi energetskih
zasnov mest, energetskega
pogodbeništva in v pripravi tehničnih
predpisov. Sodelovala je v razvojno-
raziskovalnem delu, ki obsega vpetost v
aktivnosti tako IJS kot Inženirske
zbornice Slovenije, Zveze strojnih
inženirjev Slovenije, Slovenskega
društva za energetiko, Nemškega
združenja inženirjev za plin in vodo ter
daljinsko ogrevanje in Evropskega
združenja za daljinsko ogrevanje. Svoje
znanje predaja tudi skozi predavanja in
poučevanja, kar izvaja že vse od začetka
delovne kariere. Poučevala je več
tehničnih predmetov, predava pa na
strokovnih seminarjih stanovskih
združenj. Njena bibliografiji do danes
šteje 34 strokovnih objav. Kot
nominiranka za inženirko leta 2018
razbija tudi stereotipe, da inženirski
poklici niso za ženske.

Za to moramo imeti kar občutek in izkušnje.
In drugo:  prenos informacij – naj navedem
samo en primer: Slovensko združenje za
energetiko ima vsakoletno konferenco. Te
konference so izmenjava izkušenj, kjer se
veliko naučimo drug od drugega.

ALI OBSTAJA KAKŠNA PLATFORMA, KJER
LAHKO POSAMEZNIKI_CE, KOT SEM JAZ,
POGLEDAJO, KAJ NOVEGA SPOZNAJO?

Ne, žal ne. Obstajajo seveda članki; prav
interaktivne platforme pa ni. Je pa to dobra
ideja!

RADA PRENAŠAM ZNANJE

KAKŠNI SO VAŠI NAČRTI V PRIHODNJE –
TAKO POSLOVNI KOT OSEBNI?

Še veliko načrtov imam. Poslovni je ta, da
ostanem v toku dogajanja. Pri svojih
sovrstnikih_cah, predvsem iz gimnacije,
opažam vse preveč komentarjev v smislu, oh
ja, še toliko let imam do penzije ... Saj
življenje se z odhodom v pokoj ne neha ...
Vsaj zase si tega res ne želim!

V kakšni obliki bom prenašala znanje, je
odvisno od okoliščin. Tukaj, kjer sem, mi
ustreza. Če pa se to spremeni, me ni strah,
bo pa kaj novega.

KOLIKO VAS JE V TIMU?

Imam kar širok tim; če
pogledava ves sektor, nas je
120. Ožji sodelavci, s katerimi
sem dnevno v kontaktu,
predstavljajo ekipo približno 50-
ih ljudi. Delovno mesto imam
sicer v Ljubljani, moja ekipa pa
je na Bledu. Dva- do trikrat
tedensko sem tam, drugače v
Ljubljani ali kjerkoli po Sloveniji.
Morda bi kdo pomislil, da veliko
vozim, a naredim okrog 30.000
km, kar se mi ne zdi pretirano.
Imam kolege, ki se dnevno
vozijo iz Brežic, s Ptuja ... Tudi
tukaj se pokaže vprašanje
trajnosti – to, o čemer sva prej
govorili. V tem primeru bi to bilo
delo od doma.  

VESELIM SE JULIANE

KAJ PA OSEBNI NAČRTI? SE TO PRI VAS NE
LOČI, JE POVEZANO?

Da, osebni in poslovni načrti so zelo
povezani. To mi je ostalo od takrat, ko
sem bila del manjšega podjetja (ki ga je
pred osmimi leti kupil Petrol). Takrat je
bilo osebno življenje praktično neločljivo
od poslovnega; in je to nekako ostalo v
meni.
Moji osebni cilji rastejo, bolj ko se bližam
času, v katerem bi se naj umirila; se pravi
več časa za potovanja, za vnukinje, moža
... 
še kakšen maraton bi odtekla, pa kakšno
pot prehodila. V mislih imam našo
slovensko, 260 kilometrov dolgo,
pohodniško pot Juliana. Upam, da jo
bom prehodila že letos, vsaj kakšen del.

O BLAŽENKI POSPIŠ
PERPAR
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Tudi jaz, če berem kakšno študijo, ali
pišem o čem kompleksnejšem,delam od
doma. Ko je mir. Sicer zelo rada delam z
ljudmi in jih kakšnih deset tudi mentoriram,
tako, neuradno. Z načrtom in zapisanimi cilj 
sva trenutno povezana samo z enim
mentorirancem (smeh).

Prostovoljno delo s sodelavkami 
v vasici Gorajte



ZAPLESALA
SEM V

OBČUTENO
ŽIVLJENJE

ŽIVLJENJE ME JE KALILO SKOZI VRSTO PREIZKUŠENJ
Do trenutka, ko je biodanza stopila v moje življenje, se je le-to odvijalo
precej klasično – naporno najstništvo, tako za starše, še bolj pa zame,
nedokončan študij, prva zaposlitev, zaljubljenost, zakon, rojstvo
otroka ... tako nekako je šlo po ustaljenih tirnicah nekje do 40. leta, ko so
se začeli premiki. Razpad zakona, bolezen, izguba zaposlitve …
 
Premalo se zavedamo, da je življenje dar in obenem kreator vsega.

Zato ga je vredno slaviti, stopiti v stik z njim in na ta način obenem 

 izraziti pristnega sebe.  

 
Šla sem skozi obdobje, ko sem se spraševala, ali je to,
kar se mi dogaja, res vse, kar mi življenje lahko ponudi, ali ni morda več kot
goli vsakdan z vedno istimi opravili, doživetji in utečenim urnikom. Nisem se
počutila povezane z življenjem, kot da se vse, kar se mi je dogajalo, dogaja
nekomu tretjemu, jaz pa sem zgolj nemočni opazovalec in statist brez
možnosti vpliva na potek dogodkov.

Ta vsebina je namenjena nam – bolnikom civilizacije.

Poimenovanje prihaja od Rolanda Tora, vizionarja in
umetnika, ki je svoje življenje in delo posvetil želji,
izboljšati počutje ljudi in jih osrečiti. Rojen v Čilu,

podrejen avtoritarnemu vojaškemu režimu, je
prebegnil v Evropo. Odrekel se je bleščeči znanstveni
karieri in na zahodu razvil sistem, kako biti bolj srečen,

bolj povezan s sabo in svetom okoli sebe, kako živeti in
praznovati življenje.

AVTORICA: ZENA ŠKERJANEC
FOTO: OSEBNI ARHIV
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Jetnica prepričanj iz otroštva –
denar pokvari ljudi

Dobro vem, o čem govorim – določeno obdobje
mojega življenja me je dodobra pretresalo,
kalilo in oblikovalo. Vsak dan bolj sem
čutila, da je potrebna sprememba, da tako res
ne gre več, da pravzaprav živim tja v en dan.
Živela sem v partnerstvu, ki me ni osrečevalo,
bilo pa je udobno in praktično. Konec koncev
sem menila, da je življenje v dvoje cenejše kot
samsko gospodinjstvo, bila sem malce
preračunljiva in materialne stvari sem
postavljala na visoko mesto. 
Zdaj vem, da ta prepričanja izvirajo iz otroštva,
ko smo živeli skromno in v vzorcu, da » denar
pokvari ljudi« in da »ga imajo dovolj samo tisti,
ki ga zaslužijo na nepošten način«. Ko sem skozi
leta službe počasi izboljševala svoje finančno
stanje, sem tudi denar sama postavila na
piedestal in preko njega »kupovala« pozornost
in nežnost, ki sem ju tako pogrešala.

Odločim se za samostojnost in
svobodo

Potem sem izvedela za biodanzo. Skupina
je prav takrat začenjala z rednimi tedenskimi
srečanji, tokrat prvič v Sloveniji. Že po nekaj
obiskih sem globoko v sebi čutila, da je to tisto,
po čemer sem hrepenela zadnja leta. Začel se je
moj proces iskanja izgubljene identitete,
soočanja z lastno vrednostjo oz. nevrednostjo.
Svoje bolečine sem zagledala v novi luči in se s
pomočjo čudovite skupine pogumno soočila z
njimi. Našla sem notranjo moč, jačal se je moj
občutek lastne vrednosti in samospoštovanja.
Prekinila sem partnerski odnos in našla
svobodo. Verjamem, da se vse zgodi v
pravem/božanskem času in tudi
moja samostojna podjetniška pot se je vijugala
dolgo, dolgo, dokler nisem v 2018, še bolj pa v
2019 začutila močan poriv, da zdaj je pa res
pravi čas. 
 
Pogumno sem se vpisala v spletno
izobraževanje in nekaj mesecev vestno sledila
programu, delala naloge, se povezovala … in
pred zaključkom oz. zagovorom mi je bila
dodeljena osebna mentorica. Njeni nasveti so
bili ključni, da sem izobraževanje zaključila. Ob
tem sem šla seveda skozi mnogotere faze
spoznavanja tako sebe kot podjetništva in
srečala tudi nekaj čudovitih sopotnic.

Biodanza postane moje
poslanstvo
Biodanza je moja spremljevalka že več kot 10
let. Glasba, nestrukturirano gibanje, interakcija
z ostalimi ... Ta čudoviti sistem nagovarja vse
ljudi, ne glede na spol ali starost ali status.
Spoznanje, da smo pravzaprav vsi pripadniki
iste človeške vrste, da smo vsi čudoviti in
enkratni, je bilo tudi zame zelo osvobajajoče.
Takoj sem vedela, da je to prava stvar zame, da
bo to moja druga kariera, moje poslanstvo. 
Sama bom na pomlad v naravi, ki je
neskončni vir mojega navdiha, ponovno
vodila posebno obliko biodanze, ki poteka
brez glasbe. Udeleženci pravijo, da so
doživljanja na ta način še posebej globoka,
prisoten je močan občutek povezave s
sabo in s svetom okoli njih. 
V biodanzi vsakdo lahko najde tisti kamenček
mozaika, ki ga pogreša in ponovno sestavi svoje
življenje/svoje bivanje. Tako kot je sam sistem
zasnovan trdno na načelih psihologije, biologije,
antropologije, nevroznanosti, so tudi učinki
merljivi in trajni.  Udeleženci, povečini so to
ženske, pravijo, da jim redna tedenska vadba
prinaša veliko zadovoljstva, odmik od dnevnih
rutin in obenem moč, da se pogumno soočajo z
obveznostmi vsakdana. V svoje okolje se
vračajo oživljene in radostne.
Dovolimo si občutiti in izraziti.
Zdaj, v zrelih letih, si končno upam živeti svojo
resnico, imam neizmerno voljo, da napredujem
in se vedno znova kaj naučim. Vse to za
mojo družino dolgo ni bilo lahko. Zdaj pa, ko
prepoznavajo radost, ki jo izražam, dostikrat
enostavno rečejo »ta biodanza ti je pa res veliko
dala, spremenila si se«. Nekaj mojih prijateljev
je odšlo iz mojega življenja, prišli so novi in ti mi
povsem zadoščajo. 
Leto 2020 bo leto biodanze, čas je, da tudi
Slovenija zapleše, začuti to povezavo z
življenjem samim in s svojo bitjo. Kot je
dejal avtor Rolando Toro, »vse preveč
govorimo in premalo čutimo«.  
Predati lastno izkušnjo, zavedanje, da si lahko
pomagamo, da rešitev obstaja in da je pot do
cilja ob glasbi in gibanju lahko celo prijetna, to
je bilo in še vedno je moje vodilo. Le dovoliti si
je treba vsa čustva, ki se v nas prebujajo v
določenem trenutku in jih izraziti. Čustva nas
obenem nagovarjajo, da smo živi, da je življenje
v nas, navkljub vsemu, kar se dogaja, in da ga
ne moremo zatreti. Kajti življenje se hoče
izraziti.
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Matejev Mali princ
skozi fotografske oči

AVTOR: ROK KRALJ FOTO: MATEJ PELJHAN

Z Matejem Peljhanom sva sodelavca. On je klinični psiholog, jaz učitelj na srednji šoli. Ker živimo
v »zaposlenih« časih, so najina srečevanja običajno bežna, bolj službene, uradne narave. A za
človeka, kot je Matej, se splača za trenutek ustaviti – Matejeva zgodba je resnično izjemna,
navdihujoča, impresivna. Zgodba se plete od bombe, ki mu je kot desetletniku odnesla roko in
poškodovala vid, do nedonočenčkov dvojčkov z redko genetsko boleznijo, do oblikovanja
življenja po svoji meri: skozi fotografsko optiko in s triatlonsko vztrajnostjo, pa do Malega
princa. Pa ne mislim tistega Saint-Exuperyjevega ...

Ni me.je

Nova generacija

Pastir, Pariz, Francija
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Svoj hendikep izkoristi za pomoč drugim

Ni me.je

Matej prihaja iz Cola nad Vipavo. Ko mu je bilo deset let,
mu je med igro s prijateljem v roki razneslo ročno bombo
iz 2. svetovne vojne. Posledice so bile hude: desno roko
mu je odtrgalo pod komolcem, oslepel je na levo oko, imel
je še številne druge hude poškodbe. Kar leto dni je trajalo
njegovo zdravljenje in rehabilitacija. Marsikoga bi takšna
nesreča zaznamovala in ga »označila« za vse življenje, a
Matej se ni (v)dal. Osnovno šolo je dokončal na Colu,
srednjo šolo v Idriji ter diplomiral psihologijo na Filozofski
fakulteti v Ljubljani, potem pa opravil še specializacijo
klinične psihologije.

»Vsekakor nam telo postavlja meje in ovire, ki
jih ne moremo preseči, vendar mislim, da ovire v
naših glavah vseeno bolj odločilno vplivajo na
naše življenje.«

Namesto da bi se drugi ukvarjali z njegovim hendikepom,
je Matej stvari »postavil na glavo« in se sam začel ukvarjati
s problemi drugih. Sprva kot psiholog v Soči in kasneje kot
klinični psiholog v CIRIUS Kamnik, kjer dela z otroki in
mladostniki s posebnimi potrebami. Življenje pa mu kar ni
nehalo postavljati ovir. Leta 2002 sta se mu v zakonu
rodila enojajčna dvojčka, nedonošenčka z izjemno redko
genetsko napako, Aljaž in Domen. Leto kasneje se jima je
pridružila sestrica Eva, zdrava. A navkljub vsemu
Peljhanovi v Ljubljani živijo čisto običajno družinsko
življenje.

Triatlonec, vztrajnost in trma

Matej torej več kot dobro ve, kaj pomeni hendikep, a se
življenja loteva »z veliko žlico«, brez kategoriziranja,
»predalčkanja«.

Deček, ki se je igral z Luno, Ljubljana 2011

Komandant, Ptuj 2013 Gola, New York, ZDA 2018
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Ko se je začel ukvarjati s športom, ni poiskal invalidske
kategorije, temveč je »šel na polno«. Tako se je nekaj časa
ukvarjal z maratonom, potem pa šel še dlje in
uspešno preplaval/prekolesaril/pretekel dva klasična
»ironman« triatlona, leta 2007 v Zürichu in leto pozneje v
Celovcu. Nastopil je seveda v absolutni kategoriji, med
»zdravimi«, in to z le nekaj manjšimi prilagoditvami na
kolesu. Čeprav se s športom še vedno ukvarja, pa se je leta
2009 znova »zaljubil« – v fotografijo. In tudi tega področja
se je Matej lotil z »ironmansko« voljo ter z inovativnim in
ustvarjalnim pristopom. 
Pravi, da je bil v življenju postavljen pred številne izgube in
težke dogodke, za katere bi, če bi lahko izbiral, raje
videl, da jih ne bi doživel. Že zaradi svoje invalidnosti se je
soočal in se še sooča z neštetimi majhnimi in velikimi
problemi, s katerimi se običajni ljudje ne srečujejo. »Ne
morem zanikati, da mi je bilo velikokrat težko, vendar
danes lahko rečem, da sem se ob tem tudi veliko naučil.
Najprej to, da ne pomaga, če samo objokujem svojo usodo
in se počutim kot žrtev. Potem pa tudi to, da se moram pri
reševanju težav od njih primerno distancirati in nanje
pogledati tudi iz druge perspektive. Z drugega zornega
kota se večkrat pokažejo nove in včasih celo odlične
rešitve,« iskreno spregovori o svojih izkušnjah in učni poti
sprejemanja drugačnosti.

Fotograf »out of the box« in Mali princ
Tudi na tem področju je Matej hotel in moral stopiti
iz »škatle«, »out of the box«. »Fotografija je prišla v moje
življenje relativno pozno, čeprav sem že od nekdaj čutil, da
bi to lahko bila dejavnost, ki mi je pisana na kožo. Kot
otrok sem bil likovno precej nadarjen, rad sem risal in
slikal, vendar nisem te veščine nikoli razvil do te mere, da
bi se lahko izražal, kakor bi si želel. Glede fotografiranja
sem dolgo časa mislil, da s fotoaparatom, zaradi tega ker 

sem brez desne roke, ne bom mogel rokovati,« razlaga,
kako se je posvetil novemu hobiju. Razloži, da imajo prav
vse znamke in vsi modeli sprožilec na desni strani, kar je
za človeka brez desne roke na prvi pogled nepremostljiva
ovira. »Dolgo časa sem premišljeval, kako rešiti ta
problem, dokler nisem prišel na idejo, da če obrnem
fotoaparat za 180 stopinj, se sprožilec »prestavi« na
spodnjo levo stran, to je ravno tam, kjer ga lahko
doseže moj levi palec. Ko sem se pred približno 10-imi leti
končno opogumil in kupil svoj prvi zrcalno refleksni
fotoaparat, se mi je zdelo, kot da se mi je odprl nov svet,«
navdušeno pripoveduje.

Njegov fotografski opus je resnično impresiven,
doslej je imel 18 samostojnih razstav. Leta 2013
je s fotografsko serijo Mali princ ganil domačo in
svetovno javnost in bil deležen izjemnega odziva
ter prejel številna povabila za predavanja in
razstavljanje. Med drugim je predaval tudi na
prireditvi TEDx v angleškem Warwicku. Leto
kasneje pa je kot scenarist in režiser posnel še
istoimenski kratki film, ki je bil na Festivalu
slovenskega filma 2015 deležen velike pozornosti
in je prejel Vesno za posebne dosežke.

Število ogledov serije Mali princ sega v več milijonov, serija
je bila umeščena celo na seznam najbolj ganljivih
fotografij, ki so bile kadarkoli posnete. »Prejel sem na
tisoče sporočil in več vabil k sodelovanju in pomoči pri
podobnih projektih. Med drugim sem potoval tudi na
Japonsko, kjer sem bil del velike humanitarne akcije, ki jo
organizira ena največjih njihovih televizijskih hiš. Posebno
priznanje je tudi, da sem bil pri Fotografski zvezi Slovenije
izvoljen za predsednika Umetniškega sveta,« predstavlja
svoje dosežke. A v isti sapi dodaja, da je precej »kritičen do
vsakega javnega govorjenja in izpostavljanja lastnih
dosežkov. Prozorna samohvalisanja namreč srečujem
skoraj na vsakem koraku in jih ne cenim preveč.«

Iz hobija se razvije poslovni model –
fototerapija

»Osvojil  sem tehnične vidike fotografije, veliko sem
študiral kompozicijo, predvsem pa sem veliko fotografiral
in pri tem neskončno užival. Dodatno spodbudo pa sem
doživel nekoliko kasneje, ko sem s strani drugih naletel na
pozitivne reakcije,« z besedami slika svojo pot odkrivanja
fotografskega sveta. »Predvsem me je presenetilo to, da
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Avtoportret, iz serije Samorazkritja 2015
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da so gledalci znali “brati” ideje in zgodbe, ki sem jih s
pomočjo podob sam pripovedoval,« še zdaj ne more povsem
verjeti svojemu fotografskemu uspehu.

Kot klinični psiholog, ki dela z gibalno oviranimi otroki in
mladostniki, je spoznal, da lahko svoje izkušnje in znanje
učinkovito poveže tako, da fotografiranje in fotografijo
uporabi kot terapevtsko in rehabilitacijsko metodo. »Povezal
sem se z ljudmi, ki jih to področje zanima, ustanovil Zavod za
fotografsko terapijo in se dodatno izobraževal. Predvsem
skozi prakso še danes odkrivam nove in nove možnosti, ki
jih ta dejavnost ponuja. Moja prizadevanja in dosežki mladih
ljudi s posebnimi potrebami so prišli na uho celo
predsedniku države, ki je osebno prišel pogledat, kako
poteka naše delo,« ponosno osvetli ta svoj vidik življenja.
Matej je na tem področju v slovenskem in tudi v svetovnem
merilu »oral ledino«. Z njegovo pomočjo so številni invalidi z
največjimi fizičnimi in komunikacijskimi oviranostmi zaživeli
ustvarjalno življenje. Številni Matejevi »varovanci« so že
razstavljali in prejeli številne fotografske nagrade.

Ni me.je

Fotografska terapija (fototerapija) je relativno
nova, vendar glede na sodobne trende in
tehnološki razvoj zelo perspektivna metoda pri
delu z ranljivimi skupinami. Predstavlja uporabo
fotografije kot ustvarjalne tehnike v procesu
svetovalnega dela, kjer cilj ni dovršena umetniška
stvaritev, temveč osebnostna integracija in
samoraziskovanje. Izhaja iz postopkov umetnostne
terapije, kjer zdravljenje oziroma pomoč poteka
skozi proces doživljanja, izražanja in ustvarjanja z
umetnostnimi izraznimi sredstvi, ki posamezniku
pomagajo pri posredovanju osebnih občutkov,
čustev in misli drugim ljudem.

Motivira me odkrivanje lastnih meja

»Kot psiholog vem, da je človek bitje odnosov in
ustvarjalnosti, zato se na obeh področjih poskušam
uresničiti in najti pravo ravnovesje. Verjamem v načelo »eno
v vsem in vse v enem«, zato se trudim biti odprt do vseh ljudi
in vseh dejavnosti. Poleg poklica se ukvarjam še s precej
drugimi aktivnostmi. Te kot začimba poskrbijo, da je moje
življenje bolj raznoliko in zanimivo,« pravi. Kljub zrelim letom,
v katerih je, ohranja v sebi otroško radovednost,
raziskovalnost, predvsem pa ustvarjalnost, ki »ni povezana
zgolj z mojimi poklicnimi obveznostmi, ampak je plod moje
svobodne izbire in notranjih potreb,« dodaja.

Mislec, iz serije Metamorfoze 2017
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Zato ga bolj kot denar ali dokazovanje pred drugimi
»motivira raziskovanje različnih vidikov življenja,
spoznavanje samega sebe in odkrivanje lastnih meja,«
nadaljuje. Včasih pozabljamo, da je človek celostno bitje, ki
mora biti neprestano aktivno na vseh življenjskih področjih;
fizičnem, intelektualnem, socialnem kot tudi duhovnem.

»Zame je že sama možnost, da se lahko
izobražujem, da se lahko ukvarjam s športom,
kulturo, umetnostjo, izjemno velik privilegij, ki na
tej zemeljski obli še zdaleč ni dana vsakemu. Zelo
sem hvaležen za to možnost, hkrati pa jo jemljem
tudi kot obveznost, ki si jo postavljam predvsem
sam do sebe.«

Želim, da v meni vedno tli ustvarjalna
iskra
Čeprav zna biti zelo zahteven do samega sebe, si ne
postavlja zelo konkretnih ciljev, ki jih bi moral doseči.
Bolj kot to si želi, da hodi po poti, za katero čuti, da je
njegova, »da ostanem zvest samemu sebi, da svojih načel

ne prodam v zameno za materialne dobrine in udobje,«
srčno pojasnjuje. »Želim, da v meni ne bi nikoli usahnila
ustvarjalna iskra in da bi ostal na različnih področjih še
naprej aktiven,« dodaja. »Želim si še, da nikoli ne izgubim
zanimanja za druge ljudi in da ohranim prepričanje v to, da
se v vsakem človeku skrivajo pozitivni potenciali.«

Snap C(h)at, Istabul, Turčija 2018

Trener, Kamik 2013

Čez most, Maslenica, Hrvaška 2012

Please Help, New York, ZDA 2018
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PRVIH 42 KM
AVTORICA :  DANIJELA  BREČKO

FOTO :  OSEBNI  ARHIV
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PISALO SE JE LETO 2018 SREDI OKTOBRA, KO ME PREŠINE, DA
BI BILO PRAVZAPRAV DOBRO URESNIČITI 10 LET STARO ZAOBLJUBO,
DA BOM PA NEKOČ PRETEKLA MARATON. NEMALO ZATEM ME JE V E-
POŠTNEM NABIRALNIKU PRIČAKALO POVABILO ZA PRIJAVO NA
BERLINSKI MARATON 2019. NIKOLI PREJ NISEM PRAV NIČ BRSKALA
PO NJIHOVIH SPLETNIH STRANEH, TODA TAKO PAČ GREDO TE STVARI,
KO O NEČEM RAZMIŠLJAŠ, TO TUDI PRIKLIČEŠ. SPRVA SEM GA ŽELELA
SPREGLEDATI IN ZAČELA ISKATI OVIRE, KOT NPR. PREPRIČANJE, DA
MORAŠ IMETI ZA BERLINSKI MARATON ZAGOTOVO PREDHODNO ZELO
DOBER REZULTAT. JAZ PA PREDHODNI DVE LETI SPLOH NISEM TEKLA,
KER SE MI JE VNELA AHILOVA TETIVA, KI SE NIKAKOR NI HOTELA
POZDRAVITI. Z ZAVESTNIM DELOVANJEM OPUSTIM TOVRSTNO
RAZMIŠLJANJE, SE OPOGUMIM (PA SAJ JE ŠE SKORAJ LETO DNI ČASA)
IN SE PRIJAVIM. V OKTOBRU PRISPELE PRIJAVE ZA BERLINSKI
MARATON ŽREBAJO (IN NE POTREBUJEŠ PREDHODNEGA REZULTATA) IN
ČE SI IZBRAN, IMAŠ SILNO UGODNO CENO, SICER PA MORAŠ ZAKUPITI
CELOTEN PAKET, KI JE TRIKRAT DRAŽJI.

Verjetno iz zapisanega že slutite, da
sem bila izžrebana, o čemer so me
obvestili sredi novembra lani, maraton
pa je tradicionalno zadnjo
nedeljo v septembru. Torej imam  še
10 mesecev za pripravo. Bo dovolj? Zdi
se dolga doba, ki pa zelo hitro teče,
kadar imaš pred seboj jasen cilj. In
tako je pretekel že skoraj mesec dni,
moje priprave pa se še sploh niso
začele, pretekla nisem še niti
kilometra. Če se prav spomnim, sem
se prvič “brcnila v rit” šele sredi 
decembra 2018 in se odpravila teči po
6 km dolgi progi, ki sem jo pred
poškodbo Ahilove tetive pretekla tako
malo za ogrevanje, takorekoč za šalo.

Tokrat pa je bil to pravi podvig. Noge
mi niso hotele ubogati, namesto da bi
se lahkotno dvigovale, so padale na
tla kot da bi bile iz betona, v zadnjem
delu glave sem lahko čutila sleherni
utrip srca, znoj pa je tekel iz mene v
potokih. Uf, začetek res ni bil
obetaven, toda kaj pa sem lahko
drugega pričakovala po dveh letih
“lenarjenja”. Telo se je enostavno
pozabilo gibati v lahkotnih ritmih in
potrebno ga bo znova naučiti. Tako
sem en kilometer prve priprave kar
prehodila. Čez dva dni sem se znova
podala na tek, neprimerno bolje,
sedaj sem že pretekla vseh 6
kilometrov brez ustavljanja, pa
tudi noge so bile že nekoliko lažje.
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In ja, bila sem izžrebana in ni
bilo več izgovorov

Treba bo narediti načrt priprave, sem
si rekla takoj po novem letu, in kajpak
mi je še tisti teden prijateljica Iris
posodila Veliko tekaško knjigo
Herberta Steffnyja, nekdaj najboljšega
nemškega maratonca, ki je prava
bibilija za vse, ki jih srbijo podplati,
tako za rekreativne kot profesionalne
tekače. Na “dušek” sem jo prebrala in
si kajpak najbolj zapomnila  pravilo
postopnosti, torej vsak dan kakšen
kilometer več, pa teči je potrebno
štirikrat na teden. Več kot odlična 

matrica načrta, toda jaz niti pod
razno nisem premogla toliko časa za
trening, preprosto zato, ker me v
življenju zanima (pre)več stvari.
V glavi sem si tako oblikovala svoj
načrt, ki je predvideval tek dvakrat do
trikrat na teden, za nabiranje
kondicije pa še kakšen vzpon na
bližnje in tudi daljne vzpetine. Do
maja meseca sem pretekla v
enem kosu največ 12 km.  Ahilova
tetiva  me je sproti “obveščala”, kdaj
moram nehati.
Potem pa je prišlo bratovo povabilo
na 21 km v Radence, ki me je doseglo

Moj načrt je bil v glavi, ja ravno sredi pohoda po hribovju nad
Atenami. Kdaj, če ne sedaj, sem si
rekla in se konec maja odpravila s
Tomijem in Polono v Radence. Seveda
je razlika med 12 in 21 km in kar
nekaj dodatnega trpljenja je bilo
potrebnega, da sem jih premagala. To
je bil moj četrti polmaraton v življenju
in Ahilova tetiva je “zdržala”.
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Opogumljena z novim (starim) dosežkom,
sem v času kratkega dopustovanja na Krku
vsak dan tekla 10 do 12 km pri
temperaturah 20 do 30 stopinj, kondicijo
pa negovala tudi s plavanjem ter občasnim
pohodništvom. V začetku avgusta sem se
preizkušala še na višini med 3.200 in 5.500
metri v gorovju Cordilliera Blanca v Peruju,
kamor sem z možem Janijem ter
prijateljem Boštjanom odšla plezat.
 
V tistem času nisem tekla in kaj hitro
spoznala, da planinarjenje razvija drugačne
mišice, kot jih potrebuješ pri teku. Ob
vrnitvi domov, mi je ostal še slab mesec do
maratona, jaz pa še nisem prišla dlje kot do
21 km. Počasi me je začela grabiti panika,
zato sem izkoristila vsako priložnost za tek,
na obisku pri starših, tašči, namesto z
avtom sem poslovne partnerje obiskovala 
“peš”, da ne omenjam neštetih stopnic, ki
sem jih pretekla …14 dni pred dnevom D
sem se udeležila še nočnega polmaratona
ob Ljubljanici in nato še čez teden dni na
lastnih pripravah dosegla “rekordnih”
24 km v enem kosu. Bo kar bo, sem si
rekla, preostalih 18  km je v glavi, ne bom
se več obremenjavala.

Šport postane del mojega
vsakdanjika

Najprej okušam Berlin, nato
me prevzame mrzlica
27. septembra zvečer pa z avtom za
Berlin. (To je namreč še vedno najhitrejši
in najmanj stresen način potovanja z
Adrio Airways ali brez nje).

Moja spremljevalca in glavna navijača sta
bila mož Jani in sin Maj. V soboto, dan
kasneje, ko sem opravila vse formalnosti
glede prevzema štartnega paketa, smo se
napotili še na sprehod po Berlinu, mimo
Brandenburških vrat in avenije 27. junija,
kjer je bilo tudi startno in ciljno mesto
maratona.  V zraku je bilo čutiti, da se
nekaj dogaja in da so Berlin “zavzeli” tujci,
ki so kar iz 150 različnih držav prišli
preizkušat svoje moči in okušat energijo
Berlinskega maratona. 
 
Našteli so nekaj čez 64.400 prijav, toda
kljub temu je promet v Berlinu potekal
gladko in brez kakršnihkoli zastojev. Prava
maratonska mrzlica pa se je pričela v
nedeljo (na dan maratona) že ob 7. uri
zjutraj. Podzemna železnica (U-Bahn) je bil
preplavljen s tekači s celega sveta.
Občudovala sem njihove  inovativne
“odprave” za premagovanje 42 km ravne,
toda zato toliko hitrejše, proge. Vstop v
štartno areno je potekal mirno z
obveznim pregledom prtljage.
Organizacija je potekala vrhunsko,
navkljub temu da so Berlin že dva dni
prekrivali težki deževni oblaki.
 
Štart maratona je potekal v 4 valovih, prvi
že ob 9.10 in potem vsake pol ure. Meni je
bil določen 4 val s pričetkom ob 10.40.
Energija je bila v tem času na višku, ljudje
so prepevali, dvigovali roke visoko v zrak,
poskakovali, se objemali in smejali,
Vrhunsko razpoloženje, kjer smo bili vsi
preprosto eno.

Presenetljivo enostavno me
energija ponese do 27-ega
kilometra

Tek se je začel počasi, kar 12 minut sem
potrebovala, da sem prečkala štartno
linijo.  Kmalu sem se popolnoma zlila z
reko tekačev in si utirala svojo pot po
ulicah Berlina. Po prvih petih kilometrih je
bila že prva okrepčevalnica, kjer se nisem
ustavila, saj nisem čutila nobene žeje.
Oblaki nad Berlinom so namreč strnili
svoje vrste in nas ves čas rahlo osveževali. 
Presenetljivo me dež ni motil, kljub vsemu
da so se mi po 20 kilometru začeli oglašati
copati v stilu “žljef, žljef”, kar je pomenilo,
da so že pošteno namočeni in dobesedno
za ožet. Samo da ne razpadejo, sem si
mislila.  Do 27-ega kilometra je tako šlo
presenetljivo lahko. Nisem kaj veliko
razmišljala, le tekla sem in se veselila
vsake deževne kaplje, ki mi je hladila
razgreto telo.  Skovala pa sem svoj
glasbeni refren, ki se je glasil: “Prelep
deževen dan, užij tek svojih sanj…” in mi
prav lepo odzvanjal v glavi.

Čas za zahrbtne misli ...
Po 30 km pa se je pojavila resna kriza.
Refren je utihnil, noge so postajale težke,
malodane svinčene, časovnik na telefonu
mi je sporočal, da se v 31 km
upočasnjujem, prikradle so se zahrbtne
misli, kot so: Le kaj mi je tega treba bilo…,
Le kaj  za vraga počnem sredi Berlina v
kratkih tekaških hlačah, tanki majici in v
dežju…, Dovolj mi je samomučenja…
Vedela sem, da moram zelo hitro nekaj
storiti, da premagam depresijo. Z
zavestno odločitvijo sem prevzela nadzor
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Eksplozija: čustev, občutkov ...

nad svojimi mislimi ter racionalno odločitvijo, da se v naslednji
okrepčevalnici zares tudi okrepčam in to v miru, torej tudi malo postanem.
Pomislila sem na Janija in Maja kot tudi na vse druge navijače doma in si
rekla, njih pa res ne morem razočarati. Bolje je delovalo, ko sem pomislila
na vsakega posebej, vizualizirala njihove obraze, se povezala z njimi,
energija je očitno stekla in dobesedno sem začutila njihovo podporo. Ko je
bil za menoj 35 kilometer, sem bila izven najhujšega. Noge so me znova
ubogale, bolečine v sklepih so bile bolj znosne, opazila sem celo, da je ob
progi vedno več navijačev, opremljenih z vsemi mogočimi pripomočki.
Zbirali so se tudi na številnih balkonih in prepevali “You are the best…” 
“You are hero…” Glasbo sem v teh trenutkih začutila kot čisto energijo in jo
hvaležno vsrkavala.

Premočena od nog do peta sem želela preveriti na telefonu, ki sem ga
nosila na levi nadlahti, koliko je še do konca maratona in ugotovila, da je le
ta mrknil. Očitno je tekaška aplikacija porabila celotno zalogo baterije…
Hmm, kako pa bom potem poklicala Janija in Maja? Dogovorili smo
se namreč, da ju ob prihodu v cilj pokličem in se dogovorimo za mesto
srečanja. To bo še zabavno. Ko sem se v mislih ukvarjala z reševanjem
tega problema, je mimo mene pritekel tekač z ameriško zastavo in 
veselo vzkliknil:  “Just 2 km left”. In res, pred nami je bila tabla 40 km, kar je
pomenilo še 2 km in nekaj metrov do cilja.  
Bližina cilja me je tako opogumila, da sem zadnja dva kilometra pretekla
hitreje kot prva dva. Še sama ne vem, od kod je prišla ta moč, vem le, da
me je kar poneslo proti cilju, kjer sem pod oboki Brandedburških vrat
zaslišala zaključni pisk in visoko dvignila roke v zrak. Tekla sem še  kakšne
pol minute, navijači so nas trepljali po ramenih, nekdo mi je potisnil v roke
darilno vrečo polno sadja, čokoladic, napitkov, vitaminov…, na voljo so bila
plastična ogrinjala in šele takrat sem se zavedala, da še vedno dežuje, zato
sem se hvaležno zavila vanj. Nekaj metrov naprej pa so me povabili na
stopničko in mi obesili okrog vratu medaljo, težko celih 115 g.  Berlin
se je spremenil v vulkan čustev, povsod nasmehi, solze sreče, objemi,
poljubi, zaobljube, drugo leto spet …

Poiskati družino je skoraj težje, kot preteči maraton
(šala!)
Omamljena od osebne zmage, sem se napotila proti izhodu poiskat Janija
in Maja, navijači namreč niso smeli v zaključni prostor. Vmes sem tri
tekače prosila, če mi posodijo telefon za kratek klic … In nihče izmed
njih ni imel več baterije. Vprašala sem še na informacijah, pa so dejali, da
njihovi telefoni delajo samo v Nemčiji, tujih številk ne morejo priklicati. Kar
na smeh mi je že šlo. Tik pred izhodom, kjer se je trla nepregledna
množica, sem še enkrat poskusila “nažicati” telefon in po dveh neuspelih
poskusih končno uspela  priklicati Janija, ki se na angleško številko sprva ni
hotel odzvati.

Zakaj tečem? Pošteno  povedano, nisem med tistimi, ki
polno uživam v vsaki minuti teka, tečem zato, ker se po
teku odlično počutim, ker s tekom premagujem lastne
meje in ker se pri teku čutim povezano s celim svetom.

Končno smo se našli, Jani in Maj sta me pričakala vsak s svojim dežnikom
in mi prinesla suha oblačila. Šele sedaj sem videla, da mi je na mestu, kjer
sem nosila telefon, zrastel pravi pravcati žulj. No, na srečo je bilo to tudi
vse od poškodb. Utrujenosti nisem  pretirano čutila, le noge so bile precej
lesene, toda še vedno v funkciji, zato smo se skupaj odločili, da gremo
praznovati po mestu. Prehodili smo vsaj dva kilometra, se zabavali ob
pogledu na številne mimoidoče, ki so stokajoče, a z nasmehom na obrazu,
hodili po stopnicah, po čemer smo sklepali, da so bili udeleženci
maratona. V mestu smo nazdravili s pivom in se nato napotili v hotel, kjer
smo še dolgo v noč razpravljali o čudoviti izkušnji dneva.

Ni me.je
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PLASTIKA KOT NAŠ

TROJANSKI

KONJ
AVTOR: EVA ŽUNEC

FOTO: OSEBNI ARHIV, SPLET, CANVA
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Ali veste, kateri so top trije plastični
odpadki, mimo katerih dandanes ne morejo
živali na odlagališčih ali v morju? Po oceanih
je žal še vedno največ zapuščenih ribiških
mrež, industrijskega materiala za pakiranje
(plastični peleti oziroma granule, ang.
nurdles), pri čiščenju obal pa se zbere
največ cigaretnih ogorkov.  Tokrat pišem
o alternativah, ki vznikajo po vsem
»nerazvitem« svetu in nadomeščajo
plastiko. (op. ur.: članek je iz serije BITI
POET ZA PLANET  (poet: potencialna oseba
ekološkega temperamenta))

Me.tuljev učinek

povezav, ki so obstajale že pred nami in bodo obstajale
tudi brez nas? Za družbo očitno so. Kaj pa o njih meni
preostala narava?

POZABILI SMO HVALEŽNOST DO NARAVE

F. Nietsche je rekel: "V naravi smo radi, ker o nas nima
mnenja."  Hm. A mi nismo narava? "Ko bi zemlja merila v
premeru le nekaj čevljev in bi nekje lebdela nekaj čevljev
nad nekim poljem, bi jo ljudje prihajali občudovat od
vsepovsod ... Čudili bi se vsem bitjem, ki bi hodila po
površini krogle, in vsem bitjem v vodi. Ljudje bi jo razglasili
za sveto, ker bi bila edina, in bi jo zavarovali, da je ne bi nič
prizadelo. Krogla bi bila največje znano čudo in ljudje bi
prihajali k njej molit, prosit za zdravje, za znanje, spoznavat
lepoto in se čudit, kako je sploh mogoča." (Joe
Miller). Naša družba ni v splošnem nič več spiritualno
naravnana do tega planeta. Šamani, dajatve zemlji in
staroselski način življenja so samo še delček kulturne
zapuščine preteklosti, ki spada pod polico pravljic za lahko
noč. Kot znanstveno-raziskovalno usmerjena, empirično in
k utemeljitvam naravnana napredna moderna civilizacija,
smo že dojeli, da strela ni odraz jeze bogov in da so
naravne nesreče posledice razumljivih pojavov in
dogodkov.

KAJ JE VREDNO VEČ: ČLOVEKOVE PRAVICE ALI
NARAVNI ZAKONI EKOSISTEMSKIH POVEZAV?

Zakaj bi torej naravi še morali podeliti kakšno daritev v
obliki česarkoli, kajne? Če pa smo jo osvojili v vseh najtežjih
življenjskih prostorih, ki jih ima ponuditi in se bolj kot ne
uspeli uspešno zavarovati vsaj pred večino naravnih
katastrof in nevšečnosti? Ne borimo se več za golo
preživetje, kjer bi bili odvisni od naklonjenosti naravnih
pogojev - smo družba obilja in blagostanja, če se
primerjamo s prejšnjimi obdobji človeštva. Ali
lahko zdaj trdimo, da imamo zato eksistencialne privilegije
pred ostalimi? 
Ne pravim, da bi se znova morali vrniti v srednji vek
k zažiganju čarovnic in prodaji odpustkov. Toda sprašujem
se, če so človeške pravice, ki smo jih zapisali v želji, da
postanemo enakovredna družba blaginje, resnično več
vredne od neodvisnih naravnih zakonov ekosistemskih

PLASTIKA KOT NAŠ TIHI UBIJALEC

Človeštvo je tukaj res prekosilo samo sebe - ustvarili smo
odpadek, ki ga ne znamo izničiti. Poleg tega da je
onesnaženje s tem materialom za nas videti zelo
neokusno, pa recimo plastika rdeče barve najbolj privlači
živali, ker je zanje videti kot hrana. Zdaj mrzlično iščemo
alternative temu ubijalcu. In ljudje, mimogrede – če nas
mikroplastika iz oceanov sicer smrtno še ne ogroža, ne bi
ob tem pomislili tudi, da namesto kalorij v hrani raje
preštevamo kemikalije v plastiki, kamor naše obroke
pakiramo vedno znova?

ODVISNI SMO OD PAPIRJA V DENARNICI IN
NAVIDEZNEGA UDOBJA

"Saj je samo en plastični lonček za kavo," je recimo v
ponedeljek vnovič reklo nekaj milijard ljudi in se z novo
kavo podalo osvojiti delovni dan. Vidite, družba je že dolgo
nevarnejša od narave ... Ker narava samo sebe uravnava –
na zelo kompleksen, širše pravičen in neoporečen način.

Pa mi? No, mi smo dandanes žal predvsem zares odvisni
od količine papirja v denarnici in stvari, zaradi katerih smo
preko stoletja evolucije sicer pridobili navidezno udobje.

FOTO: PINTEREST
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Ljudje težko dobimo pravo perspektivo, saj si je skoraj
nemogoče predstavljati masovno porabo nekega
globalno potrebnega izdelka.
Če smo se še pred nedavnim strinjali, kako slabi so
plastični lončki za kavo in jih skušamo nadomestiti s
papirnatimi, je tukaj nov šokanten podatek: 6,59
milijonov dreves bi bilo letno rešenih samo, če bi prešli
na lončke za večkratno uporabo, kot so recimo stekleni.

NARAVNI KONKURENTI PLASTIKI: RIBE,
KAKTUSI, SADJE ...

Nekje sem prebrala, da sveta ne spreminjajo naše
kritike, temveč naši zgledi. Seveda je nemogoče
pričakovati, da bi se odpovedali embalaži za enkratno
uporabo, ker je veliko preveč uporabna – toda 'plastika' je
lahko povsem naravna! 
Sadje, ribe, kaktusi – vse to je lahko soliden
konkurent plastiki, obenem pa je kot material med
razgradnjo neškodljiv za okolje. Ne verjamete?
Sprehodimo se čez nekaj najbolj inovativnih in prisrčnih
primerov, ki so vzklili po svetu v protest trenutnemu "ne
gre drugače" prepričanju.

namočen v vodo še prej ali pa ga po uporabi tudi
preprosto zaužijemo – čeprav je raziskovalka Sandra
Pascoe Ortiz, priznala, da sicer ni najboljšega okusa. 
Ključna prednost kaktusov v primerjavi s pridelavo
koruze za bioplastiko, je v dejstvu, da ne potrebujejo
veliko vode in uspevajo v trdoživih pogojih širom sveta.
Nadalje, neko mehiško podjetje tudi že izdeluje plastičen
pribor in slamice iz koščic avokada, ki so prav tako
neuporabne v prehrani ljudi.

LISTI BANANOVCEV IN VODOTOPNE
PLASTIČNE VREČKE PRIHAJAJO IZ AZIJE

BIOPLASTIKA IZ LUPINE MANGOV

Filipinski raziskovalec, Denxybel Montinola oziroma le
23-letni pripravnik je ustvaril bioplastiko iz lupine mangov
in morske trave. Je vodotopna in brez škodljivega vpliva
na okolje. Spomnimo, da so morali najbolj znan filipinski
otok Boracay zaradi čiščenja leta 2018 za šest mesecev
povsem zapreti za turiste. Kar še dodatno navdihuje v tej
zgodbi – mladenič je ta sadež izbral po premisleku iz
razloga, ker ga imajo na Filipinih  v izobilju, obenem pa
želi svoji biorazgradljivi plastiki z nadaljnjim delom še
podaljšati rok trajanja. Njegov material bi se lahko
uporabljal celo za lokalno preprečevanje krvavenja
oziroma virusnih okužb!

ALI IZ RDEČIH ALG IN RIBJIH LUSK
Študentka Lucy Hughes se je prav tako odločila
nasloviti problematiko plastike za enkratno uporabo.
Njen odgovor: ustvarila je bioplastiko iz rdečih alg in ribjih
lusk, imenovano MarinaTex!  Angležinja je zaradi izuma
že prejela odmevno nagrado, njena bioplastika pa je v
primerjavi s klasično močnejša, varnejša za uporabo
in seveda veliko bolj prijaznejša okolju – ne le zaradi
načina razgradnje, temveč tudi ker je njena osnovna
surovina pravzaprav ogromen odpadek v industriji pri
procesiranju ribjih izdelkov.

MEHIKA S KAR DVEMA IZJEMNIMA
IZDELKOMA, NARAVNIMA NADOMESTKOMA
PLASTIKE
V Mehiki imajo kar dve močni novici na področju
plastičnih alternativ z izjemnim potencialom in pohvalo
za inovativnost. Kaktusov sok je ne več tako skrivna
sestavina, ki skupaj z nekaj nestrupenimi dodatki tvori
nov material, ki se v zemlji razgradi v mesecu dni, 

Še bolj razširjena je uporaba neplastičnih izdelkov 
po supermarketih na Tajskem in v Vietnamu – tam so se
že odločili za pakiranje zelenjave in sadja v liste
bananovcev, s čimer drastično zmanjšujejo plastiko za
enkratno uporabo. Državi tako zmanjšujeta svoj škodljiv
okoljski odtis – sicer sta se glede na raziskavo iz 2015
nahajali med prvimi petimi državami, ki jim pripada 60-
odstotni  delež onesnaževanja svetovnih oceanov s
plastiko.  Obenem so v Aziji predstavili še en navdušujoč
izum – vodotopne plastične vrečke čilskega podjetnika
Roberta Asteta. Njegova vizija se je začela z idejo, da bi
plastični pribor v okrepčevalnicah zmleli in bi se delci
nato raztopili v vodi, s čimer ne bi bilo potrebe po
zbiralnih centrih plastičnih odpadkov. Potencialnega
partnerja je za masovno proizvodnjo takšnih vodotopnih
plastičnih vrečk iskal po Ameriki in Evropi, toda ostal
praznik rok. Proizvodnja vrečk podjetjem tukaj namreč
prinaša premajhen profit, da bi jih zanimalo. Še dobro, da
je Astete iskal naprej, dokler ni naletel na posluh in
partnerja – na Kitajskem in rodila se je iniciativa, ki
ustvarja svetlejšo prihodnost.

LONDONSKI MARATON NAVDUŠIL Z VODNIMI
ŽEPKI IZ MORSKE TRAVE
In če še vedno mislimo, da lahko trende narekujejo le
proizvodna podjetja, so tudi na londonskem maratonu
dokazali nasprotno. Plastenke vode za tekače so
zamenjali z biorazgradljivimi jedilnimi vodnimi
žepki iz morske trave!  Rastlina, ki velja za enega najbolj
obnovljivih virov na zemlji – zraste lahko tudi do enega
metra na dan – za rast ne potrebuje pitne vode, niti gnojil,
obenem pa skrbi tudi za nižanje stopnje zakisanosti
oceanov, ki je eden izmed ključnih problemov ta hip.
Ustvarjeni vodni žepki nimajo okusa in so varni za
uživanje - v nasprotnem primeru pa se zavrženi v okolju
razgradijo nekje po šestih tednih.

RUANDA S STROGIMI KAZNIMI ZA UPORABO
PLASTIČNIH VREČK – TUDI ZA TURISTE
Ste opazili, da so skoraj vsi do sedaj našteti primeri
iz "držav v razvoju" – oziroma vsaj tako jim pravimo
slabšalno. Kot v smislu, da še niso na naši stopnji ali
kaj ...? No, da razčistimo – v namerah reševanja plastične
problematike vsekakor prednjačijo; najbrž zato, ker
morski tok na njihove obale nosi večino plastike, ki
pristane v oceanih. Ste vedeli, da kar 80 odstotkov vseh
odpadkov s kopnega pristane v morju?
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ZAHTEVAJMO PRAVICE!

Ruanda je že leta 2008 prepovedala uporabo plastičnih
vrečk – zaplenijo jih tudi vsem turistom pri vstopu v
državo. Vodstvom podjetij v primeru proizvajanja
plastičnih vrečk grozi celo zaporna kazen. Učinkovito
izvrševanje politike z ničelno toleranco do plastičnih vrečk
zdaj uvršča Ruando v vrh držav brez problematike
smetenja. Za primerjavo – parlament Evropske
unije je prepoved plastike za enkratno uporabo 2019
potrdil v reševanje do leta 2021 ... Nizozemska je medtem
sicer v eni trgovini svoje prestolnice dosegla vpeljavo
prvega oddelka brez plastike. V alternativnem pakiranju
ponujajo že kar 680 različnih organskih izdelkov – od mesa,
mlečnih izdelkov, zelenjave in sadja, ...

Še vedno pa nič od zgoraj naštetega ne predstavlja
splošno vpeljanega in množično uporabljanega koncepta.
Zato poudarjam, kaj so trenutno naše najvišje cenjene
dobrine?  Nimamo pravic, dokler jih ne zahtevamo. Pa
četudi kupimo le tisto zapestnico, zaradi katere se bo
očistilo pet kilogramov smeti iz oceana ... 
Si upamo imeti pravico do čistejšega okolja?
Eva
 
 
P.S. Mimogrede, če se res ne morete odpovedati dnevni
rabi plastenk, nasvet: Razrežite plastične obročke, ki se
ustvarijo po odpiranju pokrovčka plastenke - vaše
dejanje bo zmanjšalo možnost smrti živali v divjini.
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V Sloveniji jemljemo
vodo preveč

samoumevno

AVTORICA: NATALIE CVIKL POSTRUŽNIK

FOTO: OSEBNI ARHIV, MARIBORSKI VODOVOD
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Na Mariborskem vodovodu lahko živim
svojo bit

Če osebno govorim, mi je to pisano na kožo. Sem socialen
in okoljski tip ter ves čas vlagam v vseživljenjsko
izobraževanje. Tukaj lahko ta družbeno odgovoren
socialni čut v celoti živim – delam to, kar sem, kar je moja
bit. Tudi okoljski vidik se s tem prekriva. To je ključ
današnjega časa – kako bomo poskrbeli za naše zanamce.
Po eni strani, da bodo imeli službe, po drugi, da bomo
imeli vodo in bomo živeli v zdravem okolju. 
Skozi dobro desetletje vračanja v lokalno okolje ljudje
razumejo, da jim ne pošiljamo samo položnic. Del
družbene odgovornosti, kot jo razumemo v našem
podjetju, je, da v svoje poslovne procese vključujemo
dobavitelje iz lokalnega okolja. Marsikdo iz tega okolja si
služi kruh z opravljanjem storitev za našo družbo.
Pomagamo z družbeno odgovornim vedenjem, tudi skozi
donacije in sponzorstva, pomagamo pri izvedbi vrste
prireditev. Takih podjetij ni veliko.

Slovenije, član upravnega odbora ŠGZ, član Združenja
nadzornikov, Združenja Manager ...

Kaj te je sploh pritegnilo, da si se lotil izziva
v tem podjetju pred desetimi leti?

Me.tuljev učinek

Ni nujno, da si v zasebni lasti, da si
učinkovit

Ena takšnih anekdot je iz dogodka, kjer sva bila kot
sogovorca prisotna dr. Peter Kraljič, McKinsey svetovalna
hiša, in jaz. Na koncu tega pogovora je dejal, da je
Mariborski vodovod in Burnač kot njegov direktor, tipični
primer, da ni važno, če je lastnina javna ali zasebna, da bi
bila učinkovita (smeh). Tudi to, da javni sektor ni učinkovit,
ne drži. Javni sektor je celo velikokrat bistveno bolj
trajnostno usmerjen kot zasebni.
Seveda pa to ni samo moja zasluga. Je tudi moja, ampak
brez sodelavk in sodelavcev ne bi zmogel udejaniti te vizije.
Sodelavce_ke ves čas vodim, sem jim vzgled, jih ozaveščam,
motiviram in usposabljam. Pred desetimi leti, ko sem prišel
v to podjetje, so me presenečeno gledali, kaj mislim s to
družbeno odgovornostjo. Sedaj pa je to del DNK naše
družbe in naše poslovne kulture. Za to je potreben čas in
velikokrat ni enostavno. Danes so vsi ponosni in zadovoljni,
da delajo v Mariborskem vodovodu, ki je družbeno
odgovoren in poslovno odličen. Pripadnost kolektivu je
takšna, da ni fluktuacije, da si ljudje ne želijo iti delat
drugam. Ljudje so lojalni. Ni vse v plači in denarju, veliko je
v primernih medsebojnih odnosih. Če dam samo primer: 
pri nas vlagamo v izobraževanje 230 evrov na zaposlenega,
v Sloveniji je povprečje 78 evrov na posamezno
gospodarsko družbo. Trikratnik torej. Poveča se pripadnost,
zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih. Zgradi se prava
kultura. Pa to je le eden od primerov.

Discipliniran športno-zgodovinski
navdušenec

Povsod me je polno, sem hiperaktiven. Vključen sem v
veliko aktivnosti. Že tretji mandat sem član skupščine GZS,
tri mandate sem bil podpredsednik Komunalne zbornice 

Kdo je Danilo izven podjetja?

Skozi mreženja mrež dobim veliko pomembnih poslovnih,
strokovnih, znanstvenih informacij. Sem tudi avtor čez 100
prispevkov, vpisanih v Cobiss. Zelo rad tudi predavam in
sem vesel, da me prepoznavajo kot dobrega govorca, ki ga
redno vabijo na različne poslovne dogodke. Zasebno pa
sem angažiran tudi športno, seveda. Sem v organih
Olimpijskega komiteja, NZS ... napisal sem knjigo, kot bi jo
naj vsak_a Slovenec_ka.

Nagrada za najboljše letno poročilo

Danilo kot strasten navijač
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vnesla varstvo vode v ustavo. Ali pa, da je bila med prvimi
desetimi jeziki, ki je imela prevod Prve in Druge zaveze,
prav slovenščina. Ali npr. da smo Slovenci eden od samo
12 narodov, ki ima svojo celotno enciklopedijo naroda.
Pri vsej naši majhnosti imamo izjemne posameznike in to
izhaja tudi iz načina vzgoje. Šele v zadnjih desetletjih več
ljudi živi v mestih kot na podeželju. Intelektualci, ki so
prihajali iz mesta v ruralno okolje, so naravo vedno gledali
s posebnim ponosom. Varovali so to našo, slovensko,
grudo – pred velikimi narodi, pa tudi pred naravnimi vplivi.
V slovenskem jeziku je 36 priimkov, ki se nanašajo na vodo
– Mlakar, Vodnik, Jezernik, Potočnik, Potokar ... in to kaže,
da je bil skozi zgodovino slovenski človek navezan
na vodo. Vsa ljudstva, splošno gledano po vsem svetu, so
bila posebej navezana na vodo in ogenj. Mi pa imamo
neko še posebno vez z vodo – v dobrem in slabem skozi
celotno zgodovino.

Je pa nekaj, po čemer se ljudje ločimo – po disciplini.
Dandanes smo vsi približno enako izobraženi, vsi smo
enako pametni ... in imamo 24 ur na razpolago vsak dan.
Dejansko se ločimo samo po redu – tisti, ki imamo večji
red, smo praviloma bolj uspešni. Ker si popredalčkamo,
organiziramo, uredimo – pomembno je torej, kako
znamo zmenedžerirati sebe. Ni se pa tega tako lahko
naučiti, niti ni enostavno, da to postane del poslovne
kulture voditelja družbe.

Kaj ti je v življenju najbolj pomembno in kaj je tvoj
navdih?

Definitivno mi v življenju nič ni bilo podarjeno. Moji starši
so bili zaposleni v mestnem gospodarstvu, mama v MTT,
ata pa v TAM. Sem iz delavske družine. Do tega, kar
sem danes, me je pripeljalo lastno delo, lastno, trajno
vseživljensko izobraževanje. Bil sem bistveno bolj
angažiran kot večina mojih sovrstnikov. Imel sem kar
strogo vzgojo. Ko si najstnik, se ti to zdi obremenjujoče, ko
pa si star 50 let, pa rečeš – hvala, starši. Vzgoja je zelo
vplivala na izoblikovanje moje osebnosti.
Za primer lahko vzameva, koliko je danes ločenih družin.
Zaradi vseh teh družbenih omrežij na spletu ljudje
praktično ne znajo več osebno komunicirati. Danes, ko
pride do problema, ljudje skorajda nimajo več sposobnosti
ali načina, kako skupaj normalno iti prek tega izziva.
Komunikacija je torej pomembna tudi v zasebnem
življenju, ne le v službi.  Če imaš doma slabo komunikacijo,
jo imaš praviloma tudi v službi. Ne moreš blefirati – morda
teden, mesec, na dolgi rok pa zagotovo ne. Bežanje pred
nečim ne prinese rezultatov. Pri sebi sem še ugotovil, da
brez fizične kondicije ni psihične kondicije. Pomembno je,
da prenašaš napore – če nisi fizično pripravljen, se lahko
psihično zlomiš.

Me.tuljev učinek

Vzgoja je vplivala na mojo osebnost

Zaradi butičnosti lažje uvajamo
spremembe
Dnevi, pomembni za našo ozaveščenost v odnosu do
okolja, si sledijo točno na 22. dan v marcu (svetovni dan
voda), aprilu (svetovni dan Zemlje) in maju (svetovni
dan čebel). Slovenci smo na marsikaterem področju
prvi ali pa med prvimi.

Res je, letos mineva 100 let, odkar so člani prirodoslovnega
društva dali takratni slovenski banski vladi predlog, da naj
izvajamo aktivnosti za varovanje narave. Prav tako
obeležujemo svetovni dan čebel na predlog Slovenije. Res
smo lahko ponosni, saj imamo pri trajnostnem razvoju
bogato zgodovino in so bili naši predniki že pred 100 leti
vizionarji. Slovenci smo v vrsti dejavnosti unikatni,
specifični, prav zato, ker smo tako majhni. Imamo
posameznike, ki so vrhunski na svojem področju
mednarodno gledano. Zakaj je temu tako? Težje je
prepričati 380 milijonov ljudi v ZDA, ali 60 milijonov ljudi v
Italiji, da začnejo uvajati spremembe v svoja dejanja, ki
vplivajo na okolje. Drži, je sicer več ljudi, več NVO in več
okoljskih aktivistov, vendar je skozi te množice ljudi težje
uresničiti spremembe. Lažje jih uvajamo v butični, majhni
Sloveniji. Kot recimo to, da je Slovenija med prvimi, ki je 

Otroci so naši ambasadorji in
promotorji

Kako je Mariborski vodovod povezan s svetovnim
dnevom voda?

Letos so rdeča nit dneva voda podnebne spremembe. Pri
tem je ključno ohranjanje vodnih virov. Podnebne
spremembe bodo sprožale podnebne migracije, dobili
bomo podnebne begunce. To se danes že dogaja, iz
Podsaharske Afrike prihaja vrsta beguncev prav zaradi
pomanjkanja pitne vode.  Na srečo je Maribor bogat z
vodo. Zato Mariborski vodovod ozavešča vrtce, osnovne
šole in druge deležnike o pomembnosti varovanja okolja in
voda. Objavljen imamo npr. natečaj za najboljšo fotografijo
na temo sladkih voda, lani so otroci pisali pesmi o pitni
vodi ... tako zmotiviramo otroke, ki so najboljši promotorji
in ambasadorji varovanja voda. Otroci so tisti, ki vplivajo
na svoje starše in druge odrasle k spremembam – ker so
se to v šoli učili. Otroci te naloge vzamejo zelo resno!

Doma z družino
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Med 22. 3. in 22. 4. izvedemo veliko čistilno akcijo s
kamniškimi vrtcem, šolo, krajevno skupnostjo
in lovsko družino na največjem vodnem zajetju v državi. Na
razpolago damo rokavice in vse potrebno; naredimo
druženje, saj se nas zbere tudi preko 100.  Ena od
aktivnosti v tem obdobju je, zasajanje medovitih rastlin.
Zavedamo se, da čebele prinašajo življenje. Če flora in
favna uspešno sobivata na nekem področju, potem je
narava – in s tem voda – varna, zdrava in verjetno tudi
trajnostno zaščitena.
Vedno hodimo tudi na osnovne šole, kjer v okviru
predmeta biologije predavamo, kakšen vpliv ima voda na
naše življenje. Tudi jaz kot direktor imam aktivno vlogo – v
marcu bom imel več deset intervjujev. Opozarjamo na
načine, na katere se da vodo zavarovati pred vplivi, kako je
manj porabiti in apeliramo na uporabo varčnih
aparatov in druge ukrepe. Med drugim smo tudi vsem
vrtcem, šolam, domovom itd. razdelili nalepke, s katerimi
opozarjamo npr. na to, koliko vode porabimo s
čisto običajnimi dnevnimi rutinami. Npr. umivanje zob –
poraba v minuti čez 13 litrov, če pustimo teči vodo. Na teh
majhnih rečeh lahko spreminjamo svojo rutino. Ne rabimo
čakati države, pa mesta ali Mariborskega vodovoda, da
nam reče, kaj naj delamo in storimo, ampak lahko že sami
in iz sebe sprejmemo določene ukrepe za zmanjševanje
porabe vode – in oblikujemo okoljsko trajnostno
družino!

Me.tuljev učinek

Oblikujmo okoljsko trajnostno družino!

Boljši od velikih držav in eminentnih mest

Obstaja evropska direktiva o zmanjševanju plastike, tudi
plastenk, za enkratno uporabo. V Mariboru imamo 53
pitnikov, ki smo jih postavili že pred sprejetjem te
direktive – voda je pri nas dostopna na javnih mestih,
brezplačno. Povprečna poraba na pitnik je približno dober
kubik vode. Iz tega bi naredili okrog 100 000 plastenk. To
pomeni, da bi 100 000 ljudi odšlo v trgovino, kupilo vodo v
plasteniki. Lahko se zgodi, da bi jo vso popili ali pa tudi ne.
Dvojni odpadek torej, dvojna neodgovornost. S pitniki pa
omogočimo brezplačen dostop do pitne vode in
konkretno zmanjšamo škodljive plastične odpadke. 
Za Slovenijo, za Maribor, za turizem, za naš bodoči razvoj
je to pomembno sporočilo – bogati smo z naravnim virom
– čisto, varno, pitno vodo. Pozabljamo, da to v marsikateri
drugi državi ni samoumevno! Lahko je torej to naša
konkurenčna turistična prednost. Če samo omenim primer
Londona, kjer se je župan »hvalil« s postavljenimi 28 pitniki
... potem vidimo, kako bogato prednost imamo tudi pred
eminentnimi mesti.

Spremembe na boljše so že vidne

Seveda pa moramo storiti vse, da bomo to stanje ohranili
in še izboljšali. Recimo tudi reka Drava je danes bistveno
bolj čista, kot je bila pred 40-imi leti. Otroci se takrat
v reki sploh niso mogli več kopati. Ribiške družine danes
vidijo, da so se vrnile določene vrste rib in rečnih rakov. To
pomeni, da smo že veliko naredili, je pa to trajna naloga.
Ves čas moramo delati na izobraževanju in osveščanju. 
Tudi naša čistilna akcija, ki jo izvajamo že vrsto let na
Vrbanskem platoju, kaže, da je manj smeti; predvsem manj
nevarnih odpadkov. Pred leti ni bilo nič presenetljivega,
najti sode z različnimi olji, stare akumulatorje ... Danes na
srečo ne več. Stanje okoljskega duha ljudi se je torej
spremenilo. A vendarle je to vseživljenjski proces,
ozaveščanje je potrebno ves čas in nenehoma.

Milijoni otrok brez dostopa do vode

Teh je kar nekaj; če začneva, se v Sloveniji letno »obrne« 34
milijard kubikov sladke vode. Lani smo je načrpali 161
milijonov kubikov. Približno 78 % vode gre za
gospodinjstva, velik del pa je namenjenih gospodarskim
tehnološkim procesom. 
Eden bolj impozantnih podatkov je, da 8 % vse energije, ki
jo človeštvo proizvede, namenimo za črpanje in distribucijo
vode. Nobena gospodarska panoga na svetu ne porabi
takšne količine energije. Obnovljivi viri energije, kamor
sodi tudi voda, bodo ključni za nadaljnji razvoj človeštva in
s tem vodooskrbe.

Kaj so tiste glavne pretresljive informacije, ki šokirajo
glede porabe vode?

Dva od 53 pitnikov v Mariboru

Čistilna akcija v Kamnici
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Še bolj pretresljiv je podatek UNICEFa, da je po svetu 625
milijonov otrok, ki v vrtcih, šolah nimajo dostopa do vode.
To je za nas v Sloveniji nepojmljivo. A število kaže, da ne
gre samo za eno državo, marveč za več – od Afrike, delov
Azije, do Južne Amerike. Delati moramo torej na tem, da
bomo vodo zavarovali, saj pravijo, da bo to zlato
prihodnosti.

Me.tuljev učinek

Uvesti bomo morali ponovno uporabo
vode

Glede na stabilno število prebivalcev, ni strahu glede vode.
V Sloveniji gospodinjstva porabijo samo 2 odstotka vode za
kuhanje in pitje, kar 35 do 38 odstotkov vode pa porabimo
z WC kotličkom! Ostala poraba gre za pomivalne stroje,
pralne stroje in drugo. Žal ni okoljske logike, da skoraj 40
odstotkov čiste, pitne vode porabimo za odplakovanje
fekalij.
Razviti bomo torej morali drugačne pristope, kot jih npr.
Skandinavci. Švedi tako zahtevajo v novih gradbenih
dovoljenjih zbirnik oz. zalogovnik vode – iz pomivalnega in
drugih porabnikov vode se naredi zalogovnik, iz tega pa se
črpa voda za WC kotličke. Ponovna uporaba torej tudi
tukaj! Pa Skandinavci imajo dovolj vode, a so se tega prvi
lotili. Tudi mi vedno bolj ponovno uporabljamo deževnico
za zalivanje. Ne le zaradi varčevanja, ampak zaradi
trajnostnega vidika do okolja.

Drastične spremembe okolja

Zakaj? Zato, ker je voda stoletja skozi dež namakala tiste
površine, kjer zdaj stoji neka zgradba in stavba to
namakanje skozi dež dejansko preprečuje. Ukrep bi naj
torej zagotovil,  da bo spet tako, kot je bilo – odgovorno do
sebe, okolja in zanamcev.  Vedno več pozidamo,
asfaltiramo in s tem zmanjšamo površino zemlje, ki je sicer
vpila dež in ga skladiščila v podtalnici. Pomanjkanje
podtalnice bo torej problem celotnega razvitega, recimo
zahodnega, sveta. Sicer se v Mariboru zaenkrat tega ne
bojimo, saj imamo na Vrbanskem platoju pol milijona
kubikov, dnevno pa jih potrebujemo od 40 000 do 50 000
kubikov. Vendar ne vemo, kaj se bo v prihodnje dogajalo
(temperaturne spremembe, ni snega, ledenikov...).

Dajmo se pohvaliti, smo izjemen narod!

Takole se mi zdi, da se Slovenci velikokrat ne znamo
pohvaliti. Dobro blago se lahko tudi samo hvali, pravijo. In
ja, to je pomembno. Če pogledamo bolj južno, se znajo
pohvaliti tako individualno pa tudi kot narod. Mi pa imamo
občutek, da so drugi boljši, da imajo več znanja ... Nekaj je
zagotovo v genih, nekaj pa je v tem, da smo mi vedno imeli
tujega gospodarja. 
V času Avstroogrske smo bili prav tako podrejeni in se
nismo znali pohvaliti z dosežki – npr. prvi čebelar v
Avstroogrski je bil Slovenec Janša; dva rektorja praške
univerze sta bila Slovenca, eden celo iz Malečnika (op. a. –
prihajam iz Malečnika, zato referenca). Slovenci smo
izjemno veliko dosegli, čeprav nismo imeli lastnih gimnazij,
univerz ... in praviloma smo uspeli na tujem. 
Ker smo delavsko kmečkih korenin, ker nismo imeli
meščanskega življa, smo še danes navajeni na uravnilovko.
To je povzročilo negativno kadrovsko selekcijo, da lahko
vsak dela vse. Priznamo ali ne, aristokracija je največkrat
tista, ki generira razvoj, ki ima denar in vlaga kapital v
razvoj. Pred leti je rektor Univerze v Mariboru rekel:
odločiti se bomo morali, ali smo meščani ali vaščani. Pa
brez slabega priokusa, pač odločiti se moramo. 
V Sloveniji, tudi v Mariboru, je ogromno uspešnih na
svojem področju. Mi jim ne damo pravega mesta,
zahvale, ampak imamo že spočetka negativen odnos do
njih, predvsem tisti, ki v življenju niso ničesar pozitivnega
dosegli. Želel bi si, da bi tisto, kar je dobro, pohvalili.

Kaj pa navdih?

V tem trenutku nimamo pomanjkanja vode, imamo dovolj
vode zase in za ustekleničenje, toda nihče ne ve, kaj se bo
v prihodnosti zgodilo. Npr.: januarja Antarktiki 18,3 stopinj
... da se led hitreje topi in led lomi ... v Evropi skorajda ni
več ledenikov ... tega še pred petimi leti ni nihče
predvideval! Tudi pri nas so občutne spremembe. Lani
februarja in letos februarja imamo v Sloveniji povišano
požarno ogroženost. Beležimo pomanjkanje padavin. Sneg
npr. letos niti enkrat ni zapadel. Čutimo pomanjkanje
dežja, vse to pa vpliva na zmanjševanje nivoja podtalnice. 
Po drugi strani lahko trdimo, da imamo v Sloveniji
podobne ekstremne vremenske razmere. Obdobja suše, ki
mu sledijo obdobja silovitega dežja. Takrat zapade več sto
litrov vode v zelo kratkem času, ki pa steče praktično
direktno v kanalizacijo. Nimamo vode za zalivanje,
zamakanje, pa tudi ne za podtalnico. Bilanca padavin na
letnem nivoju sicer pokaže enako količino, ni pa to enaka
kakovost padavin in vsekakor ni enako razporejena skozi
celo leto, kot je bilo še pred 40-imi, 30-imi leti!

Kakšna je projekcija za prihodnost v naši državi?

Ključno bo ohraniti vrednost
podtalnice
Ključni problem človeštva bo ohranjanje podtalnice.
Država skozi zakonodajo zahteva, da se voda s streh hiš,
stanovanj, poslovnih objektov, trgovin itd. spelje v
ponikovalnice in ne neposredno v kanalizacijo, kjer ne
pride do podtalnice, ampak gre direktno v čistilno napravo.

Bled Water Festival
ohranitve vodnega
kroga in vodnih inovacij
Mariborski vodovod,
smo prejeli
mednarodno nagrado,
za vodno odgovornost v
kategoriji srednjih
podjetij v regiji.
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POET:
Zgodbe o

nekih
drevesih.

Tam nekje.

A V T O R I C A :  E V A  Ž U N E C

F O T O :  S P L E T

I M AM  T O  N E KO  I D E J O  . . .

U P AM ,  DA  N I  P R E V E Č

U T O P I Č N A .
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NO, NAJPREJ NAJ VAS VPRAŠAM -
KAJ STE SI ZAŽELELI ZA BOŽIČ?
PRAZNIČEN ČAS JE ZA NAMI - PO SVETU
SE JE PRODALO NEVERJETNO ŠTEVILO
BOŽIČNIH DREVESC ...  NAJ RAJE
KUPIMO PLASTIČNEGA, SO SPRAŠEVALI
MNOGI? BOŽIČNEMU VZDUŠJU SE NE
GRE ODPOVEDATI, KAJNE. VSAK DAN,
VSAK DAN ŠTEJE. DAJMO NA STRAN
GLOBALNE KORPORACIJE IN SE TOKRAT
OSREDOTOČIMO NA VAS, NA NAS. DA
OPAZIMO SOBNE RASTLINE - KAKO SE
POČUTIJO? BI JIM NAKLONILI NEKAJ
SVOJIH LAS, DA JIM ZAGOTOVITE VIR
ESENCIALNIH SNOVI? BOSTE ŠLI
NASLEDNJIČ POMAGAT ŽABAM
PREČKATI NAŠE CESTE, ČEPRAV SE VAM
TO MORDA ZDI NEUMNO
ZAPRAVLJANJE ČASA? KER SE NISTE
POGLABLJALI V POVEZAVO, KI JO IMATE
Z ŽABAMI. IN VERJEMITE MI, RES NE
ŽELITE VEDETI, KAKO SE NAM BO
PISALO, ČE JIH VSE POVOZIMO ALI
ZASTRUPIMO. KAJTI ČETUDI NEKATERIH
KRIKOV NA POMOČ NE SLIŠIMO, ŠE NE
POMENI, DA NIMAJO SPOROČILA ZA
NAS. (OP. UR.: TO JE ČLANEK SERIJE BITI
POET ZA PLANET (POET: POTENCIALNA
OSEBA EKOLOŠKEGA TEMPERAMENTA.))

KAKO NAREDIŠ DREVO (PAUL HYLAND)

Predstavljajte si kraj, ki ga poznate že leta. V njem se
počutite prijetno, dobrodošlo, domače. Lahko je vaše
dvorišče, vrh hriba po rekreativnem teku ali pač najljubša
klop v parku. Zdaj zaprite oči in poskusite poiskati
razlike, ki so kraj skozi čas spremenile. Vsekakor si najbrž
nihče ne želi, da bi takšni kraji izginili, zato je smiselno, da
za okolje skrbimo z mislijo na naše potomce, z željo, da
ostane takšno, v katerem smo se počutili dobro, varno. In
če bi to storili vsi domačini vseh skupnosti sveta ... No,
potem bi se najbrž zelo približali utopičnemu svetu
vsesplošne blaginje. Da pa se to lahko prične aktivneje
dogajati, nas mora navadno žal nekaj pretresti.

Upam, da nam tega ne bo treba NIKOLI
početi. Brezploden poskus ponovnega oživljanja v
pesmi pa vendarle nosi sporočilo - svet lahko
pogubimo, rešiti ga bo veliko težje – če bo sploh
mogoče. Mimogrede, ste se med zračenjem
stanovanja kdaj vprašali, ali v sobe skozi odprta
okna res spuščate povsem 'svež zrak', kot smo bili
navajeni in naučeni? Ali na povsem navaden dan
ne vsebuje oziroma presega mejnih vrednosti
delcev, smoga, ozona, dušikovih ali žveplovih
oksidov?

Vzemi les, uležan ali svež,
grobo obtesan ali zglajen.         
Najprej vzemi kvadraten tram,
visok za dva moža,
in nanj vcepi drugega,
pol tako dolgega,
poprek in blizu vrha,
prebrisano združena.
Izkoplji jamo. Pokonci ga zasadi vanjo.
Upaj, da bo pognal korenine,
upaj, da se bo v njem dvignil sok. Če ne,
imej pri roki orodje
in, ko dozori čas,
nanj nabij sadeže.

ENO DREVO VREDNO KAR 193.250 USD

In potencialna začetna rešitev na zgoraj
izpostavljene dvome? Posadi drevo - za senco,
sadeže, čistejši zrak, za boj proti podnebnim
spremembam ... S tem narediš uslugo celotnemu
planetu, da si lahko malce oddahne in znova
postane odpornejši. Zemljo dandanes namreč
pesti nemalo bolezenskih simptomov, ki vztrajno
preizkušajo njeno stopnjo tolerance.  Pa če iz
poezije prestopimo med konkretne številke:
profesor T.M. Das je ocenil, da je eno drevo
vredno kar 193.250 ameriških dolarjev! 
Če namreč predpostavimo, da povprečno drevo
doseže nekje 50 let, v tem času ustvari za okoli
30.000 dolarjev kisika, 62.000 dolarjev je vreden
njegov proces čiščenja zraka, obenem nekje 31.000
dolarjev nanese preprečevanje erozije tal in
povečevanje rodovitnosti zemlje. Ob vsem tem pa
to naše isto drevo še reciklira za 37.500 dolarjev
vode in ponuja dom živalim v vrednosti
31.250 dolarjev. Pri vsem tem niso upoštevane
komercialne številke pri zaslužku s prodajo
sadežev ali lesa. Si še upamo trditi, kako
brezpredmetno bi bilo posaditi drevo, ki na videz
samo stoji pri miru in ne počne nič? [Nature Is
Speaking – Robert Redford is The Redwood (CI):
https://www.youtube.com/watch?v=3e66bnuxV2A]

V RESNICI GRE ZA OKOLJSKI KRIMINAL!

Neodgovorno upravljanje s tropskim deževnim
gozdom še vedno ni oklicano za eko-terorizem na
stopnji, kjer bi ljudje za svoja dejanja bili recimo
hujše kaznovani. Okoljski kriminal je na papirju (ki
bi sicer moral biti v dobi tehnološkega napredka
že nekaj časa moralno vprašljiva izbira kopičenja
podatkov) sicer jasno popisan, opredeljen,
kategoriziran. A postopki birokracije ga največkrat
pogoltnejo, ne da bi ga zares skušali prebaviti v kaj
smiselnega, odmevnega.  
 
Tako izcedne vode vprašljivih meritev še naprej
ponikajo proti našim virom pitne vode, tovarne
svoje izpuste še dalje odvajajo brez 110%
učinkovitih čistilnih filtrov in ekološko kmetijstvo
nadalje caplja za intenzivnim, monokulturnim in
škropljenim. Medtem pa skušajo nevladne in
neprofitne organizacije širom sveta s pro bono
odvetniki in ostalimi prostovoljci obenem pisati
pritožbe na zakone, popisovati kršitve na terenu,
vpeljevati alternative v okviru dopustnosti sistema
in protestirati pred parlamentom ter v roku
plačevati davke.

NAVDIHNI.ME       85

https://www.youtube.com/watch?v=3e66bnuxV2A]
https://www.youtube.com/watch?v=3e66bnuxV2A]


Je to Škotska, kjer zdravniki po novem ljudem na recept
predpisujejo preživljanje časa v naravi za nižanje stresa,
iskanje izgubljene povezave samih s seboj? Je to nekaj,
čemur rečemo dom? Ruski pregovor pravi: "Dom ni tam,
kjer ti poznaš drevesa, je tam, kjer drevesa poznajo tebe."
 
Sprašujem, je dobra država tista, ki daje ljudem visoke
plače in uničuje življenjski prostor divjim živalim ali tista, ki
uvaja zero waste doživljajski turizem, ali tista, ki svojim
prebivalcem subvencionira gojenje kokoši v mestih –
četudi slednja zaradi tega trenutno najbrž ni v vrhu najbolj
uspešnih držav po BDP merilih? Ste morda vedeli za bitko
na idiličnih Havajih? Tam prebivalce pesti uničenje
bujnega ekosistema, od katerega so odvisni in po katerem
hlepijo turisti.  Ameriška vlada pa raje spodbuja
korporacije, da so na otokih okoli naselij postavljale
eksperimentalna območja za preizkušanje pesticidov
[poglej: https://www.poisoningparadise.com/]. In če si
predstavljamo, da je država kakor tkivo – sestavlja ga
veliko posameznih celic, torej ljudi. Ljudje, ki
predstavljamo raznolike delce, toda medsebojno enako
pomembne za pravilno delovanje države – s
predpostavko, da moramo znati oziroma se truditi
delovati usklajeno in povezano! Le na ta način imamo
sposobnost regeneracije, uspešnega razvoja in obstoja,
tudi možnosti živeti kot dobra država. V nasprotnem
primeru, razkroj tkiva pomeni neobstoj vseh vpletenih
celic ... Zakaj torej še vedno videvamo okoljske proteste
proti vladam, gospodarstvu, ki bi morali hoditi z roko v
roki? Če bi lahko - bi pritisnili gumb za ponastavitev sveta?

In saj vem, ni smiselno hipotetizirati o 'če bi'
scenarijih pa vendar - se kdaj vprašate, kako smo
pristali ravno tukaj? Trenutno smo na stopnji, ko
zakopavamo radioaktivne odpadke na dno morja.
Opuščene naftne vrtine bi radi napolnili z
ogljikovim dioksidom, da bi zmanjšali njegov
otipljiv vpliv na segrevanje ozračja. 
Pardon, toda to ni prav nič kaj pretirano
dobronamerno ravnanje, še manj vizionarsko
razmišljanje ... 
Še vedno se lahko poistovetimo s spoznanjem iz
nekega intervjuja, ko je novinar vprašal: "Gospod
Gandhi, kaj menite o moderni civilizaciji?" In je
Gandhi veselo odgovoril: "To bi bila dobra ideja!"
Nato pa je dodal še: "Rad bi uresničil bratstvo
in enakost ne samo z bitji, ki jim pravimo človeška,
temveč z vsem življenjem, celo s takimi bitji, ki se
plazijo po zemlji." In če ste v dvomih, kako
ukrepati, si poglejmo nekaj primerov ljudi, ki so
bili pripravljeni nekaj storiti že včeraj – ljudi, ki
imajo ukoreninjene vrednote.

KDO PA JE DRŽAVA - PRAVIČNA IN
DOBRONAMERNA TVORBA?

KAJ MENITE O MODERNI CIVILIZACIJI?

http://www.ifitshipitshere.com/street-creatures-
by-david-zinn/

OBARVAJMO SLONJE OKLE NA ROZA!

Aktivno uresničevanje boljšega življenja za vse
pomeni včasih ubiranje nenavadnih pristopov, kot
je recimo barvanje slonovih oklov. S tem dejanjem
je živali pravzaprav prizaneseno - umakne jo s
tarče divjih lovcev, ki želijo slonovino za prodajo
in roza obarvani okli so zanje nesprejemljivi. 
Mimogrede, ste vedeli, da sloni dokazano žalujejo
za svojimi mrtvimi? Da se včasih radi malce
opijajo s fermentiranim sadjem? Da slonji mladiči
sesajo svoj rilec, enako kot človeški otroci palec –
da se potolažijo? Da imajo močne medosebne vezi
in predstavljajo dober primer večinoma
prijateljskega reševanja sporov. Pa jih imamo raje
za v cirkus, kot da bi jim to priznali in jih morda
celo večkrat posnemali [priporočam
dokumentarec: An apology to elephants].

ROK ROZMAN Z NORO IDEJO ... KDO JE
REKEL, DA EDEN NI DOVOLJ?

Združevanje v imenu ohranjanja lokalnega
okolja pa pomeni tudi veslanje v kajaku po
nedotaknjenih rekah Balkana. Prav ste slišali,
Rok Rozman, nekdanji slovenski olimpijski
veslač je pričel v 2016 pisati svojo zgodbo kot
aktivist in vodja gibanja Balkan River Defence.
 
Njihov osrednji namen je preko ozaveščanja
ljudi ohraniti divje reke vzdolž Balkanskega
polotoka pred zajezitvami za potrebe
hidroelektrarn, ki so navadno tudi v krempljiv
tujega kapitala. Dih jemajoč dokumentarec
Undamaged prikaže širši javnosti morda
nepoznane bisere narave in prizadevanja
preslišanih ljudi v naši neposredni
bližini, vse do Albanije. (Njegovo zgodbo
smo predstavili maja 2017 tudi na Navdihni
me.)
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Hvala ladijskemu škratu, da zdaj že nekaj časa nemoteno
in v realnem času dobivamo tudi novice iz drugih
predelov sveta, recimo iz Azije - kjer so se odločili
zamenjati klasične časopise. Ne, ne za spletne različice,
kajti listanje časnika še vedno prinaša nek užitek, ritual ... 
Da pa bi množično prebiranje dnevnega časopisa
Mainichi Shinbun postalo okolju prijazno, so ustvarili
njegovo zeleno različico - ta vsebuje rastlinska semena in
ga je možno kompostirati. Založnik celo spodbuja, da
ljudje časopis raztrgajo na majhne koščke, jih dajo v
zemljo in zalijejo. Po par tednih jih razveselijo zeleni
kalčki mladih rastlinic, kot so marjetice, mak in celo
vrtnice!

Ob onesnaževanju planeta, je fragmentacija
habitatov največja grožnja biodiverziteti. To
so prepoznali tudi v New Yorku, ZDA in
ustvarili inovativno koristen kompromis med
urbanim mestom in naravo. Hibridni park s
panoramskim pogledom na Manhattan se
imenuje High line in je pravzaprav 2,3
kilometre dolg park na opuščeni trasi
železniške proge ter prav zares živi spomenik
sodobni krajinski arhitekturi. Zadnji odsek so
otvorili ravno lani poleti, z namenom
preurejanja opuščene infrastrukture v javno
dobro [več na naslovu:
https://www.thehighline.org/history/

ČASOPIS, KI GA KOMPOSTIRAMO

HIBRIDNI PARKI V BOJU PROTI
FRAGMENTACIJI HABITATOV

http://www.blookup.com/en/blog/mainichi-
shinbun-the-japanese-blooming-newspaper/

POZIV K AKCIJI – KAJ LAHKO STORITE VI?

Kaj lahko storite VI, tukaj - medtem ko morajo
študentje na Filipinih po novem zakonu za
doseganje naziva diplomant posaditi 10 dreves?
 
Za začetek se naslednjič, ko zrete po svojem
domačem kraju, prijazno opomnite:
 
- pitna voda iz pipe je zaželena dobrina obstoja,
ki ni samoumevna;
 
- lokalno pridelana hrana je naše
strateško orožje za ohranjanje zdravja;
 
- divja odlagališča so kriminalno
dejanje;
 
- bolj ozelenjena mesta
pomenijo boljše počutje!
 
Potem je pa gotovo vsaj še 6 področnih točk, ki
jih lahko v vaši bližini spremenite s svojim
zgledom in akcijo. Bodimo vzorni.
 
Prebivalci_ke, stanovalci_ke, sosedi_e.
Zemljani_ke. Hvala do naslednjič!
 
P.S. priporočam: How Forests Heal People | Short
Nature Documentary:
https://www.youtube.com/watch?v=y-wHq6yY2CI

ČIGAVA SO PLJUČA PLANETA?

Širom po svetu pa v nekaterih drugih državah
(predvsem tropskih) vznikajo konflikti,
povezani z gozdom - predvsem zaradi
lastništva nad zemljo in pri prodaji lesa. 
 
Čigav je pravzaprav tropski deževni pragozd,
poznan tudi pod vzdevkom pljuča planeta? Žal
si ga lastijo države in po zadnjih podatkih se z
njim še vedno ne upravlja dovolj ali vsaj
približno trajnostno.
 
 
Dobra novica pa izhaja iz gozdov v Mehiki,
kjer zanje skoraj v celoti skrbijo avtohtone
lokalne skupnosti (ejidos). Četudi se ponekod
še vedno dogaja fragmentacija gozdnega
habitata zaradi izsekavanja za namene
pašništva, pa večina skupnosti zaradi
kombinacije starejših in povezanih z naravo
ter mlajših, ekološko izobraženih prebivalcev
vse bolj zagovarja, razume in udejanja
odgovorno ravnanje z gozdom, saj jim le-ta
zagotavlja tudi dolgoročno priložnost.

https://www.livingcircular.veolia.com/en/inspiratio
ns/plant-newspaper-japan
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M N E N J E  P R I S P E V A :
M I R E L A  S M A J I Ć

A V T O R :  G A B O R  M A T É ,  K O
T E L O  R E Č E  N E

Z A L O Ž N I K :  P R I M U S
L E T O  I Z D A J E :    2 0 1 9

KAKO SE LAHKO
STRES
PREOBRAZI V
BOLEZEN?

Beri.me



Ljudje so od nekdaj vedeli, da sta um
in telo medsebojno povezana, da
skupaj tvorita celoto. V moderni dobi
je tehnološko informacijska
revolucija pripeljala do ločitve te
celote na um in telo. Z ločitvijo uma
in telesa pa smo izgubili stik s sabo, s
svojimi resničnimi potrebami.
Zanemarjanje telesa nas prej ali slej
posrka v stres in neravnovesje, ki se
izrazi v različnih oblikah zdravstvenih
težav.

Najpomembnejše zdravilo v današnji
družbi je zavedanje. Zavedanje sebe in
položaja, v katerem smo se znašli, nas
bo odrešilo stresa innvseh drugih težav,
ki izhajajo iz stresa. Omogočilo nam bo,
da presežemonuničujoče vzorce in
izberemo drugačno pot, pot, ki je bolj
usklajena z našimi resničnimi potrebami,
zmožnostmi in darovi, ki smo jih prinesli
s seboj.
S stresom in posledicami sem se
dodobra seznanila prek knjige Ko telo
reče ne odličnega kanadskega zdravnika
in avtorja Gaborja Matéja. Med drugim
je bilo eno od najbolj močnih spoznanj
to, da so stresu najbolj izpostavljeni tisti,
ki ne znajo postaviti svojih lastnih meja.
Nezmožnost postaviti meje pomeni, da
začnemo tlačiti čustva, kar zagotovo vrže
telo iz ravnovesja in ga pahne v
bolezenska stanja.

Ključnega pomena je torej naš sistem
procesiranja, ki pripisuje pomen
stresorju. Tako je npr. za nekoga, ki se
prebija iz meseca v mesec, izguba službe
veliko bolj stresna, kakor za direktorja, ki
mu je zagotovljena odpravnina.

Hiter ritem življenja nam narekuje vse
večjo storilnost in potrošništvo, ki
prerašča v obsedenost, s katero
dokazujemo svojo materialno
vrednost sebi in svetu. Sledi, ki jih
puščamo za seboj, pa govorijo o tem, da
prepogosto gremo čez sebe, svoje
zmožnosti in potrebe. Te sledi na našem
telesu puščajo kronična utrujenost,
bolečina, oslabel imunski sistem,
tesnoba, anksioznost, stalna živčna
napetost ...  Zunanji svet je preplavil naš
notranji svet in ne slišimo več klica na
pomoč, ki prihaja iz naših globin.

Hitimo z vso navlako svojega
življenja

Pogosto tudi sami prispevamo k temu,
da smo v konfliktu s svojim telesom, ker
ga neusmiljeno izrabljamo, nikoli mu pa
ne prisluhnemo zares. Svoja čustva
tlačimo tako dolgo, dokler ne najdejo
načina, da se izrazijo.  V vsem tem
hitenju nismo sposobni ozavestiti
negativnih programov/prepričanj, ki smo
jih ponotranjili v našem najzgodnejšem
obdobju. Hitimo z vso svojo navlako iz
otroštva, zato spregledamo negativne
dolgoročne posledice takega ravnanja.
 
V tej življenjski dirki nam telo prej ali slej
izstavi račun v obliki zdravstvenih težav. 
Takrat se pa le ustavimo. Vendar to ni
dovolj. Ni dovolj, da se samo ustavimo in
na hitro izničimo simptome zdravstvenih
težav, ker bodo težave znova potrkale na
naša vrata. Spoznati moramo, kaj je
tisto, kar nas je pripeljalo do te točke.

Začnimo se zavedati - in
postavljati meje!

Knjigo oblikujejo znanstveni dokazi o
vplivu stresa na zdravje in posamezni
primeri iz Gaborjeve bogate 40-letne
zdravniške prakse. V knjigi predstavi,
kako na nešteto nezavednih načinov
sami pripomoremo k nastanku bolezni,
in pojasni, kako potlačitev čustev uničuje
obrambni mehanizem ter posledično
tudi zdravje.

Kako doživljamo stres?

Najprej se pojavi stresni dražljaj
(stresor). To je dogodek, ki si ga telo
razlaga kot nekaj, kar ga ogroža. Temu
sledi sistem procesiranja, ki na podlagi
izkušnje pripiše pomen stresnemu
dražljaju, imenovanem tudi stresor.
Stresni odziv na koncu sproži različne
fiziološke in vedenjske prilagoditve, ki so
posledica odziva na prepoznavanje
grožnje.

Čustva so jezik telesa. Ko izgubimo
stik s svojim telesom, spregledamo
znake, ki jih telo prevaja iz čustev.
Na ta način pravzaprav tlačimo svoja
čustva in jih odrivamo v nezavedno.
Delo na tej knjigi je bilo tudi za
avtorja notranje raziskovanje, kako
je potlačil svoja čustva.

Sedem temeljev zdravja
Čustvena kompetentnost je potrebna
osnova, da se lahko soočamo z
neizogibnimi življenjskimi stresi,
izogibamo ustvarjanju nepotrebnih
stresov in zato, da spodbudimo proces
zdravljenja. Gabor Maté v knjigi Ko
telo reče ne predlaga, da sledimo
sedmim temeljem zdravja, ki nam bodo
pomagali, da odrastemo v čustveno
kompetentne ljudi.

1. Sprejemanje 
Sprejemanje pomeni sprejemati stvari
take, kakršne so. Pri tem je potreben
pogum, da se izpostavimo lastnim
sodbam, kritikam in prepričanju, da
nismo dovolj vredni, da bi bili celoviti.
 
2. Zavedanje
Zavedanje je sposobnost zaznavanja
čustvene resničnosti in preseganje
prepričanja, da nismo dovolj močni, da bi
se spoprijeli s svojim resničnim
življenjem.
 
3. Jeza
Potlačevanje jeze in doživljanje krivde
odpira vrata različnim boleznim. Po drugi
strani pa izkušnja zdrave jeze spodbuja
zdravljenje, opolnomočenje in sprostitev.
Jezo lahko izrazimo v besedah in dejanjih,
ne da bi nas prevzelo najezeno čustvo.
 
4. Avtonomija
Raziskave kažejo, da so največjemu
tveganju izpostavljeni tisti, ki so doživeli
hujše oblike vdorov prek svojih mejah. Če
dobro premislimo, kadar so naše meje
zabrisane, resnično najbolj trpimo.
Odlična popotnica za starše je zavedanje,
kako pomembno je, da znajo postaviti
meje svojim otrokom.
 
5. Navezanost
Raziskave kažejo na to, da so tveganju
bolezni najbolj izpostavljeni osamljeni
ljudje. Tisti, ki doživljajo čustveno
podporo, varnost in povezanost s svetom,
imajo veliko večjo možnost za ozdravitev,
ne glede na obliko bolezni.
 
6. Asertivnost
Asertivnost je pozitiven odnos do sebe
ne glede na naše delovanje, zgodovino in
zmožnosti. Je v nasprotju s prepričanjem,
da moramo upravičiti svoj obstoj.
 
7. Afirmacija
Pozitivne izjave, ki nas usmerjajo
proti nečemu dragocenemu, aktivirajo
naš ustvarjalni jaz in povezanost z vsem,
kar je.

Beri.me

Starši, pozor! Otrokom postavljamo
meje tudi zato, da pridobijo dragoceno
izkušnjo in se naučijo. Tako jih bomo
opremili s popotnico, ki jih bo
spremljala tudi v odraslosti, ko bo
postavljanje meja ključ do zdravja.
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O KNJIGI

Mnenje prispeva: Vera Kocbek
Avtor: Yuval Noah Harari
Založba Mladinska knjiga

Yuval Noah Harari je s tretjo mednarodno
uspešnico ponovno razburkal posameznike, družine,
podjetja in države. Kakšen jembil razvoj človeške civilizacije
do sedaj? Kam gremo in kaj vse lahko pričakujemo? Kaj je
namen človeštva?
 
Branje te knjige me je malo prestrašilo, a hkrati navdušilo
nad avtorjem, ki ima neverjeten spekter znanja, ki ga
povezuje med seboj, primerja ter prihaja do zaključkov.

TEHNOLOŠKI IZZIVI

Ali bo čez nekaj let res računalnik delal namesto splošnih
zdravnikov in bo odvisno od denarja, koliko let bomo
živeli?
Ali bo umetna inteligenca (beri računalnik) prej in bolje
našel meni idealnega partnerja ali prijatelja kot bi to sama?
 
Že sedaj se nam računalnik pove, kako se pripeljemo v nek
kraj, Netflix nam priporoča filme. Na računalnik se bomo
lahko zanašali tudi pri izbiri študija, dela, zakonskega
partnerja. Če bomo vse te odgovore dobili od »škatle«,
kakšen bo pomen religije, demokratičnih volitev,
svobodnih trgov in umetnosti.
 
Pomen umetne inteligence in biotehnologije je v
ekspanzivnem porastu. Ob tem se pojavljajo filozofska
vprašanja o pomenu življenja. Ali naj bo samo vozeči
avtomobil programiran tako, da v primeru nesreče ravna
egoistično ali otroku prijazno?

SMISEL IN IZOBRAZBA

Zanimiva so tudi razglabljana na teme: »Kdo sem? Kaj bi
moral početi v življenju? Kaj je smisel življenja?« Ljudje
potrebujemo zgodbe (religijo, državo, politiko, znanost,
podjetje), da lažje osmislimo svoj obstoj. Želimo biti del
nečesa večjega. Za razumevanje smisla življenja mora vsak
razumeti svojo posebno nalogo, živeti dobro življenje pa
pomeni, da to nalogo izpolnimo.
 
Torej sem sama Evropejka, Slovenka, ženska, uslužbenka,
malo katolik, žena, mati.

Avtor kot profesor poda tudi napotke za študente in kaj je
trenutno konkurenčna prednost. V svetu, kjer so vse
informacije na voljo, so poslovna prednost 4 ključna
področja delovanja: kritično razmišljanje, kreativnost,
sodelovanje in komunikacija (v angleščini 4 C).
 
Vedno je veljalo, da se naj otroci učijo od staršev. A Harari
pravi, da so mnoga znanja staršev za današnjo mladino
zastarela in, da jim v prihodnosti, kjer bo vsaj polovica
poklicev novih, ne bodo koristila.
 
Sprememba je edina stalnica.

MEDITACIJA

Kot zaključek Harari dodaja svojo izkušnjo in kako je bil
jezen, razočaran in prestrašen nad vsemi izmišljenimi
zgodbami tega sveta. Sam je našel umiritev uma z
osredotočenostjo na sedanji trenutek preko meditacije.
 
Avtor se je odločil za popolno izražanje svojih mnenj po
načelu svobode govora, na trenutke se občuti, da je
zaskrbljen, kako bodo njegovi pogledi sprejeti. 
 
Knjiga, ki razgiba možgane.

Beri.me
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