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Sončno poletno jutro. Ob sedmih zjutraj je še
toliko sveže, da joga doseže največji učinek.
Raztezanje pod olivnimi drevesi, v zvoku
čričkov in s pogledom na modro grško morje,
dajejo telesu še dodatni element čutenja. Joga
ga raztegne, dih prebudi, okolje podpre v
trenutku.  Prijetno je, si mislim, ko se spustim v
novo asano.  Še pred deveto smo ogreti. Ob
desetih pa nas čaka že prvi ples.  
 
V mali in ljubki vasici Arillas na grškem otoku
Krfu je poletje povečini v znamenju dogodkov, ki
privabijo ljudi iz vsega sveta na počitnice z
vsebino. Dogodki so več ali manj tedenski
festivali, ki prebujajo ter negujejo telo, dušo in
duha.  Moj letošnji poletni teden v Arillasu je bil
teden plesnega festivala. Nanj sem bila
povabljena kot soorganizatorka prvega
tovrstnega festivala v Arillasu v letu 2015 in zdaj
kot gostja, pa tudi nekoliko v vlogi
organizacijske podpore novi verziji festivala.
Tokrat je šlo za festival ekstatičnega plesa (za
več glej okvirček), vrste zavestnega svobodnega
plesnega popotovanja, skozi katerega nas vodi
izurjen didžej. Ta s svojim posluhom za glasbo,
za čustva skupine, ki pleše, in z jasnim
zaznavanjem energije skupine ustvarja varen
prostor in podporno okolje za vsakogar, ki stopi
na plesišče. 

Ecstatic Dance Festival je evropski festival, ki na
grškem otoku Krf združuje plesalce in ljubitelje
zavestnega giba z vsega sveta.  Gre za svoboden,
zavesten ples, kjer se gib razširi v prostor, duh
aktivira, meje zabrišejo; spet se vzpostavi moč
rituala, harmonija resonira, ritem se poglobi in
elektronska paleta svetovnih ritmov nas preplete
kot posameznike v veliko družino. Ples postane
zdravitelj. Več informacij in vabljeni, da se mi
pridružite v 2019! 

Plesali smo vsak dan. Dvakrat na dan. Zjutraj in
zvečer po dve uri, vsakič z drugim didžejem in
vsakič v drugem ritmu. Vmes smo se lahko
udeležili podpornih delavnic plesnemu
potovanju, čudovitih glasbenih zgodbarjenj ter
koncertov, vpijali grško podnebje, lovili vonj
oljk, ko je čeznje zapihala rahla poletna sapica,
se namakali v modrem morju in se nasploh
prepustili odpiranju čutov in negovanju telesa,
duše in duha. V skupini ljudi, ki šteje okoli 200
posameznikov in posameznic, v mešani družbi z
vsega sveta, se je začela ustvarjati močna
povezovalna energija. Potovali smo kot
posamezniki in kot skupnost. Naš pogovorni
jezik je bil ples. In ta jezik je bil zelo zgovoren.
Ko besede utihnejo, spregovori telo in telo nikoli
ne laže. 
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Če želimo umiriti naš um,
premaknimo telo.  Zdravilna moč
plesa, sploh takšnega, kjer dovolimo
telesu, da nas vodi samo, je vrsta
meditacije, ki nas lahko poveže z
modrostjo življenja iz srca, nam
pokaže in nas spomni na to, kdo
smo, iz česar se v nas porodita
radost ter zadovoljstvo.  Ko zavestno
stopimo v govorico giba, bo
zdravilni učinek izjemen. Poglobili
bomo namreč povezavo s sabo,
razširili svojo kreativnost, okrepili
integriteto in vodstvo naše duše.
Skozi ples lahko spoznamo, kaj je
naš edinstven doprinos življenju. 
 
Petje, ples, zgodbe in tišina so štirje
ključni dejavniki za našo dušno
izpolnjenost in telesno zdravje.  Brez
njih začnemo v življenju izgubljati
smisel, dušo in duha. Na plesnem
festivalu na Krfu smo se polnili z
vsemi štirimi prav vsak dan.  Vsak
ples se je začel s povezavo skupine in
zavestnim vzpostavljanjem polja
tišine, še preden prostor preplavi
glasba. Vsak, ki vstopi v prostor,
vstopi s spoštovanjem in v tišini.
Tudi med plesom se ne govori. Vsak
pleše zase in  hkrati pleše v množici.
Vsak je dobrodošel natanko tak, kot
je, in v trenutku, kakor je. Ples iz nas
izvablja glasba in  vsak v njej sliši
svojo zgodbo. Če jo zavestno opazuje
in posluša, bo našel v njej odgovore
na svoja vprašanja. 
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Zdravilni gib ali ples ne sloni na nobeni plesni tehniki, niti
je od nas ne zahteva. Na plesišče vabi vse, ki si želijo
prebuditi in odpreti čute, odkriti več svojega kreativnega
potenciala, širiti zavest na zelo prizemljen način, odkriti
ekstazo brez vsakršne droge ali umetnih impulzov, najti
skupnost in pri tem ohraniti individualnost ter najti
pogum, da prispevajo svoj unikaten doprinos življenju. Ali
pa samo uživati in ob tem dobiti še kakšno spoznanje več o
sebi ali svoji trenutni situaciji. Zavesten ples je pot
svobode, čuječnosti, širjenja zavesti in izpolnitve. 

Prostor namreč podpira vsakogar v svoji
individualnosti. V varnosti in zaupanju. Skupaj
smo in hkrati je vsak sam. V takem prostoru
sodbe odpadejo. Če pa jih imamo, jih lahko tudi
jasno ugledamo in, če le želimo, tudi zavestno
presežemo. Prejemamo novo izkušnjo – kako
se čuti, ko sem brez sodb. V takšnem izkustvu
se znotraj nas rojeva nova svoboda. 
 
Ko se energija 200 posameznikov združi, se
zagotovo okrepi skupno polje, ki pomaga, da
nam ples še jasneje pokaže, kje smo v sebi in v
družbi. Potovanje je intenzivno in nas lahko
vmes tudi utrudi. Gre namreč za globok proces,
ki usklajuje naše fizično, umsko, čustveno in
duhovno telo.  Pred nas postavi zemljevid, do
koder želimo priti – intelektualno, čustveno,
fizično. Pri tem nas poveže z modrostjo telesa
in sproži zdravilno moč telesne inteligence.
Preobrazba, ki se sproži, nas vodi v večji
potencial, soustvarja skupnost in harmonijo
življenja. 

8 NAVDIHNI.ME      

Ko smo v Arillasu stopali na plesišče, smo
prihajali vsak s svojo namero, kaj je tisto, kar bi
si želeli, da skozi ples uvidimo, prejmemo, ali o
čem želimo razširiti zavedanje.  Ko smo se v
tišini zbrali v krogu, naredili zavestno povezavo
s sabo ter z drugimi in se odprli sprejemanju, se
je moč vsake posamezne namere ojačala. In ko
smo se prepustili glasbi, smo vedeli, da se
začenja novo potovanje za vsakogar med nami.
Kam bomo potovali in kako, ni vedel nihče.
Vsakič je bilo namreč drugače. Moj prvi ples me
je vodil čisto vase. Ne glede na to, da je bilo okoli
mene okoli 200 drugih ljudi, sem se počutila
tako, kot da plešem popolnoma sama. Nisem
videla drugih, čeprav sem jih opazila oziroma
sem se jih polno zavedala. A energija in glasba
sta moje telo klicali v zelo močno notranjo
prisotnost. Telo je začelo govoriti svoj jezik in
poslušala sem ga. Ni mi bilo potrebno paziti,
kako se gibam, ni mi bilo potrebno gledati, da
bom komu v napoto ali bom koga zmotila, nisem
se ukvarjala s tem, kako delujem navzven in kaj
si kdo misli o meni ter mojem izrazu.  



Zame je ples način, skozi katerega potujem skozi
življenje, tudi ko ne plešem s telesom. Ker
poznam njegov princip, ga lahko prenesem na
vso svoje delovanje. Gibanje skozi vsakdan,
skozi projekte, med ljudmi in prehajanje med
vsemi različnimi ritmi življenja, mi daje jasen
vpogled v to, kje zares stojim v svojem življenju
ter pomeni zame rast in razvoj. Pomeni tok in
bolj kot se lahko v njem svobodno izražam, večji
užitek ob tem doživljam. 
Če zavestno gibanje in ples prenesemo v
organizacije in delo z ljudmi, je vprašanje, ali
lahko s pomočjo telesne inteligence prej
usvojimo nekatere principe delovanja v vodenju,
povezovanju, sodelovanju? Sama menim, da
zagotovo. Potrebno je ubrati le pravi način in si
dovoliti odpreti novim izkušnjam. 

9NAVDIHNI.ME      



NAVDIHNI.ME      



NAVDIHNI.ME      



NAVDIHNI.ME      

Če v nekaj vložiš dovolj energije in truda,
ljudje to opazijo in se na koncu obrestuje.

Vsa pričakovanja drugih: naredi to, naredi
tisto, so v meni ubijala mojo ustvarjalnost
in me pripeljala k razmišljanju, kdo sploh
sem, česa si zares želim in v čem uživam.



Live Your Life -  
Live Your Potentials 

PROGRAM INSIGHTS:  
Z UŽITKOM DO SEBE 
 
TIMSKI ALI INDIVIDUALNI
COACHINGI 
 
TEAMBUILDING S KONJI IN/ALI  
S PSI 
 
DELAVNICE VODENJA IN
KOMUNICIRANJA 
 
PROGRAMI ZA PODJETJA &  
ŠE VEČ!

www. insights.si 
 

uvidi@insights.si 
040 808 999 
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SANJE SEM 
ZAVEZAL Z 
VEZALKAMI 

David Knez iz Zagorja ob Savi, diplomirani inženir 

energetike in procesnega strojništva, je bil star le 

22 let, ko je ugotovil, da si ne želi biti “ukalupljen” 

in da mu več pomeni ustvarjalnost kot izobrazba, 

ki jo je takrat že imel, vendar se je vedno 

izpopolnjeval ter čakal na »pravi trenutek«. Z 

namenom, kot pravi, da pusti svoj pečat na tem 

svetu,  je pri 26-ih letih odprl popoldanski s. p. in 

kasneje pustil 8-urni delovnik kot projektant orodij 

in se resno podal v podjetništvo. Širši slovenski 

javnosti je postal znan, ko je odjeknila novica o 

njegovem uspehu na Kickstarterju, platformi za 

množično zbiranje denarja. Podjetje izdeluje in 

prodaja elastične vezalke QuickShoeLace, ki se 

namesto običajnega zavezovanja zategnejo in na 

koncu zapnejo za obroček ter se lahko štejejo tudi 

kot modni dodatek. Njegova zgodba navdušuje 

predvsem zato, ker je za vse svoje dosežke moral 

poskrbeti sam, predvsem pa ves čas trdno verjeti v 

svoj projekt. 
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Ali si inovator, mladi podjetnik ali 

sanjač?  

Ampak to ni njihova edina 

namembnost? 

Kdo ti je nudil največjo oporo pri 

projektu? 
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O podjetju QuickShoeLace 

David pravi, da so v fazi GO-GO: hitro rastoče podjetje, ki se širi na tuje trge. Vse, kar 

ponujajo, je narejeno v Sloveniji. Od škatlice in vezalk do bunkic. Trenutno še 

poskušajo izboljšati izdelek in znižati proizvodno ceno, saj je – kot pravi David – to 

nujno potrebno, da postane podjetje profitabilno. Velika večina denarja je trenutno 

namenjena marketingu, promocijam in sejmom. Knez ocenjuje, da so na dobri poti, 

da postanejo eden izmed vodilnih proizvajalcev vezalk na svetu. S prodajo so začeli 

leta 2016, doslej pa so prodali že 30.000 vezalk – glavnina njihovih kupcev prihaja 

iz Amerike, ne manjka pa jih niti na Japonskem, Italiji, Švici, Avstriji, Nemčiji, Španiji ...

»Ne je zame le priložnost za 
premislek« 

Koliko si resnično dvomil vase?  

Kako si doživljal “ne”-je? Na začetku 

kampanje na Kickstarterju je kazalo 

precej slabo, iskal si 18.000, na koncu  

vseeno dobil 143.000 dolarjev. 
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Katere tvoje lastnosti so ti 

pomagale, da izdelek pripelješ tako 

daleč?  

Kaj ti daje izbrana pot? 

Najprej odnos, sledi zaupanje, nato 
posel 

Ali imaš kakšen nasvet za mlade 

ljudi, kako lahko ugotovijo, kaj bi 

radi postali? 
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V ČEM SI PA 

TI DANES (NAJ)BOLJŠI? 
A V T O R I C A  B E S E D I L A  I N  F O T O G R A F I J :  M A G .  E D I T A  K R A J N O V I Ć  

NAVDIHNI.ME      22



NAVDIHNI.ME      



Mag. Edita Krajnović, Mediade, je soustanoviteljica projekta Inženirke in inženirji bomo!
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Drugo rojstvo 

INSPIRE.ME

NAVDIHNI.ME      



Ko je velika 

ladja 

zasidrana v 

pristanišču, je 

varna. Toda … 

Velike ladje 

niso zgrajene 

za mirovanje. 
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Družinski 

vzorec 

spremljajo 

obremenjujoča 

čustva: ujeta 

energija, strah, 

jeza, žalost, 

napetost, pritisk 

… Um le s težavo 

spusti tisto, 

česar se je leta 

dolgo oklepal. 
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Preobrazba 

pride, kakor 

smrt, tedaj, ko 

je njen čas. In 

kakor smrt nas 

odvede iz ene 

dimenzije v 

drugo. 
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Sanje postanejo 
realnost. Treking 
po Himalaji 
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1. VSI SMO ENO! 

2. POT JE POMEMBNEJŠA KOT CILJ!

3. VODENJE JE SKRB ZA DRUGE.

4. TVOJE MISLI POSTANEJO TVOJA DEJANJA
IN TVOJA DEJANJA POSTANEJO TVOJA USODA.

5. VERJEMI IN ZAUPAJ, DA SE BO ZGODILO
NAJBOLJŠE ZATE
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6. VEDNO TE OBDAJAJO LJUDJE, KI JIH
TRENUTNO POTREBUJEŠ.

7. NE VERJEMI V USODO, RAJE USTVARJAJ
SVOJO PRIHODNOST.

NAVDIHNI.ME      



NAVDIHNI.ME      



N I  M E . J E  

Prvi Slovenec z vesli čez Atlantik

Razlika med uspehom in neuspehom 
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PREDANI KORAKOM JE PROJEKT, 
KI V SODELOVANJU Z 
ZAVAROVALNICO SAVA, 
LJUBLJANSKIM MARATONOM, 
FESTIVALOM LJUBLJANA IN URI 
SOČA SPODBUJA ZMERNOST IN 
URAVNOTEŽEN NAČIN 
ŽIVLJENJA, KI GA DOSEŽEMO S 
PRAVIM RAZMERJEM MED 
DELOM IN AKTIVNIM PROSTIM 
ČASOM. NAJDETE GA NA 
HTTPS://PREDANIKORAKOM.SI/ 

Delati dobro ne samo zase, 
ampak širše 
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OHRANIMO VODO – INICIATIVA SLOVENSKIH VESLAČEV 
 
»ZADNJI DVE LETI SE ZELO VELIKO UKVARJAM Z 
DOSTOPOM DO JAVNEGA DOBRA, KJER SE POJAVLJA 
VEDNO VEČ INICIATIV Z STRANI, DA BI ZARAČUNAVALI 
DOSTOP DO VOD ZA SPLOŠNO RABO. NE ŽELIM ŽIVETI V 
TAKŠNI DRUŽBI, KJER SE TO POČNE,« JE OSTER MEDAK. 
V TEJ INICIATIVI SO SE ZBRALI SLOVENSKI VESLAČI. 
 
LETA 2016 SO SE V BOHINJU 'SPOMNILI', DA BODO 
ZAČELI ZARAČUNAVATI DOSTOP DO JEZERA; IDEJI SE JE 
PRIDRUŽIL  TUDI BLED, KJER BI SE NAJ  PLAČALO 25 
EVROV NA DAN ZA VESLANJE. »ZATO SMO POTEM 
ORGANIZIRALI PROTEST, PREPRIČALI BLEJCE, DA SE ŠE 
NAPREJ NA JEZERU BREZPLAČNO VESLA. 
 
BOHINJ PA SE NI DAL. TAKO SMO POTEM ORGANIZIRALI 
ŠE EN PROTEST IN S TEM SPODBUDILI MINISTRSTVO ZA 
OKOLJE IN INFRASTRUKTURO, DA PREVERIJO 
ZAKONITOST TE OBČINSKE ODLOČITVE. ZAENKRAT ŠE NI 
SPREMEMBE, A MI BOMO VZTRAJALI. NAJDETE NAS 
LAHKO NA 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SLOVENSKIVESLACI.  

N I  M E . J E  
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K D O  J E  V  R E S N I C I  
Z M A G O V A L E C ?  
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Magnolija – 

nežna, a 

krepka 
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Vedno znova me fascinira vrtnica, predvsem vonj cveta 

v naravi. Pred dnevi sva s hčerko prevonjali vse vrste 

vrtnic v Arboretumu. Vsaka imam svojstven vonj, 

nekatere sva poimenovali kot tipično vrtnične, drugi 

vonji so spominjali na breskev, melono, jabolko, med 

ali vaniljo, tretji celo na čistilo. Hčerka jih je 

poimenovala v hipu in zelo natančno: vaniljeva krema 

za torto, čistilo Muscle, jabolko s cimetom. Zares si 

želim, da bi se ljudje ustavili in povonjali vrtnico.
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MOČ OČIŠČEVALNEGA OGNJA 

Prava dogodivščina se začne, ko se v enem dnevu odločiš oditi na praznovanje poletnega solsticija v 
Latvijo. V grobem gre za dogodek povezovanja skupnosti z namenom praznovanja najdaljšega dneva v 
letu po starem izročilu. Poletni solsticij je najdaljši dan v letu. Imenuje se tudi Sončev obrat – gre za čas 
najvišje in najnižje lege Sonca nad obzorjem po različnih krajih na Zemlji. Latvija se nahaja na 
Zahodnem delu Evrope in v času trajanja praznovanja smo občutili moč narave, saj sonce obstane na 
isti točki na nebu nekaj ur.  

ME.TULJEV UČINEK 

Izgled tabora 22. junij ob  20: 44 uri 
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M E . T U L J E V  U Č I N E K  
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VADIM ZELAND: 

TRANSURFING REALNOSTI 

Ć
Ž

Ž
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VADIM ZELAND: 

UPRAVLJALEC 

REALNOSTI

 



O avtorici recenzije:  

Tamara Belšak je mednarodno certificirana

intuitivna mentorica za osebni in poslovni uspeh.



Želite postati del priložnosti, ki jih ponuja svet? 
Vas zanima več? Želite pokukati v knjigo? Jo 
želite kupiti? Naročite jo TUKAJ!! 



Čas je za zgodbe ljudi za ljudi  
- tudi vaše.  

Poznate kakšno?  
Delite jih.  

Z nami. V Navdihni.me.  


