
NAVDIHNI.ME

Č A S  J E  Z A  D O B R E  Z G O D B E

Ura v Meki - Kako velik izziv upate sprejeti?

Čakal bom do večnosti. Urh Bauman

Ljubezen v medu. Perger 1757



NAVDIHUJEMO.VAS

www.navdihni.me


EDITOR'S NOTE
S E L I N A  R I C H A R D S

ISKRICE V OČEH
Natalie C. Postružnik, 

glavna in odgovorna urednica

Utrinek 1 ... 

"Rada te imam," sem zadnjič rekla naši Lari. "Ja, 

saj vem," odgovori. "Čutim," je nadaljevala in v 

očeh so bile iskrice.  

Utrinek 2 ...  

Priteče Gaja z razširjenimi rokami od svoje 

"ljubezni" konja in me objame ter vzklikne: 

"Jaz sem tako srečna!"  

Utrinek 3 ... 

Stoji Danaja zraven mene in čaka ... "Ja?" 

vprašam. "Nič, samo rada bi se malo pocrkljala," 

pravi. 

Utrinek 4 ...

"Zdravo, doma sem, pridi, imam presenečenje 

zate," pravi Gorazd. 

To so trenutki, utrinki življenja, v katerih 

najdem navdih in črpam energijo. To so moji 

vrelci "večnega življenja".  Vir umirjanja in vir 

vztrajanja.

Je pa še drug vir moje inspiracije. 

Nahaja se v tej reviji. Zgodbe ljudi, ki s 

svojimi dejanji, z veliko ljubezni, upanja, 

zaupanja vase in v druge udejanjajo nekaj, 

kar lahko imenujemo - svoje poslanstvo. 

Da, so tudi zgodbe, ki v resnici nimajo 

meja, kot npr. gradnja ure v Meki; a so 

hkrati zgodbe ljubezni, medu, plesa, 

premagovanja predsodkov ... 

Zgodbe "sosede". Ki je s tega vidika nismo 

poznali. Zgodbe upokojenca, ki "rastura" 

po vsem svetu. Zgodba najstarejšega (ali 

vsaj enega od najstarejših) družinskega 

podjetja iz Slovenije. Zgodbe, kako se vrata 

odprejo, ko se poslušaš. 

Takšne zgodbe, za katere si želimo, da bodo 

vas, bralke in bralce, navdihnile, upati 

storiti to, kar si (že dolgo) želite, a niste 

zbrale/zbrali poguma, ker ... (vstavite 

poljubno). 

Čas je za dobre zgodbe. Vaše dobre zgodbe. 

Foto: Insights d.o.o.
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Urh Bauman, 43-letni oče-ki-to- 
spet-bo, odtrgan od dveh hčera, 
ločen in na novo zaljubljen; človek 
ekstremov – padcev in vzponov –, 
človek vztrajnosti, žalosti in 
trpljenja, pa tudi sreče in radosti. 
S srcem predan ljubeznim svojega 
življenja – »svojim« ženskam: (po
abecedi) Gaji, Nuši, Tini in 
konjem. 
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Ko je delo poklicanost ... ali kako izgleda vaš  dan? 

Dejansko sem v hlevu od zore do mraka, popolnoma 
predan konjem in skrbi zanje. Pravzaprav je zame 
dovolj že 3 dni dopusta, po treh dneh na morju že 
pogrešam konje, hlev in delo. 

Za vami pa je tudi drugačna zgodba, tista bolj osebna. 
Lahko rečem, da je to preizkušnja, ki vam je korenito
spremenila življenje? 

Res je. Poročen sem bil 12 let in vse do konca sem svoj 
zakon ocenjeval kot dober, kot da je vse v redu. Napočil 
je rojstni dan moje žene in s prijateljicami je odšla ven, 
da bi se zabavale, jaz pa sem poskrbel za najini čudoviti 
hčeri Nušo in Gajo. Izhodi žene so se po tistem dogodku 
nadaljevali in ko sem ji nekega dne predlagal, da bi 
skupaj šla kam ter si uredila varstvo za otroka, se je 
temu uprla in mi očitala, da jo omejujem. 

Neke noči sem ženo zalotil, kako brska po telefonu, 
čeprav se je na samo že nekaj časa pred tem umaknila z 
izgovorom, da gre likati. No, po nekaj urah je bil kup 
nezlikanega perila skoraj nedotaknjen, jaz pa sem 
napolnjen z adrenalinom ugotovil, da si je žena z nekom 
dopisovala in se dogovarjala za srečanje.  
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Avtorica Amadeja Mlakar

Priznam, ko 
obujam stare 
spomine, še 

vedno jočem in ni 
me sram priznati 
bolečine. Bile so 
številne drame, 

srce se mi je 
trgalo, ko sem 
opazoval, kako 

Gaja zaradi mame 
postaja drugi 

človek.



Začutil sem, da zadeva ni ravno nedolžna in 
da vsa stvar traja že nekaj časa. Ves v šoku 
sem odhitel do svojega konja ter poklical 
taščo, ki me je pomirila, da ni nič. 

A to je bil šele začetek. 

Da. Še bolj me je šokiralo, da so ob 11-ih 
zvečer prišli ženini starši in odpeljali takrat 
šestletno Nušo in devetletno Gajo. To se je 
dogajalo junija 2013. Takrat sta bili hčeri pri 
starih starših in zelo redko sem imel stik z 
njima. Pa vendar sem si želel rešiti zakon z 
Majo, zato sem predlagal, da gre vsa družina 
na morje v Pakoštan. Maja je vztrajala, da 
najamemo 2 hiški in da bo vsak od naju spal z 
eno hčerko. Zaradi ljubega miru nisem 
nasprotoval, čeprav sem si želel, da bi dopust 
preživela midva skupaj, saj bi le tako lahko 
kaj rešila in se pogovorila. Maja je rekla, da 
potrebuje čas, zato sem popustil. 

A spremembe ni bilo. Maja si je tudi na 
dopustu dopisovala s tistim moškim in 
spoznal sem, da se želi še vedno srečevatiz 
njim. Tako sem teden dni po prihodu domov 
vložil zahtevo za ločitev zaradi varanja. Tega, 
kar je sledilo, nisem pričakoval, in rečem 
lahko, da se je takrat začela kalvarija. 
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Četudi sem kdaj naredil 
napako, še vedno lahko 

mirno zaspim v 
zavedanju, da sem 

naredil vse za svoje 
otroke in da sem se 

vedno trudil. In trudil 
se bom naprej. Upal. 

Čakal, do večnosti, če bo 
potrebno. 

 
V moje življenje je 

vstopila Tina. Tina je 
drugačna, saj jo zanima 
tudi moje delo s konji in 
v moje življenje je vnesla 

ljubezen. 



To mi je strlo srce, saj bi za svoji hčeri 
storil prav vse. Gaja je to lahko 
spoznala, saj sem zanjo zgradil prizidek, 
bazen, skupaj sva odhajala na 
potovanja, kamorkoli si je zaželela – od 
Benetk, Londona, ...  do Dubrovnika. 
Skupaj sva marsikaj počela in veliko mi 
pomeni, da me je spremljala na številna 
tekmovanja preskakovanja ovir s 
konji. 

Priznam, ko obujam stare spomine, še 
vedno jočem in ni me sram priznati 
bolečine. Bile so številne drame, srce se 
mi je trgalo, ko sem opazoval, kako Gaja 
zaradi mame postaja drug človek. Vsi ti 
in še mnogi drugi dogodki so mi strli 
srce, me psihično zlomili in me potegnili
v brezno nemoči, nerazumevanja, 
številnih vprašanj brez odgovorov in 
nenazadnje sem se bil primoran 
sprijazniti, da sem to bitko izgubil, hčeri 
me iz nekih razlogov nočeta videti in 
dvigniti moram roke. 

Kako ste se prebili skozi to življenjsko 
obdobje? 

Med vso to kalvarijo sem bil vseskozi 
odprt. Veliko sem se pogovarjal in 
vsakemu, ki me je bil pripravljen 
poslušati, sem povedal svojo zgodbo. 
Brez sramu, brez olepševanja. In 
zgodilo se je, da sem dobil dobre 
nasvete, ki so mi dali misliti in so 
vplivali na moje pojmovanje in 
soočanje s situacijo. 

Zagotovo so veliko vlogo pri vsem tem 
igrali tudi konji. Trdo delo v hlevu od 
6h zjutraj do 20h zvečer me je fizično 
izčrpalo, hkrati se mi je začela odpirati 
pot s Corianom, kar je zame 
predstavljalo rešitev. Imel sem srečo, 
da je bil v hlevu psiholog, ki me je 
vodil, me spodbujal, svetoval in mi stal 
ob strani. 
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In prišla je sprememba na bolje. 

Ko sem se že nekako sprijaznil, da je 
vsega konec, da bom ostal sam s 
konji, brez svojih hčerk, je v moje 
življenje vstopila Tina. Tina je 
drugačna, saj jo zanima tudi moje 
delo s konji, pomaga mi v hlevu in v 
moje življenje je vnesla ljubezen. S 
Tino me pravzaprav čaka novo 
življenje, pričakujeva otroka, fantka, 
malega Urha, ki ga bom imel tako 
rad kot svoji hčeri. Prejšnje izkušnje 
še vedno vplivajo na moj odnos 
s Tino, saj bi Tina rada kdaj kakšno 
najino sliko delila na družbenih 
omrežjih, sam pa sem proti temu, 
saj bi se osebno raje prej pogovoril 
s svojima hčerama. 

Veliko časa sem bil prepričan, da sta 
moji hčeri na prvem mestu, nato pa 
sem spoznal, da je kljub temu da ju 
imam srčno rad in da bi zanju naredil
res vse, moja ljubezen do Tine 
drugačna in da je prav, da se 
posvetim tudi njej. 

Čeprav sem se hčerama po sili

razmer nekako moral odpovedati, 

ne bom nikoli izgubil upanja, da 

bomo nekoč spet skupaj. Do 

zadnjega diha bom upal, da bosta 

punci prišli in našli pot do mene, če 

ne prej pa takrat, ko bosta 

polnoletni. 

Punci odraščata in skrbi me, da 

bi zašli na kakšna kriva pota, 

da bi posegali po alkoholu. 

Razžira me, da sem odrinjen in 

da nanju ne morem paziti, 

biti ob njiju. Ampak upanja ne 

bom izgubil, saj sem vedno 

deloval po svoji dobri vesti. 

Četudi sem kdaj naredil napako, 

še vedno lahko mirno zaspim v 

zavedanju, da sem naredil vse za

svoje otroke in da sem se vedno 

trudil. In trudil sem bom naprej. 

Upal. Čakal, do večnosti, če bo 

potrebno. 

Za odličnega konja rabiš izjemnega 
lastnika 

Z dušo in telesom sem predan konjem 
že od prvega srečanja s konjem – jahati 
sem začel pri 12 letih, kobila pa je bila 
nevzgojena črna lipicanka. 

V konjeniško šolo sem nato odšel 
z leto in pol starim konjem, s katerim 
sva se udeležila prve tekme. Seveda sva 
bila izključena, delno tudi zaradi 
mladosti konja. Začetni neuspehi niso 
zmanjšali moje vztrajnosti. Dodatna 
ovira je bila,  da nisem imel lastnega 
hleva. Ko sem ga imel, pa me je 
spremljala nesreča z nakupom konj. 
Leta traja, da se konj izuri, leta traja, 
da je konj primeren za tekmovanje. 
Biti moraš zelo potrpežljiv, moraš imeti 
občutek za delo z njimi. 

S pomočjo gospoda Zvonka Pirtuska 
sem kupil res dobrega konja. Z njim 
sva dosegla zmage v Sloveniji in tujini, 
bil je tako dober, da so ga opazili tudi 
drugi.  Ko sem ga prodal v tujino, sem   
z denarjem kupil dva mlada konja. 
Triletnik Coriano Carthago je bil tak, 
kot se šika. Z njim sem zmagal na vseh 
tekmah, tako doma kot v tujini: bila 
sva slovenska prvaka, dosegla sva 
pokal Slovenije ter svetovni pokal v 
Lienzu, na Balkaniji sva dosegla 
2. mesto, tudi v Italiji sva bila druga 
in še in še. Prišla sva celo v finale 
svetovnega prvenstva v Belgiji, ko je 
bil star 5 let. To je super rezultat, sploh 
zato, ker sem bil prvi Slovenec v tem 
finalu. 

Zdaj delam z mladimi konji v dosti bolj 
urejenih hlevih in v boljših pogojih. V 
kratkem me čakajo nova tekmovanja. 

|   08
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Komur je dano, da zgodaj v življenju 
najde svoje poslanstvo, ima izjemno 
srečo. Sama sem svoj majhen posel - 
oblikovanje nakita, začela graditi iz 
hobija že med študijem sociologije. 
Posel je še vedno majhen, vendar se 
sama počutim uspešna. Zakaj? Zato, 
ker me delo, ki ga opravljam, osebno 
izpolnjuje in mi omogoča dostojno 
življenje. 

Ideja moje poklicne poti je bila sicer 
začrtana drugače. Nekako v naslednjem 
vrstnem redu: študij, pripravništvo, 
redna zaposlitev, ustvarjanje nakita bo 
pa hobi. No, nobeden izmed »velikih« 
planov se ni uresničil. Študij sem za 
dobro desetletje postavila na stran in 
sem diplomirala šele lansko leto, tik 
preden je program propadel. Propadla je 
tudi moja prva in edina zaposlitev v 
podjetju, ki bi mu danes rekli start up. 
Nekaj mesecev za delo nisem dobila 
plačila, prav tako nisem imela 
plačanega zdravstvenega zavarovanja. 
Imela pa sem svoj talent, ideje in 
popoldanski s.p. ter prve prihodke od 
prodanega nakita. Zadostovalo je za 
plačilo socialnih prispevkov in 
zavarovanj. Tako sem se vrgla v 
oblikovanje nakita in v naslednjih letih je 
moj posel počasi rastel. In iz nesrečne 
situacije je zraslo nekaj čudovitega.  

Za menoj je petnajst let ustvarjalnega 
razvoja in devet let samostojnega 
podjetništva. Pred tem sem opravljala 
raznovrstna dela, spoznala področja, na 
katerih sem lahko izrazila svoje talente 
in se izboljšala tudi tam, kjer nisem 
blestela. To je bilo obdobje 
izpraševanja, kaj želim in česa ne. V 
resnici si nisem nikoli mislila, da bom 
samostojna podjetnica, oblikovalka, 
danes pa bi se težko odpovedala 

SREČNA NA STOJNICI 

POD PLEČNIKOVIMI 

ARKADAMI 

svobodi in občutku, da sama 
razpolagam s svojim časom. 

Danes moj delovni ritem določajo letni 
časi in vsakodnevna vremenska 
napoved. V zimskem času pripravim 
kolekcijo za naslednje leto. V poletnih 
mesecih, ko se večina odpravlja na 
počitnice, pa je zame čas za delo na 
stojnici. Sedem dni na teden me 
najdete pod Plečnikovimi arkadami 
blizu Tromostovja. Da mi gre danes 
dobro, je zasluga veliko srečnih 
naključij. Za ostale sem poskrbela 
sama. Odločila sem se za počasno 
rast, strast za oblikovanje pa sem 
pretvorila v odgovorno in predano delo. 

DA MI GRE DANES 
DOBRO, JE 
ZASLUGA VELIKO 
SREČNIH 
NAKLJUČIJ. ZA 
OSTALE SEM 
POSKRBELA 
SAMA. ODLOČILA 
SEM SE ZA 
POČASNO RAST,
STRAST ZA 
OBLIKOVANJE PA 
SEM PRETVORILA 
V ODGOVORNO IN 
PREDANO DELO. 
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A V T O R I C A    

D R .  L A U R A  F I N K , D E M T  

Uspeh – 

zmaga, poraz 

in recept? 
Kaj za vas predstavlja uspeh? Kdo je za vas uspešna 

oseba? 

Večina nas najprej pomisli na kariero, dober položaj v 

službi, dobro finančno situacijo, status, zato ne pozabimo, 

da je uspeh lahko tudi sloga v družini, med prijatelji, uspeh 

v športu, umetnosti ali udejstvovanje pri različnih 

prostočasnih dejavnostih in še marsikaj. Uspeh ni zgolj 

tisto, kar je vidno navzven, ni zgolj medalja okoli vratu in 

še zdaleč ni prisoten samo ob izkazovanju statusnih 

simbolov.  

Ali sebe dojemate kot uspešno osebo? Čeprav je za uspeh 

pomembno, da se že sedaj počutimo uspešne, je prav tako 

pomembno, da smo vsaj malo nezadovoljni in kritični z že 

doseženim, ker vemo, da zmoremo še več. Seveda to 

nezadovoljstvo ne sme biti takšno, da nas onesposobi, 

ampak naj izhaja iz vere in zaupanja v to, da so naše 

lastne sposobnosti večje, da lahko pokažemo še več in da 

zmoremo še bolje.

Uspeh je lahko zelo skrit in oseben, kot je premagovanje 

osebnih stisk, rehabilitacija po poškodbi, uspešen 

partnerski odnos ali novo spoznanje. Uspeh predstavlja 

povezavo med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. 

Namreč, uspeh je, kadar danes zmoremo več in bolje, 

kadar smo danes hitrejši, znamo več in bolje, razumemo 

več, sežemo višje in dlje kot smo včeraj. Uspeh niso samo 

veliki koraki napredka, temveč tudi tisti majhni, če jih le 

znamo opaziti. Pomembno je, da jih opazimo, saj tako 

dobimo potrditev, da je napredek mogoč, to pa lahko vodi 

do velikih preskokov, ki jih opazijo tudi drugi.  

Navdihni.me



Raziskave dokazujejo, da so motiviranost, ambicioznost in

zagnanost ključ za uspeh v življenju. Zelo pomembno je,

da v svojem življenju prepoznamo področja, na katerih

želimo biti uspešni, saj bomo le v tem primeru motivirani,

željni napredka in samo tako bomo lahko neustavljivi. Ne

bomo se ustavljali in ukvarjali z dvomi, neupravičenimi

kritikami, krivicami, z ljudmi, ki nam ne verjamejo, v nas

ne zaupajo, nas ne sprejemajo ali so odšli drugam.

Pripravljeni bomo žrtvovati svoj čas in sredstva v namen,

ki smo si ga izbrali in ki se nam tega zdi vreden.  

Za svoj oseben in profesionalen razvoj lažje skrbimo in ga

negujemo, kadar smo vpeti v strokovne, poslovne in druge

mreže, združenja, time ali skupine. V teh mrežah ljudje

razvijejo določene navade, običaje, uporabljajo podoben

jezik in izraze, oblikujejo podobna ali celo skupna stališča

ter razvijajo podobna razmišljanja. Zato je pomembno, da

najdemo okolje, ki nam omogoča hitrejši razvoj. 

Zelo pogosto nas sočasno sodelovanje in konkuriranje

pripelje najdlje (angl. Coopetition). Kadar opazujemo

druge, delamo z drugimi, lahko spoznamo drugačne

poglede, pristope in lahko podiramo meje, ki jih sami ne bi

zmogli prestopiti. Ko vidimo druge kaj zmorejo, hitreje

opazimo tudi lastne zmogljivosti in sposobnosti, ki jih

sicer morda ne bi. Ob prisotnosti zdravega razmerja med

sodelovanjem in konkurenčnostjo ohranjamo motiv za

vrhunsko izvedbo, ki bi ga ob odsotnosti konkurence

morda izgubili.  

Seveda, univerzalnega čudežnega napoja za doseganje 

uspeha ni. Vsak mora iskati lastno pot in lastno 

poslanstvo, sicer lahko ob dosegi nekega cilja ostanemo 

prazni in ugotovimo, da so cilji, ki jih zasledujemo cilji 

nekoga tretjega in da si sami želimo nekaj drugega. 

Vendar je lahko tudi ta ugotovitev na nek način uspeh. Ko 

že dosežemo uspeh v življenju, imamo možnost, da ga 

omogočimo tudi drugim, in če je v naši moči, pomagamo 

drugim odkriti lastno pot uspeha. Vsi smo vsak dan drug 

drugemu zgled. Pomembno je, da sebe in druge okoli 

sebe vidimo kot že uspešne in hkrati zaznamo vse 

priložnosti, ki se ponujajo, da bi bili še bolj uspešni.  

Uspešni ljudje znajo prepoznati priložnosti, ki jim jih 

zunanje okolje vedno ponuja, ter znajo prepoznati 

področja, kjer lahko s svojim prispevkom pomembno 

prispevajo k razvoju okolja kot tudi k lastnemu razvoju. 

Ljudje, ki iščejo zgolj zunanje dražljaje ali pa se obračajo 

samo vase brez upoštevanja zunanjih okoliščin, si sami 

ustvarjajo ovire. Posebej močno oviro pred svojim lastnim 

uspehom si postavljajo ljudje, ki zanikajo same sebe in 

menijo, da bi bili lahko uspešni, če bi bili nekdo drug. 

Opažam, da si tudi zelo uspešni ljudje, vzamejo premalo 

časa, da bi resnično razumeli svoje notranje vzgibe, 

potrebe in želje, premalo izhajajo iz sebe in preveč iz 

okoliščin ali situacije, ki same po sebi narekujejo 

določeno ukrepanje in vedenje. Kadar slabo poznamo 

sebe, si tudi reakcije drugih ljudi težko pravilno 

razlagamo.  

Pri iskanju svojega lastnega napoja uspeha, bi se najprej 

vprašala, kaj pravzaprav je/so zame uspeh/i. Nato bi 

poskušala najti oboje, zunanje priložnosti in notranje 

vzgibe. Združila bi obe nasprotji, ki sta me vedno 

fascinirali, izogibala bi se pretiravanju pri katerikoli stvari. 

Čeprav pretiravanje po eni strani lahko prinese zmago, 

največkrat povzroči izgubo nekje drugje. Brez izgrajene 

lastne osebnosti lahko tudi uspeh, viden navzven, 

spremlja kolaps navznoter.

Bistvo uspeha se skriva prav v iskanju 

odgovorov na vprašanje, kdo sem in kaj 

želim biti. In ni razloga, da to kar želim 

biti, ne bi bil/a že danes in vsak dan.
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E X P L O R E  |  B A R C E L O N A  E D I T I O N

Če zaupamo v svojo vizijo in

verjamemo v naš namen, nas nič ne

ustavi. Premagali bomo ovire, ki se na

poti do ciljev vedno pojavijo. Odprli

bomo svoje čute za vse, kar nas lahko

popelje naprej, korak bližje, videli

bomo to, kar imamo, ljudi, ki so tu. 

Laura Fink je doktorica ekonomskih in poslovnih ved, dela na različnih

svetovalnih projektih s področja vodenja, razvoja kompetenc,

trajnostnega razvoja, tržnih analiz in sorodnih področij.

17Foto: Laura Fink
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Ste vedeli, da ima harfa 7 pedalov, 
za vsak ton eno in da je najtežje, ko 
pianisti pišejo skladbe za harfiste 

in morajo menjavati pedale po 
tekočem traku? Brinova najtežja 

tovrstna sekvenca je bila v skladbi, 
kjer je imel v 3 taktih 15 menjav 

pedalov. V 20 sekundah. Približno. 
Najraje ve, ko mu kasneje  kdo reče,

da je zvenelo čisto enostavno.
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SKOZI PLES DO SEBE 
AVTORICA MATEJA ŠTEFANČIČ

Bližal se je moj štirideseti 

rojstni dan. Ni me motila 

številka, ki se je tako vneto 

bližala, temveč dejstvo, da 

nisem bila srečna. Življenje, ki 

sem ga živela takrat, me 

enostavno ni izpolnjevalo. 

Vloga mame, poslovne ženske 

in žene me je tako globoko 

posrkala vase, da nisem več 

živela tako, kot bi si jaz želela, 

ampak kot so to narekovali 

drugi. Kaj pa moje želje, moja 

hrepenenja? Nekje so se 

izgubili … 

Že od malih nog sem sanjala, 

kako bom postala baletka. Še 

kot majčkena punčka sem se 

znala povzpeti čisto na konico 

mojih drobcenih prstkov, da 

sem hodila kot baletke. Žal (ali 

pa na srečo, kdo ve?) se mi te 

sanje niso uresničile. Še danes 

se spomnim razočaranja, ko mi 

je mama povedala, da v našem 

kraju ni dovolj vpisanih otrok za 

eno skupino baletk. Da bi me 

vozili v 10 km oddaljeni kraj, 

kjer jih je bilo dovolj, pa v času 

mojega otroštva ni bilo mogoče. 

MATEJA 

ŠTEFANČIČ, 

UČITELJICA PLESNE 

TEHNIKE NIA 

T O  J E  Z G O D B A  
M O J E G A  Ž I V L J E N J A .  

Z G O D B A  M O J E  
P R E O B R A Z B E  I Z  
» D E K L I C E  Z A  V S E «  V  
M OČN O ,  
S A M O Z A V E S T N O ,  
Z R E L O  ŽE N S K O .  

I N  Z G O D B A  O  P L E S U ,
K I  M E  J E  N A UČ I L  
P O S T A V I T I  S E B E  N A  
P R V O  M E S T O .    
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 Delo sem nosila domov in ga 

ponovno prijela v roke v poznih 

večernih urah, ko sta otroka že 

spala. Kar naenkrat se je moje 

življenje vrtelo samo še okrog dela, 

otrok, pospravljanja po hiši. Bila sem 

utrujena. Nesamozavestna. 

Razočarana. Jezna. V tej »podganji 

dirki«, kako bi ustregla drugim, sem 

popolnoma pozabila nase, na svoje

želje. Pozabila, kdo sem, kaj si želim, 

po čem hrepenim.  

Na srečo je v pravem času v moje

življenje prišla plesna tehnika NIA.

Prva ura je bila zame nekaj

prečudovitega, nekaj, kar sem že

dolgo čakala. 

NE ZADRŽUJEM VEČ
SVOJIH ČUSTEV,
KER SE TAKO
SPODOBI.  

Če samo pomislim, kam vse mi zdaj 

vozimo naše otroke?! Takrat sem se 

namesto k baletu vpisala v glasbeno 

šolo, želja po plesu pa je vedno

ostala globoko zakoreninjena v 

meni. 

Vmes se je zgodilo "življenje": študij,

služba, družina, obveznosti, vzponi in

padci. Še zelo mlada sem poslala

podjetnica in pri 26-tih letih sem že

imela čisto svoj računovodski servis.

Bila sem pridna, marljiva, natančna in

zelo naklonjena svojim strankam - še

preveč, če me danes vprašate.

Nekatere stranke so znale to

naklonjenost namreč zelo dobro

izkoristiti. Kar hitro sem postala

»deklica za vse«, saj sem za svoje

stranke poleg računovodstva

opravljala še razna administrativna

dela ter vse, kar je dišalo po

»papirologiji«. 

POZABILA SEM,
KDO SEM, KAJ SI
ŽELIM, PO ČEM
HREPENIM.  

Čudovita glasba, plesne koreografije 

in FreeDance (op. ples brez forme). 

Uživala sem kot majhna punčka, ki je 

po dolgem času ponovno skakljala 

na čudovitem zelenem travniku. 

Začutila sem svobodo, otroško 

igrivost in to, da sem spet lahko 

samo to, kar sem. Včasih igriva in 

zapeljiva, včasih žalostna, jezna in 

vse vmes. S plesom sem prišla 

ponovno v stik s samo seboj. Lahko 

sem se izrazila, povedala vse – pa ne 

z besedami, ampak s svojim lastnim 

telesom, s plesom.  

Nia mi je počasi pomagala odkrivati 

in ozdraviti vse tisto, kar je bilo 

globoko zakoreninjeno v meni. 

Naučila sem se ponovno smejati, 

okrepila sem moško energijo, ki mi 

jo je primanjkovalo, naučila sem 

reči: »NE!« in »DOVOLJ!«Reči NE, je 

bil moj največji izziv, kajti navajena 

sem bila biti vedno na razplago. 

"NIA" JE ČUDOVITA PLESNA TEHNIKA, KI ZDRUŽUJE 
ELEMENTE PLESA, BORILNIH VEŠČIN IN TEHNIK 
SAMOZDRAVLJENJA V KOREOGRAFIJI IN GLASBI.  
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Zato sem sprva imela slabo vest, ko 

sem koga zavrnila ali mu postavila 

meje. Včasih celo občutek krivde. 

Ampak s počasnimi koraki sem 

pričela sprejemati dejstvo, da ni nič 

narobe, če se postavim zase. Če dam 

sebe na prvo mesto, če spoštljivo 

povem svoje mnenje. Če kdaj prosim 

za pomoč in če kdaj na glas jočem. 

Danes ne zadržujem več svojih 

čustev samo zato, ker se tako 

spodobi. 

S pomočjo plesa sem odvrgla

ogromno zavor, blokad in

"negativnih" občutkov ter čustev.

Danes sem to, kar sem. Živahna,

igriva, nagajiva, samozavestna,

ljubezniva, čutna, srčna in predvsem

spoštljiva. In ravno zaradi ogromne

palete raznih izkušenj, na vseh

mogočih življenjskih področjih, lahko

zdaj kot NIA učiteljica nudim

podporo in varno okolje tudi drugim,

ki z Nio odkrivajo svoje blokade,

zavore, hrepenenja. 

ŽIVIM ŽIVLJENJE V
TRENUTKU »ZDAJ«

 Opogumljam, predvsem ženske, da 

skozi ples in gibanje odkrijejo sebe, 

prebudijo vsa čustva in si dovolijo, 

da jih vsak trenutek posebej ujame v 

svoje kremplje tako močno, da 

občutijo, kot bi se čas ustavil. 

Čudovit občutek je, ko se naučiš 

živeti in uživati v trenutku »zdaj«. 



LJUBEZEN 

DO DNA IN 

NEBES 

AVTORICA IRENA HERAK

Spoznala sva se v Beogradu, dve minuti je trajal najin pogovor. 

Dovolj, da sem pustila svojo telefonsko številko. Pisal je. 
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Vsak dan, vsako noč ... Pisanje je 
trajalo, srce pa je postajalo vedno bolj 
radostno, ko se je na ekranu telefona
pojavilo njegovo ime. 
Ko je navdušenje preraslo v željo, da 
se vidiva, sem kupila karto in odletela 
v Beograd. Objel me je. In me ni več 
izpustil. Preživela sva čudovitih nekaj 
dni v belem mestu. Ko sem letela nad 
oblaki, tako v dobesednem pomenu 
kot tudi v sebi, sem se zavedala, da 
se bo zgodilo nekaj velikega. Kar 
bova razumela le jaz in on. Nekaj 
tednov po prihodu domov se mi je 

pokazala priložnost, da odidem. Da 
zapustim svojo službo, ki ni bila le to. 
Da. Grem. Poznala sva se 5 dni in 2 
minuti. Zame in zanj dovolj, da sem 
dala odpoved in se odločila preseliti 
se v Beograd.

Kakšna sreča in seveda tudi strah. 
Čeprav se je strah pojavil bolj zaradi 
tega, ker se ga ob takih trenutkih 
pričakuje. Sama sem čutila eno 
besedo. Grem. Kaj bom delala, kje 
bova živela, kako bom uredila 
papirje.  

AVTORICA ZGODBE IN FOTOGRAFIJ IRENA HERAK

Mislila sem, da sem 
mogoče samo tako 

željna ljubezni. Ampak 
ne. Postala sem željna 

njegove ljubezni, 
bližine, glasu. Je to 

mogoče? Pet dni! 
Irena, ne bodi naivna, 

mi je govoril moj 
razum. Srce pa je bilo 

(in bílo) srečno, 
vihravo, a hkrati 

mirno.  

PAR 
BESED. 
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Reakcije okolice so bile raznolike, kot so oblaki 

pred nevihto. Oče mi je rekel: pojdi, če ne boš šla, 

se boš vedno spraševala. Enako tudi nekaj 

prijateljev. Spet drugi so bili v šoku. 

»Imaš službo, dobro plačo. Stanovanje imaš, avto. 

Prijatelje, družino, radi te imamo. Kako kar greš? 

Saj imaš vse tukaj! Zakaj on ne pride sem? Saj je 

tukaj boljše življenje. Srbija je že krasna za vikend, 

ko se gre na splave, ampak je potem fino odleteti 

nazaj v urejeno Ljubljano.« 

»Pa saj ga komaj poznaš. Kaj če je psihopat? Kaj 

če bo šlo kaj narobe? Irena, si prepričana?« 

Ja, dragi moji, prepričana sem. To jo tretja velika 

odločitev, za katero sem prepričana 113%. Prva je 

bila, da grem iz frizerske na oblikovno šolo. Vedno 

sem želela biti fotograf. Sedaj že 16 let živim od 

fotografije. Druga odločitev je bila, da se ločim. 

Bilo je težko, ampak zopet sem postala srečna, z 

bivšim možem negujeva še vedno lep odnos. 

Tretja je, da grem v njegov objem. 

Sledili so odpovedni rok, poslavljanja, zabave, 

srkanje vsega, kar mi je še dala moja Ljubljana. Še 

bolj intenzivno druženje z ljubimi, še bolj 

intenzivno vdihovanje okolice, barv, dreves, voženj 

s kolesom. 

Noro zanimiv je občutek, ko se poslavljaš. Zavedaš

se, da je Beograd blizu. 

A hkrati nekje zadaj nad temenom tli občutek, da ne 

bom več kupovala solate pri moji Srčici na tržnici, da 

mi Marina ne bo dala dvajset tulipanov za ceno 

desetih in mi moja Jasna ne bo narezala šunke in mi jo

lepo zložila v temno žemljico, ki jo je pek prerezal za 

sendvič. Ne bo „naključnih“ podaljšanih popoldnevov 

na tržnici z domačim teranom in pršutom. Nedeljskih 

popoldanskih filmov v Kinu Dvor. Vožnje na morje v 

mesecu februarju, da pobegnem megli, in vožnje na 

Bled, ko ugotovim, da se z mojo ljubo prijateljico Mašo 

že tri ure pogovarjam po telefonu in je lažje zapeljati 

se k njej in nadaljevati pogovor kar tam. Malo me 

stiska, a srce želi k njemu. Nisem veliko razmišljala 

kako mi, kako nama bo. V tem času, ko sem urejala 

selitev, sva se videla še dvakrat. Skupaj sva do poti v 

Beograd preživela 10 dni. 

Ko sva v decembru da zadnjega milimetra napolnila 

avto, se poslovila od moje družine, prijateljev, sva 

odhod sklenila na pokopališču. Želela sem ga 

predstaviti njej. Moji mami. Čeprav sem vedela, da ga 

ona že pozna. Prižgala sva svečki, se v tišini 

pogovorila z njo. Pustila rumeni cvet in odšla. Zaupala 

sem ji, da sem srečna, da se ne bojim. Da sem 

hvaležna, ker vem, da pazi name. Da je ob meni. 

Pot v Beograd je bila lepa. Vesela, mirna, kot da je ena

izmed mnogih, ki sva jih prevozila. Pa je bila prva. 

Kako nor občutek, ko te mesto pričaka v vseh svojih 

lučeh. Ko se voziš čez most po ulicah, ki so ti tako 

neznane. Ko vstopiš v stanovanje, ki bo tvoj dom. Z 

vsemi škatlami, vrečami. Ko se zjutraj prebudiš in se 

počasi, a vztrajno začneš zavedati, da si tukaj. Da ne 

greš čez nekaj dni domov.  

Dobro je. Dobro bo. Počutila sem se varno in srečno. 

Spoznavati sem začela mesto in njega. Srčen človek 

je. Zanimiv je. Nekako vse teče gladko. 

Samo smejala sem 

se in začela urejati 

življenje v smeri 

selitve. 
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Občutek imam, da bova vse lepo speljala. On ima službo, 

jaz si bom spočila, spoznavala mesto, fotografirala. Pa 

seveda ni šlo tako gladko. Najprej je zamujala plača, potem 

je več ni bilo. Prihranki so skopneli, počasi, a vztrajno. 

Pričelo se je dolgo, naporno obdobje. Iskanje službe, dela. 

Izogibala sem se ulic, prepolnih trgovin, ker je del mene 

želel novo obleko, ali pa vsaj majico. Koliko sem jih 

nakupila v vseh preteklih letih. In tako samoumevno je bilo. 

Kako bom vse to prenesla? Kako bova živela. On je bil 

miren. Bil je ob meni, trudil se je in še vedno se. Jaz sem 

bila velikokrat zmedena, na trenutke histerična. Nikoli pa 

nisem obupala in obžalovala selitve, ker vse zgoraj 

napisano: obleka, kava v Rimu ..., ne pomenijo toliko, kot 

pomeni iskren objem in občutek, da si ljubljen in da ljubiš. 

Da si lahko to, kar si, poveš, kar misliš. In se počutiš 

lepega. 

Prav ta lepota, ta občutek ljubezni sta me vlekla naprej. 

Nesebična pomoč prijateljev, družine. Ko me je presenetil 

kak evro na računu. Maskara in meni ljuba šminka v 

nabiralniku. In ko vsak, ko želim poravnati račun, ko dobim 

dobrote iz Slovenije, zamahne z roko z besedami, a daj 

Irena. 

Ta občutek hvaležnost je tako zelo močan. Toplo ti je pri 

srcu, čeprav se tako zelo bojiš, kako boš šel naprej. 

Zavedanje, kako čudovite ljudi imaš ob sebi pa ti da moč. 

Dogajalo pa se je tudi zelo veliko lepega. Spoznavala sem 

ljudi, ki so me očarali. In ki so bili fascinirani nad menoj, 

nad mojo zgodbo, energijo, iskricami v očeh. Vsak mi je 

pomagal na svoj način. Počasi, a vztrajno, so se mi začele 

odpirati poti. 

Vedno znova sem si srce in dušo polnila s fotografijo, ki je 

moja zaveznica in rešiteljica. Vedno znova me uči, koliko 

lepote je okrog mene. Naj ne pozabim na male stvari, na 

detajle, ki jih imam srečo in privilegij videti in fotografirati. 

Tako sem končno začela uokvirjati svoje fotografije, ki so 

našle nov dom. Hkrati sem urejala vse potrebno za bivanje v 

mojem novem mestu. Iskala delo, ki ga ni bilo. Imela svojo 

prvo učenko fotografiranja, ki sem ji prenesela svoje znanje 

in ljubezen do fotografije. Prebujale so se ideje. Meni sami, 

nama skupaj. Veliko jih je že bilo, vedno znova naju je nekaj 

ustavilo, a se je na koncu izkazalo, da je bilo to z 

razlogom. Cona udobja je bil samo še naslov v revijah. On me 

uči, da imam potrpljenje. Da lahko kdaj tudi kaj počaka. Da je 

na koncu vedno „Sve okej.“ 

Tako je prišel tudi klic za razgovor za službo, ki sem jo dobila. 

Velik cmok je bil zraven veselja. Služba ni vezana na 

fotografijo, temveč na avtomobile. Jaz in avtomobili! Še 

fotografirati jih nisem želela, ko sem delala za časopis. Sedaj 

pa naj delam v avtomobilski industriji! Imela sem veliko 

pogovorov sama s seboj, s svojim egom. Kako lepo je, ko se 

pomiriš s tem, ko si rečeš, da se celo življenje učiš in ko 

kočno razumeš, kaj za vraga je hibrid. Imam krasne 

sodelavce, zadolžena sem za slovensko govorno področje, kar 

me izjemno veseli, saj se zavedam, kako zelo hitro spolzijo 

besede iz glave, če jih ne uporabljaš (kar ugotavlja tudi 

lektor, ki bere v tem trenutku moje pismo). Zraven pa lahko 

usklajujem še fotografijo in tu in tam kakšno naročilo, 

povezano z njo. 

In on. On je moj mož. Srečna sem z njim. In sama s seboj. 

Občasna nervoza z moje strani 

je postajala vse večja. Kako 

preživeti v mestu, ki te požira v 

vsej svoji veličini. Denarja je bilo

vedno manj, povezanost med 

nama pa vedno večja. 



PAKT Z 
MULTIPLO ZA 
KVAČKANE 
HRTE 
Anita Breznik, najboljša študentka vseh 

dodiplomskih študijev na eni od slovenskih fakultet 

in velika ljubiteljica hrtov, pri 23-ih soočena z 

multiplo sklerozo in na glavo obrnjenim življenjem, 

odkrito spregovori o bolezni, ki je prišla z 

namenom, da Anita najde svoje poslanstvo, kako iz 

svojega hobija skvačkati poslovno pot. 

»To ni zgodba o multipli sklerozi, saj ni nekaj, kar 

lahko spraviš v okvir in obesiš na steno – pa vendar. 

Pri 23-ih letih sem bila na krilih sveta. In potem je 

prišel orkan. Pojavilo se je nekaj do takrat neopaženih 

simptomov, zato sem ob prvi priložnosti obiskala 

zdravnico. Kmalu sem dobila novo doživljenjsko 

prijateljico z grozečim imenom – multipla skleroza in 

3. kategorija invalidnosti. Šok. Solze. Nejevera. Groza. 

Predstava mene – na vozičku. Konec sveta. 

Katastrofa.Vse to v nekaj minutah. Seveda sem v 

službi delo opravljala še bolj zavzeto, še bolj sem se 

želela dokazati, še večkrat sem nadomeščala 

sodelavke in ostala dlje. In potem je prišlo. 
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Mravljinčenje in paralizi podoben občutek v

rokah. To je bila moja budnica. Po nekaj

prejokanih trenutkih sem imela resen pogovor s

svojo 'prijateljico': »MS, sedaj si del mene, nisi pa

ti jaz. Lahko si zelo nepredvidljiva, zato te

spoštujem, vendar se te ne bojim. Raje

sodelujva.«. To je bil pakt, ki sva ga sklenili.

Občasno vsaka od naju malo odstopi od

dogovorjenega, a nikoli preveč drastično.« 

Življenje se ne konča. No, lahko se, a ne pri tebi. 

»Po vseh dogodivščinah sem odklonila možnost

upokojitve in nastopil je čas za t. i. poklicno

rehabilitacijo. Postala sem študentka marketinga.

Študij mi je prinesel mnogo več kot zgolj diplomo.

Prinesel mi je samozavest, spoznala 

sem številne zanimive in pozitivne posameznike.

Z najbolj srčnimi smo ostali v stikih in zanje sem

izjemno hvaležna. Ob koncu sem bila razglašena

za najboljšo študentko vseh dodiplomskih

programov na fakulteti, na kar sem izjemno

ponosna. Je dokaz, da se vse da, kljub

'nepremagljivim' oviram.« 

Spomnim se najinih pogovorov o pogledu

delodajalcev na tvoje 'zdravstveno stanje'. 

»Moj delodajalec takrat še ni bil navajen na

zaposlene z bolezenskimi omejitvami in to ostaja

enako. V zadnjem času so na veliko področjih

izjemno napredovali, a odnos do ljudi z

omejitvami, ki se razlikujejo od povprečja, je

močno odklonilen.  
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Kljub mojemu znanju iz marektinga in kljub 

moji zavzetosti v celem podjetju enostavno 

ne najdejo delovnega mesta, kjer bi lahko 

delo opravljala skladno z omejitvami. 

Oznaka 'invalid' je enostavno preveč grozeča, 

da bi nekomu takšnemu dali vsaj priložnost. 

Po številnih zavrnitvah in poskusih, da me 

odpustijo, sem vse prej kot otožna... Ob sebi 

imam neprecenljive duše, ki so moj velik 

navdih.« 

Kdo so te duše, vir inspiracije? 

»Ena izmed njih je 'moja' hrtica Nuba. Prišla 

je popolnoma nepričakovano - ob pravem 

trenutku. Psička je res zvesta spremljevalka 

in močno vpliva na moje življenje. Vnesla je 

radost, sproščenost, srečo. Zaradi nje 

spoznavam ljudi, ki jih prej ne bi. Je moj 

največji navdih. Zaradi nje je nastal moj hobi 

posel, ki je presegel vsa pričakovanja. Želela 

sem imeti lutko, ki bi spominjala na Nubo. 

Našla sem jo na spletu, pa je bila takrat 

močno predraga za moj žep. Odločila sem se, 

da jo poskušam izdelati sama. To mi je 

uspelo, čeprav sem se najprej morala naučiti 

kvačkati. Ker živimo v svetu družbenih 

omrežij, sem lutko objavila v eni izmed FB 

skupin ljubiteljev hrtov. Navdušenje je bilo 

ogromno in od takrat sem izdelala že skoraj 

200 unikatnih lutk, ki so potovale po vsem 

svetu (ZDA, VB, Kanada, Avstralija, Evropa, 

Singapur). Z ljubeznijo ustvarjati unikate, ki 

so tako zelo cenjeni pri mlajših in starejših, je 

moja srčna radost. Ko prejemam krasne 

sličice, video posnetke ter sporočila 

naročnikov, se mi topi srce. Čutim, da je to 

eno izmed mojih srčnih poslanstev.  

Kaj je lahko lepše od tega, da počneš nekaj, 

kar te radosti in s tem osrečuješ druge? Le 

ljubezen. Moj življenjski sopotnik Mario je ob 

meni in z mano ob vseh lepih, smešnih, 

čudnih, slabih trenutkih. Verjame vame in me 

podpira. Je moj jang, ko sem jaz jin in 

obratno. Izjemno sem hvaležna, da sta se 

najini duši na zemlji zopet prepoznali – kot 

sta se že nekoč v neki drugi dimenziji. 

Verjamem, da skupaj gradiva lepši svet in to je 

nekaj, zaradi česar se svet vrti - brezpogojna 

ljubezen in dinamična harmonija.«



ODLIČNA LEKCIJA 
O STRPNOSTI 

AVTORICA URŠKA HENIGMAN 

|   36

Navdihni.me

FOTO OSEBNI ARHIV



AHMED 

PAŠIĆ

»Verjamem, da je večina ljudi dobrih. Zato 
v svojem pisanju in tudi načinu življenja 
poudarjam solidarnost, ki se mi v 
današnjih časih zdi izjemno pomembna.« 

Ahmeda Pašića, dr. socialne

antropologije, je širša Slovenija spoznala

pred štirimi leti po pobudi "Ejga - za lepše

Jesenice", s katero je organiziral več kot

60 družbeno koristnih akcij, s svojim

zgledom pritegnil več tisoč podpornikov

in si prislužil nominacijo za Delovo

osebnost leta ter posebno priznanje v

akciji Naj prostovoljec leta 2013. Takrat

je dokazal, da solidarnost, vrlina, ki jo

velikokrat izpostavlja tudi v svojih

kolumnah, premika meje. Tokrat pa sva

se pogovarjala še o eni vrlini, ki ne pozna

meja. O ljubezni, ki je Ahmeda pred

desetimi leti iz Jesenic odpeljala v

Singapur. In o mejah v glavah, ki jih briše

življenje v drugačnem okolju.

»Multi-kulti-narika, mednarodni festival hrane v sklopu pobude 
»Ejga –za lepše Jesenice«, na katerem so se predstavile različne 
etične skupnosti, ki živijo na Jesenicah, je leta 2013 zbral več kot 
tisoč ljudi, šest veleposlanikov, nekaj županov in ogromno 
pozitivne energije« 



ŽE DESETO LETO ŽIVIŠ V 
SINGAPURJU, V POPOLNOMA 
DRUGAČNEM OKOLJU, KOT JE BILO 
RODNO MESTECE V DEŽELI POD 
ALPAMI. JE BILO TEŽKO 
PREKLOPITI? 

Na začetku je bilo šokov kar nekaj. Študije 
dokazujejo, da se ob selitvi v tujino v prvem 
valu običajno najprej navdušimo nad 
novostmi in se nam vse zdi nekako lepše. 
Kasneje pa sledi obdobje šoka in nestrpnosti 
do novega okolja. Takrat te začne motiti 
veliko stvari in hitro se lahko zlomiš. Tudi pri 
meni ni bilo nič drugače. Zelo moraš biti 
potrpežljiv in trdo moraš delati, da se čim 
bolj integriraš v drugačno okolje. 

KAJ TE JE NAJBOLJ MOTILO? 

Nisem mogel verjeti, kako vlažno in vroče je 
podnebje v Singapurju. Navajen svežega 
alpskega zraka sem imel težave s tropsko 
klimo, najbolj pred spanjem. V resnici jih 
imam še danes (smeh). Potem je tu 
vseprisotna gneča. Kamor koli greš, vidiš 
vrste ljudi, množico in to človeka lahko hitro 
povleče v stanje tesnobe. Na začetku sem 
zelo pogrešal tudi meni znano hrano, saj 
tukaj prevladuje predvsem riž na 1001 
način. Zato sem globoko hvaležen Haslindi 
(op. ženi), ki se je sama s pomočjo video
posnetkov na You Tube-u naučila pripraviti 
številne jedi, med njimi tudi meni najljubšo, 
pito s krompirjem. 

»Osebni obisk ministra za okolje in vodo, Zulkiflija Masagosa, ob 
devetih zvečer. Ko smo si opomogli od presenečenja, smo izvedeli, da 
vsak teden obišče nekaj blokov in v treh letih potrka na vrata vsakega 
gospodinjstva v svojem okrožju.« 
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KAJ PA TE JE V TEJ NENAVADNI 
DRŽAVICI NAVDUŠILO? 

Navdušen sem nad pragmatičnostjo in
učinkovitostjo ljudi. Če zaznajo, da je ideja 
dobra, se takoj lotijo realizacije in rezultat 
hitro sledi. O ideji ne razpravljajo v nedogled 
in strogo se izogibajo debat, ki nimajo 
pomena ali dodane vrednosti. 



NOV STRES? 

Ja, najti delo je bilo zelo naporno. Iz internet 
caffeja, kjer je ura interneta takrat stala 10 
evrov, sem pošiljal prošnje na vse mogoče 
oglase. Poslal sem prek 500 prošenj, se 
moral zaradi izteka vizuma dvakrat vrniti v 
Evropo in potem spet poleteti v Singapur. Na 
koncu mi je uspelo, dobil sem službo v 
ameriškem podjetju Cartus Corporation, kjer 
delam še danes in prvega septembra 2007 
sva se s Haslindo poročila. Zdaj imava 
deseto obletnico poroke, dva čudovita 
otroka in smo srečni. 

SLOVENEC IN MALEZIJKA. NE ČISTO 
OBIČAJNA KOMBINACIJA. PRAV 
TAKO NEOBIČAJNO SE JE ZAČELA 
TUDI VAJINA ZGODBA, KAJNE? 

Res je. S Haslindo sva se spoznala na 
internetu, takrat so bili priljubljeni še t.i. IRC 
kanali. Začela sva se pogovarjati in kmalu
sva se pogovarjala vsak dan po nekaj ur. 
Izmenjala sva si fotografije in preskočila je 
iskrica. Najino IRC-anje je trajalo nekaj 
mesecev, potem pa sva se želela srečati. Ona 
me je omenila svojim staršem, ki pa so bili 
nad mano najprej skeptični zaradi 
geografske razdalje, potem pa so me 
postavili pred test. 

KAKŠEN TEST? 

Preizkus moje resnosti. Takrat 
so se namreč družinsko pripravljali za 
manjše romanje v Meko in so rekli, da 
se lahko srečava tam. Neverjetno težko 
je bilo dobiti isti aranžma, saj sem 
agencijo za tovrstne storitve našel šele 
na Dunaju. Ampak uspelo mi je in 
končno sva se srečala še v živo. Prvič v 
prisotnosti njenih staršev, v Medini. 

KAKO PA VAJINO RAZLIČNO 
KULTURNO OZADJE USKLAJUJETA Z 
ŽENO? 

Najin odnos zahteva nenehno prilagajanje in 
veliko poslušanja. Paziva, da ohranjava svojo 
originalnost, po drugi strani pa spoštujeva 
korenine drugega. Podoben pristop imava tudi 
pri vzgoji otrok, zlasti pri jeziku, kar je zame kar 
velik izziv. Otroka živita v angleškem oceanu, 
jaz pa želim, da se naučita tudi slovenščine in 
bosanskega jezika. Zato se s hčerkico dvakrat 
tedensko učiva oba jezika in upam, da ji bo to 
dolgoročno pomagalo ohraniti jezikovno 
identiteto.  

Ko je bilo romanja konec, sva si želela 
ustvariti resen odnos, za to pa sem moral 
priti v Singapur in si najti službo. 

ROJEN SI V SLOVENIJI, STARŠEMA, 
PRESELJENA NA JESENICE IZ BOSNE, 
POROČEN Z MALEZIJKO IN ŽIVIŠ V 
AZIJI. KAKŠNA JE TVOJA IDENTITETA 
ZDAJ? 

Mislim, da imamo vsi ljudje več identitet, ki se 
stalno spreminjajo, saj nismo imuni na 
spremembe v življenju in okolju. Kar se tega 
tiče, se strinjam z antropologi, ki pravijo, da je 
vsak človek podoben čebuli in da vsak list 
predstavlja eno identiteto. Ko jo olupimo, na 
koncu pa vedno pridemo do srčike, ki 
predstavlja človeškost.  

VELIKE SPREMEMBE, KOT JE 
DENIMO SELITEV NA DRUG KONEC 
SVETA, TAKŠNO LUPLJENJE ČEBULE 
ZAGOTOVO POSPEŠIJO. KAKO JE 
SINGAPUR »OLUPIL« (BERI, 
SPREMENIL) TEBE? 

Novo okolje zagotovo vpliva na človeka. Niti ne 
zavedaš se, kako se spreminjaš, dokler ne 
začutiš, da si drugačen.  

» «



RECIMO KOŠARKARSKO IGRIŠČE 
NA JESENICAH? 

Ja, ko sem med sprehodom v naši ulici videl 
zanemarjen koš, sem šel sem v trgovino in se vrnil 
z materialom ter orodjem. V dveh urah je bil koš 
kot nov. Za 14 evrov. To sem objavil na Facebooku 
in tako se je v bistvu zgodila prva akcija skupine 
»Ejga – za lepše Jesenice«. 

S TO AKCIJO SI POKAZAL, DA JE 
VELIKO STVARI MOŽNO PREMAKNITI 
SAMO Z DOBRO VOLJO. 

Res je. Sebi in drugim smo dokazali, da je 
marsikaj možno naredi tudi brez 
(večjih) denarnih vložkov. Vse smo delali brez 
kakršnega koli proračuna, so nam pa v vsaki
akciji na pomoč priskočili prostovoljci, donatorji 
in sponzorji. Kreativnost ni imela meja in za nas 
ni bilo nikakršnih ovir. 

KLJUB MEDIJSKO ODMEVNI 
AKCIJI PA V TISTEM ČASU NISI 
USPEL DOBITI SLUŽBE IN SI SE 
MORAL POSLOVITI OD SANJ, DA 
Z DRUŽINO ZAŽIVITE V 
SLOVENJI. TI JE BILO KDAJ ŽAL, 
DA SI SE TEGA PODVIGA SPLOH 
LOTIL? 

V Singapurju sva oba z ženo pustila dobro 
službo in bila prepričana, da nam bo s 
prihranki uspelo preživeti, dokler ne dobiva 
dela. Bila sva zelo optimistična. Ko nama dve 
leti službe ni uspelo najti, prihranki pa so 
skopneli, sva si morala priznati neuspeh in sva 
se vrnila v Singapur. Vseeno sem vesel, da sva 
imela toliko poguma, da sva vsaj poskusila 
izpolniti svoje sanje in sem hvaležen 
za izkušnjo. 

Seveda mi ni bilo žal. To je bilo najlepše 
obdobje mojega življenja. Želel sem si delati v 
Sloveniji, biti bližje svoji družini, prijateljem in 
znancem. Želel sem uživati v prelepi naravi in 
živeti drugačno življenje od tistega v mestnem 
mravljišču. 
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Meni je Singapur dal odlično lekcijo o strpnosti 
med različnimi skupinami na majhnem otoku, ki 
sobivajo brez večjih težav. Prav tako mi je 
nezavedno pod kožo zlezla njihova čistost in 
urejenost, kar sem ugotovil šele, ko sem prišel v 
Slovenijo in so me začele motiti zanemarjene 
stvari.

Česar smo se lotili, smo vedno izpeljali do 
konca. Začeli smo z malimi projekti, potem pa 
se je pobuda širila in rasla, tudi s pomočjo 
medijev. 



STAROST 
merim s 
STOPNJO LENOBE
AVTOR MATJAŽ MULEJ
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             ed številnimi športnimi in
trenerskimi dosežki, izdanimi 
knjigami in (tretjo) pesniško zbirko, 
delom novinarja in urednika revije 
Bela žogica (izhaja že 60 let), 
nagradami, organizacijo 
vsakoletnega Managerskega 
koncerta v Cankarjevem domu 
(kar res počne najraje od vseh 
hobijev) in Slovenske gazele in še 
in še, je letos sredi septembra kot 
prvi in edini Slovenec v 
Luksemburgu prejel tudi veliko 
mednarodno priznanje - Badge of 
Honour. Podelila mu 
ga je evropska federacija za 
namizni tenis. Prav temu športu je 
zapisan že skoraj 60 let – v zadnjih 
desetletjih predvsem kot 
mednarodni vrhovni sodnik.  

Sojenje finala na OI 
In ko sva se ob vsem tem 
dogovarjala za srečanje, da bi 
naredila tale pogovor, je bilo prost 
termin v njegovem urniku kar 
težko najti. Krmarila sva med celo
vrsto njegovih obveznosti: 
snemanji filmčkov po celi Sloveniji 
potmi v tujino.  

Matija Krnc bi pri svojih 70-ih letih lahko dneve preživljal predvsem na svojem bujno zelenem in 

idiličnem vrtu ob Ljubljanici, kjer v ljubki hiši živi skupaj z ženo. Lahko bi se posvečal predvsem 

opravilom okrog in po hiši, kar tudi rad počne, saj ves čas nekaj preureja ali dograjuje (to poletje sta 

bili na vrsti dnevna soba in nova fasada). A je njegovo življenje tudi po upokojitvi enako dinamično 

kot je bilo, ko jih je imel 40 ali 50. Še vedno je energičen. Njegove misli šibajo kot strelice. In 

predvsem, ko si nekaj zada, to tudi izpelje.  

Nenavadno prevozno
sredstvo do službe 
Matije Krnca, njegov 
kajak

za nacionalni izbor Slovenska 
gazela, varstvom sedemletne 
vnučke Karoline in njegovimi 

Na koncu me je povabil kar k sebi - 
 na soboto popoldne, ko sta bila z 
ženo, kot on temu reče »babi in 
dedi servis«. Le nekaj dni po 
najinem pogovoru je že letel v 
Tajpej na 29. poletno univerzijado, 
kjer je bil namestnik glavnega 
sodnika. Eden od vrhuncev in 
posebna čast njegove sodniške 
kariere pa je bilo gotovo sojenje 
finala na Olimpijskih igrah v Riu,  

kar je med vsemi slovenskimi 
sodniki doslej uspelo le njemu.  

Pesmi, ki se rojevajo na poti 
Veliko bolj zahtevno je, doda, ko kot 
mednarodni vrhovni sodnik na velikih 
tekmovanjih usklajuje 

70 LET 100 DNI PO SVETU IN 

KAJAK ZA V »SLUŽBO« 
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urnike in nadzira sojenje od 60 do 
150 sodnikov. »Prvi pridem na 
prizorišče in zadnji grem, ko je vse 
že končano in ko vse pripravim za 
naslednji dan. Včasih nimam časa 
niti za kosilo, kavo, kdaj pozabim 
celo na wc,« opiše svoj hud tempo 
na tekmovanjih. Na poti tja in nazaj 
pa se sprošča z branjem knjig in 
reševanjem sudokuja. In tudi 
marsikatera njegova pesem se rodi 
prav na poti, prizna. 

Kljub temu da ves čas kaj počne, ga 
krasi še ena izrazita odlika - vedno 
najprej poskrbi za vse svoje drage 
in prijatelje okrog sebe. Sam pa je 
skromen. Verjetno to izvira še iz 
otroštva, ko je moral kot mlad 
fantič hitro odrasti in pomagati 
mami, ker je družina izgubila očeta. 
To ga je oblikovalo.  

Prva je zdaj Karolina in dinozavri 
Vse to zmore, je prepričan, ker ga 
to, kar počne, navdihuje in ničesar 
ne jemlje kot obveznost. Prizna pa, 
da so prioritete, od kar je upokojen, 
vendarle drugačne, kot prej, ko je 
bil v službi. 

»Na prvem mestu je zdaj zagotovo 
vnukinja in družina, potem je šport 
in nato hobiji,« razloži med tem ko 
sedeva v prijetno senco na vrtu. 
»Zdaj, ko je poletje, je Karolina 
veliko tu. Običajno smo na vrtu, v 
bazenu ali na gugalnici, veliko tudi 
rišemo.«  

Od predsednika do čistilke in 
nazaj 
»Ko Karoline še ni bilo in ker sta bila 
moja otroka že odrasla, sem bil 
zaradi ping ponga zdoma tudi po 
150 dni na leto,« prizna. Zdaj se 
trudi, da je na poti le še nekje 100 
dni v letu. »Bi pa to v prihodnje želel 
zmanjšati na največ 70 dni,« pove. A 
ker je kot vrhovni sodnik zelo 
priljubljen in vabila kar dežujejo z 
vseh koncev, bo to zanj kar osebni 
podvig. 

Vnukinja obožuje dinozavre, pse in 
konje, razlaga s svojo zavzeto 
srčnostjo in ljubeznijo. Psa imajo pri 
hiši. Konja Karolina obišče pri teti 
Ireni. Da se iz leta v leto širi zbirka 
njenih dinozavrov, pa posebej 
izdatno skrbi prav dedi Matic.  
»Ker je tako navdušena nad 
dinozavri, sem ji od povsod kjerkoli 
po svetu sem bil, prinesel 
dinozavra,« prizna. In ko se mu je v 
Shenzhenu primerilo, da je na 
carini ob pregledu prtljage, ko za 
hip ni bil pozoren, izginila vreča z 
dinozavrom, ki hodi in bruha ogenj, 
je kar sam vzel stvari v roke (ker tak 
pač je) in tekel za eno od 
varnostnic, ki je odnesla njegovo 
vrečko, policija pa za njima. Ko jo je 
dohitel, se je izkazalo, »da je 
varnostnica menila, da je to škatlo 
nekdo pozabil«. In vnukinja je na 
koncu vendarle dobila tega prav 
posebnega dinozavra.  

Ljubezen do namiznega tenisa se 
je rodila leta 1956. Začel je kot 
igralec, se leta 1962 preizkusil tudi
na mednarodnih tekmovanjih, 
nato pa postal igralec trener in 
kot sam pove, je bil dobrega pol 
stoletja, odkar je član 
Namiznoteniškega kluba 
Olimpija, »deklica za vse« – od 
predsednika do čistilke in od 
čistilke do predsednika.   

»Največ časa sem bil blagajnik, da 
sem zbiral denar, da je klub sploh 
preživel,« se spominja. In ne 
pozabi dodati, da je Ljubljana 
dobila Halo Tivoli prav po zaslugi 
namiznega tenisa. Zgradili so jo za 
prvo svetovno prvenstvo, ki ga je 
gostila nekdanja Jugoslavija. 

Matija Krnc je bil 

doslej edini 

Slovenec, ki je sodil 

finalni obračun na 

OI. Na fotografiji z 

ministrico Majo 

Makovec Brenčič.

Sodniška  "vojska", ki ji je Matic Krnc 
poveljeval na Univerzijadi v Kazanu 



Marsikatera njegova pesem se rodi na poti 
na mednarodna tekmovana, seveda pa ga 
za pesnjenje navdihuje tudi narava, vrt in 
reka.
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vedno namenjena projektu Gazele,« 
razloži. Le da to zdaj, kot pove, počne za 
hobi. A seveda še naprej z vso resnostjo in 
predanostjo. Sodelavce na Dnevniku s 
svojo sistematičnostjo in natančnostjo 
nemalokrat reši pred marsikaterimi 
napakami in spodrsljaji, ki bi se jim sicer 
primerili.  

Gazele rad dela zato, ker je to, kot rad 
reče, »njegov otrok« in pa seveda zaradi 
podjetnikov, ki jih srečuje. Zgodbe hitro 
rastočih podjetij, ko so podjetniki 
dobesedno iz nič ustvarili podjetja, ga 
neizmerno in vsakič znova navdihujejo. 
»Kažejo mi, kaj vse je mogoče, če si 
predan in vztrajen,« razkrije svoj še en 
velik vir polnjenja baterij. 

V službo za hobi 

Še vedno se večino dni v tednu, običajno kar s 
kolesom - kdaj pa kdaj pa tudi s kajakom,  ker 
ima ta privilegij, da živi ob Ljubljanici - odpravi 
»v službo«.  Sploh v avgustu ima polne roke 
dela, ker je organizacijski vodja enega od 
večjih slovenskih poslovnih projektov 
Slovenska gazela, vseslovenskega izbora 
najuspešnejših slovenskih hitro rastočih 
podjetij. Projektu je z dušo in telesom predan 
že vse od nastanka pred 16 leti. Do leta 2009 
je bila to njegova služba. Kot organizacijski 
vodja projektov je delal na Dnevniku. 

»Upokojil bi se lahko že prej, če bi dokupil leta 
vojaščine in študija, pa nisem. Oddelal sem 40 
let in 6 mesecev. In ker so me prosili, če lahko 
še naprej sodelujem kot organizacijski vodja 
projekta, je zdaj tretjina mojega časa še 



Kako velik izziv si upate
sprejeti? 

A V T O R I C I   M I R J A N A  M L A D I Č ,  M I L E N A  R O P O Š A
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Na usposabljanju svetovalcev nam je predavatelj postavil zanimiv izziv: vaš klient je družinsko podjetje, peta 

generacija, z močno krščansko tradicijo. Ima 25 zaposlenih, posle vodijo oče in dva sinova. Specializirani so za 

izdelavo stolpnih ur, najpogosteje cerkvenih. Posel gre v redu, a nič posebnega, ni pa posebnega napredka, saj 

se takšnih ur danes ne izdeluje več veliko. Podjetje ima lastne prostore, potrebne obnove. Mednarodnih 

poslovnih izkušenj nimajo, razen izdelave postajne ure na železniški postaji v Švici. Prijatelj enega od sinov, 

arhitekt, jih je obvestil, da se bo v Meki gradila največja stolpna ura na svetu. Če so zainteresirani, jih bo 

povezal z investitorjem. Vprašanje za nas: kaj bi svetovali klientu?  

Najbrž ni čudno, da nihče ni predlagal, naj se 

podjetje poteguje za posel. 

Kristjani, da bi dobili posel pri muslimanih? Skoraj 

nobenih mednarodnih izkušenj? Ena skupina je 

celo argumentirala: od kdaj imajo na mošejah ure?? 

Ko smo vajo zaključili, je predavatelj povedal, da se 

naši nasveti niso razlikovali od njihovih. O, torej je 

primer resničen? Seveda, vas zanima, kaj se je zgodilo?

Pa še kako nas je zanimalo. Tukaj se pričenja naša 

zgodba. 
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Royal Makkah Tower Clock ali kraljevska stolpna ura je 

mojstrovina, pri ustvarjanju katere so sodelovali mojstri 

arhitekture in urnih mehanizmov iz več kot 10 držav sveta. 

Bila je ustvarjalni izziv, ne le zaradi velikosti, temveč tudi 

zaradi specifičnih okoliščin – visokih temperatur, peska in 

vetra. Presežek je tudi po dragocenosti, saj je veliko 

zunanjih delov pozlačenih s 24-karatnim zlatom. 

Zgradbo štejemo med največje svetovne znamenitosti, ki 

so delo človeških rok. Zdi se skoraj nemogoče, da je v 

prestolnici muslimanske vere, kamor noga nevernika stopi 

le izjemoma, nastalo delo nemških in švicarskih mojstrov. 

Ključni snovalci in izdelovalci velikanske ure so zaposleni v 

nemškem družinskem podjetju Perrot Tower Clocks, 

specializiranem za izdelavo stolpnih ur in sistemov 

zvonjenja, s 150-letno tradicijo – naši junaki torej. Stolp so 

gradili 10 let. Zvonik je visok 607 m, dvakrat višji od

Eifflovega stolpa. 500 m nad zemljo so nameščene štiri ure. 

Nanje razločno vidimo podnevi in ponoči z razdalje 8 km.  

KRALJEVSKA STOLPNA URA V ŠTEVILKAH

Ure so 35-krat večje od ure na Big Benu v Londonu. 

Daljši kazalci merijo 23 m, krajši pa 17 m. Vsak tehta 

6 ton. Z ornamenti okrašena fasada ure je sestavljena 

iz 90 milijonov koščkov barvnega stekla. Opremljena je 

z laserji, ki se ponoči vidijo 30 km daleč, 10 km v 

vesolje in z oddajniškim sistemom, ki se sliši 7 km 

daleč. Pogonski mehanizmi na solarni pogon za vsako 

od štirih ur tehtajo 21 ton. Ura tehta 83.000 ton. 

Vse štiri ure so sinhronizirane in tako natančne, da se 

po njih ravnajo številne države v okolici in po svetu. 

Čas se nenehno usklajuje s 50 instituti po svetu. Ure 

uravnava računalniški sistem v 60 m2 veliki sobi. 

Za zelo radovedne (video na youtube).

Kako so v podjetju Perrot dobili ta posel?  

Abdullah bin Abdulaziz, takrat kronski princ in regent, je

obiskal podjetje Perrot. Z očetom sta takoj vzpostavila

pristen stik. Princ je zagotovil, da bistveno raje posluje s

človekom močnih religioznih načel, četudi ni njegove

vere, kot pa z nekom, »ki ne verjame v nič«.  Posel, za

družinsko podjetje velikanski izziv, je bil sklenjen. Ker

dostop v Meko nemuslimanom ni dovoljen, so za

sestavljanje najeli turškega izvajalca. Uro so sestavljali več
mesecev, tim Perrot pa je preko kamer nadzoroval delo. Po

zaključenem projektu je saudski princ snovalcem ure celo

zagotovil možnost obiska Meke in ogled njihove

mojstrovine, vendar ponudbe niso izkoristili. 

»ZA NAS PREDSTAVLJAJO IZZIV NOVI PROJEKTI,

PREDVSEM TAKŠNI, KI JIH DO SEDAJ ŠE NI IZPELJAL

NIHČE. NE OBSTAJAJO STVARI, ZA KATERE BI REKLI,

DA NE GRE, AMPAK SE USEDEMO SKUPAJ,

PREDEBATIRAMO IN PROJEKT IZVEDEMO,« 

PRAVI CHRISTOPH PERROT, DIREKTOR PODJETJA. 

Si lahko predstavljate, kakšen bi bil njihov posel danes, če

tega izziva ne bi sprejeli?  

In za konec: ste se že kdaj v življenju znašli pred izzivom, ki

se je na prvi pogled zdel nemogoč, prevelik, s preveč tveganji?

Ste ugriznili ali ste se umaknili? Veliki izzivi pomenijo veliko

tveganje, a tudi veliko in dolgoročno korist, uspeh… navdih

za to lahko najdemo v podjetju Perrot. 

Kraljevska stolpna ura 

se ponaša s čudovitimi 

pozlačenimi ornamenti

Royal Makkah 
Tower Clock 

https://www.youtube.com/watch?v=RSRs_3rlAfU


Manuela… s 
katero drži vesolje 

Manuela je španska inačica ženske 

oblike imena Emanuel, kar v hebrejščini 

pomeni "Bog z nami". V njenem primeru 

to zagotovo drži. Kako bi sicer lahko 

preživela vse preizkušnje, pred katere je 

bila postavljena in ohranila pozitiven 

odnos do življenja, ljudi, toliko 

življenjske energije in pridobila 

življenjsko modrost, ki me ob njej vedno 

naredi ponižno? 

Spoznali sva se v porodnišnici. Njen 

Domen se je rodil pri šestih mesecih. 

Tako majhnega otroka v živo še nisem 

videla… dolg je bil komaj za laket. 

»Podrl se mi je svet. Pripravljala sem se 

za porod v vodi, v Postojni, a mi je pri 5 

mesecih in pol sredi noči odtekla voda.  

Si lahko predstavljate, da se vaš tako zelo 
zaželen in težko, z zdravniško pomočjo 

spočet otrok, rodi pri šestih mesecih, težak 
vsega 740 gramov? Dolg vsega 33 cm? 

Kako bi se soočili s situacijo? 

Bila sem prestrašena in povsem 

nevedna, kaj me čaka. V bolnišnici nisem 

dobila nobene informacije, razen da se 

plodovnica obnavlja in da bodo skušali 

nosečnost obdržati. Šele pediatrinja, ki 

mi je povedala, da takšni otroci lahko 

preživijo in da sem zanj zelo pomembna, 

me je za silo postavila na noge.« 

Vedno si je predstavljala, da bo imela 

veliko otrok. A je naneslo, da je dobila 

samo enega, ki jo je zahteval celo. Pri 

nedonošenčkih z manj kot kilogramom 

teže je zelo težko napovedati, kakšne 

posledice bo imel toliko prezgodnji 

porod in kakšne motnje lahko imajo. 
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Njej jih je z matematično natančnostjo (in brez

vsakega sočutja, bi rekla) naštel zdravnik, ko jo 

je mož prvič po carskem rezu na vozičku 

pripeljal pogledat sinčka. Omedlela je in 

naslednjih 24 ur prejokala. Zdelo se ji je 

brezizhodno, saj je ob tem, ko je videla drobno 

bitjece, že pred zdravnikovim »udarcem« 

pomislila, da je nemogoče, da bi preživel. A 

mama se ne vda. 

»Mama zmore vse. Takoj bi podpisala, da mi 

lahko na živo odtrgajo roke in noge, samo da bi 

bilo z Domnom vse v redu.« (v joku) 

Naslednja bitka je bila fizioterapija. Namesto 

nekajkrat tedensko, kot bi bilo potrebno, je 

dobila par terminov na mesec.  Voljo ji je vlila 

izkušena fizioterapevtka Majda Benič, ki ji je 

napovedala, da bo še vse v redu in jo naročala 

na terapijo na 2 do 3 dni. 

Na praznovanju svojega 30-tega in Domnovega

prvega rojstnega dne se je soočila z dejstvom, 

da njen otrok zelo zaostaja za vrstniki. Niti 

glavice še ni pošteno dvignil, kaj šele plazil, 

sedel ali celo hodil. Spet se je sesula. Za na 

psihiatrijo je bila, pravi. Na srečo mož ni bil 

dovolj odločen, da bi jo peljal, saj je vprašanje, 

kako bi se končalo. Ko je nehala obupavati, je 

začela sina forsirati, da bi na silo nadoknadila 

zaostanek. Seveda brez uspeha in ko je 

obupala, je Domen sam od sebe naredil nekaj 

slonjih korakov. Ugotovila je, da bo napredoval 

s svojim tempom. Da mora spustiti. 

Bil je poseben otrok. Pri dveh letih in pol je 

prepoznaval vse znamke avtomobilov, tudi 

ponoči, po lučeh, ne da bi ga kaj posebej učili ali 

spodbujali. Brez težav je sledil lutkovni 

predstavi tudi uro. Ko je skupaj z očetom gledal 

na televiziji Mr. Beana, se je smejal na vseh 

pravih mestih, kot odrasel. Diagnozo 

hiperaktivnosti so hitro ovrgli. 

»Kadar je človek v življenjski 
stiski, živiš za tiste majhne 

trenutke, saj daleč naprej niti ne 
upaš pogledat. Naši obrambni 

mehanizmi pa ti ne dovolijo videti 
realne situacije.«

Naslednji dan je šla znova k sinu in videla, da ima

zelo dolgo življenjsko črto. Te slamice se je 

oprijela. Borka se je spet zbudila. Teden dni je 

trajalo, da so ji ga dovolili pobožati skozi 

odprtine za roke. »Kengurujčkanje« si je morala 

izboriti. To je bila prva dobljena bitka.  

S partnerjem Marjanom se z Domnom zelo rada odpravita
na izlete in potovanja. Če se le da,gre z njimi

tudi kuža Šani. Planinari pa z njimi ne.



Ko je bil Domen star 4 leta, sta se starša 

ločila. Malo pred tem so se preselili v 

hišo, ki so jo kupili nedokončano in jo 

dokončali. Najbrž ni treba poudarjati, da 

je bila Manuela motor projekta. Da je 

lahko poplačala družinske dolgove, je 

hišo prodala, si ostanek razdelila z bivšim 

možem in kupila majhno stanovanje, v 

katerem sta živela z Domnom naslednjih 

11 let. Odločila se je, da sta družina zdaj 

onadva in bosta vse pomembne odločitve 

sprejemala skupaj. 

Pred nekaj leti jim je 
stanovanje pogorelo. Domen 
v šoli ni povedal nič. Ko ga je 
učiteljica vprašala, zakaj ne, 
je mirno odvrnil: »Zakaj pa? 

To bo moja mama vse 
zrihtala«.
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Pri Domnovih šestih letih je Manuela na 

ginekološkem pregledu izvedela, da je njen 

otrok dejansko čudež. Ima namreč tako 

deformirano maternico, da ni nobene 

možnosti, da bi lahko normalno donosila. Po 

vseh pravilih ji niti umetne oploditve ne bi 

smeli narediti. Pa so jo. In Domen je živ 

dokaz, da ima lahko tudi tako 

problematičen začetek srečen konec. 

Danes je dijak srednje turistične in 

gostinske šole. Zelo rad bere, zanima ga 

zgodovina, je izjemno samostojen in zrel 

fant. 

 Še vedno ima prilagoditve, saj njegove 

težave kot posledica prezgodnjega 

rojstva niso povsem izzvenele. Vendar 

je na poti do uresničitve svojega cilja – 

zaključiti srednjo šolo in početi stvari, 

ki ga veselijo. 

Manuela in Domen. Mama in sin. Oba 

borca, oba neuklonljiva. Dokaz, da je v 

življenju mogoče doseči, kar si želimo, 

če imamo svoj cilj trdno pred očmi in si 

zanj vztrajno prizadevamo. 

Da lahko imajo tudi otroci z zelo šibkim 

življenjskim startom možnost preživeti, 

odrasti in imeti priložnost za srečo in 

samostojnost. 



VONJ MEDU, DOTIK SRCA 

AVTORICA 
URŠKA 

HENIGMAN

Hrabroslav Perger (peti z leve) svoje spomine in 

družinsko dediščino zbira v knjigi, ki bo, tako kot vsi 

njihovi izdelki, tudi prav posebna.



Ob poslušanju Hrabroslava Pergerja, 
vizionarja podjetja Perger 1757, imaš 

občutek, da si odprl živo knjigo o 
medičarstvu, lectarstvu in svečarstvu. 
S svojim navdušenjem te, še preden se 
dobro zaveš, čisto posrka v zgodbe in 

skrivnosti družine, ki že devet 
generacij ohranja tradicijo, ki jo je 

pred več kot četrt stoletja začel 
David Perger. 
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Vsako srce sestavljata dve jajci. Levo 
simbolizira človeško življenje, desno simbolizira
duhovno življenje. Ko se združita, se človek 
samorealizira, doseže boga. Postane ljubezen.

Hiška Janka in Metke iz lecta, lizik in bonbonov, ki
jo je možno v celoti pojesti, je tako navdušila eno

od vodilnih nemških trgovskih hiš, da jo bodo
naslednje leto postavili v svojo glavno trgovino v

Berlinu. Hiško, ki bo nastajala osem mesecev, bo
na koncu pojedlo 2.000 otrok.
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Vsi ljubitelji medenih 
priboljškov si odslej 

Pergerjeve medenjake 
lahko spečete tudi doma. 
Letos so namreč razvili še 

en nov izdelek - bio 
medeno testo, ki je dobilo 

priznanje najbolj 
inovativnega izdelka leta 

2017. Tudi to testo je 
narejeno po originalnem 

receptu in je v celoti 
iz bio sestavin. 

Združitev tradicije in sodobnosti. Originalni lectovi 
konjički so ležeči, Pergerjevi pa so naredili 

stoječega in si z njim zaslužili mednarodno nagrado 
Etnografskega muzeja v Osaki na Japonskem. 

Pergerjevi izdelki so čudovito darilo. 
Svojega, unikatnega so med drugim dobili 
tudi Nelson Mandela, Luciano Pavarotti, 
Gari Kasparov, Vladimir Putin, Dalaj 
Lama, Papež Janez Pavel II in številni 
drugi.
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MALA 

KNJIGA 

ENERGIJSKE 

MEDICINE 
Avtor: Donna Eden in Dondi Dahlin 

Prevod: Janez Lavič 

Založba: Založba Gnostica (Založba Primus) 

Kraj in leto izdaje: Ljubljana 2017 

Recenzija: Larisa Ačko 

Se je morda kdo kdaj vprašal, kaj je tisto, kar nas 

naredi žive, kar nas naredi ljudi? 

Priročnik Mala knjiga energijske medicine je 

priročnik za vsakogar, saj vsebuje vaje za izboljšanje 

psihičnega ter fizičnega zdravja človeka samega. 

Knjiga se začne s poglavjem:˝Kaj pravzaprav je 

energijsko zdravljenje in kako deluje?˝. Preproste 

vaje dnevno vzamejo od pet do 30 minut; odvisno od

tega, koliko časa si boste vzeli zase in svoje dobro 

razpoloženje ter počutje (saj veste, nihče ne mara 

godrnjavih ljudi). 

Knjiga predstavi 23 vaj, ki nas popeljejo v odkrivanje 

samega sebe – v področje, o katerem morda slišite 

prvič ali pa ste v njem že podkovani, si pa želite imeti

svoj energijski priročnik.  

Delo, ki sta ga ustvarili Donna Eden in Dondi Dahlin, 

temelji na tem, da smo lahko sami sebi zdravilci – 

vse, kar čutimo, kar vidimo, vse, kar delamo, vse, v 

kar vlagamo trud, je ENERGIJA. Knjiga na enostaven

način prikaže, da moramo v življenju biti pripravljeni 

narediti spremembe, zaradi katerih se spremeni tudi

naša energija – in s tem naše zdravje in počutje. 
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Z vajami obnavljamo pretok in harmonijo v 

energijskem sistemu telesa. Avtorici nam s 

tehnikami, kot so tapkanje, masiranje, vlečenje, 

pritiskanje in kroženje, želita pokazati, da smo ljudje 

sposobni marsičesa, a se tega včasih sploh ne 

zavedamo. Skozi to knjigico sem odkrila enostavne 

vsakodnevne vaje, zaradi katerih je moje počutje 

odlično. Vsako jutro se zbudim pripravljena na 

izzive; čutim se tako močno, da bi lahko ˝bika prijela 

za roge˝. Kakšna utrujenost, kakšen kašelj, tega ni 

več. Kot maserka TUI-NE takšno literaturo rada 

prebiram in priporočam, saj uspešno uporabljamo 

tehniko akupresure, za katero avtorja knjige pravita, 

da je: ... »varen in celosten način zdravljenja, ki se je 

razvil na Kitajskem pred več kot 5 tisoč leti˝. 

Moramo se pričeti zavedati, da če se mi ne bomo 

spremenili, ne moremo pričakovati tega od drugih, 

sprememba prinese novo spremembo. Fino je imeti 

voljo do življenja, sprejeti, da ko se ena vrata zaprejo, 

še ni nujno da se bodo odprla samo ena, cel svet je 

pred vami. To nam skozi branje in skozi izvajanje vaj 

želita sporočiti avtorici knjige.   

Odgovor na moje zastavljeno vprašanje na začetku 

je: ENERGIJA. Varujmo jo, saj nam je bila dana brez 

cene in zato se ne zavedamo (dovolj), koliko smo 

odvisni od dobre, zdrave energije.  
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MOČNO ME 

OBJEMI

SEDEM 

POGOVOROV ZA 

VSEŽIVLJENJSKO 

LJUBEZEN

Recenzija: Bernarda Žarn 

Na povabilo uredništva revije Navdihni.me sem 

prebrala knjigo Močno me objemi, sedem 

pogovorov za vseživljenjsko ljubezen. Nisem 

strokovnjakinja s tega področja, sem pa vedoželjna 

in neutrudna raziskovalka svoje osebnosti in vseh 

odnosov s pomembnimi drugimi, v katerih različno 

intenzivno  in globoko domujem, zato sem z 

zanimanjem prebrala to delo dr. Sue Johnoson, 

priznane klinične psihologinje, univerzitetne 

profesorice in raziskovalke ter avtorice 

»emotionally focused couple terapy - v čustva 

usmerjene terapije«. 

Če bi knjigo morala opisati z enim stavkom, bi 

napisala, da gre za navigacijo na poti, v katero je 

zapisan cilj – varne in podporne čustvene vezi. 

Knjiga vodi v tej smeri, postavlja smerokaze, druge 

»prometne« znake v pomoč in vseskozi tudi 

ogledala – za oziranja vase.  
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Avtorica: dr. Sue  Johnson 

Prevod: Janez Lavič 

Založba: Založba Gnostica (Založba Primus) 

Kraj in leto izdaje: Ljubljana 2017 

»Stereotipi o ljubezni, da se takrat, ko smo ljubljeni, 

počutimo svobodnejši, bolj živi in močnejši, so bolj 

resnični, kot smo si mislili.« Dr. Johnsonova 

razumljivo in zanimivo neposredno opisuje dinamiko 

odnosov, v kateri se najbrž znajdemo vsi in jo lahko 

prenesemo tudi na družinske in prijateljske okvire. 

Knjigo je razdelila na tri dele, v njih išče odgovore na 

vprašanja: kaj je ljubezen, kaj in kakšna je v čustva 

usmerjena terapija in kolikšna je moč ljubezni. 

Odgovore pogosto podaja s pomočjo citatov drugih 

priznanih terapevtov, mislecev, literatov, poetov, 

znanstvenikov in izsledki raziskav. 

Več sto novejših raziskav kaže, da nas pozitivne, 

ljubeče povezave z drugimi varujejo pred stresom in 

nam pomagajo, da se lažje spopadamo z življenjskimi 

izzivi in travmami. Med številnimi drugimi citira tudi 

Erico Jong, ki pravi: »Res je vredno, da se bojujemo 

za ljubezen, smo pogumni in tvegamo vse. Težava je 

namreč v tem, da tvegamo še več, če ne tvegamo.«  

Navdihni.me
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