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NAVDIHUJEMO.VAS



Bilo je divje. A dobro.

A V T O R I C A  I N  F O T O :  N I N A  I R T

Kot da v pozni jeseni med ljudmi počasi popušča tisti 

zunanji pritisk kipečega poletja, vpliva 

nepopustljive  retrogradne Venere, neprestanega 

hitenja, potrebe po takojšnjem reševanju izzivov, akcije 

in reakcije, nujni učinkovitosti, kazanju rezultatov in 

neprestanim načrtovanjem za jutri.

 

Kot da je končno prišel umirjen čas z deževnimi in 

hladnimi popoldnevi, rdečimi lici, ki iščejo toplino 

doma, pisarne, prijetnega lokala, kjer te čaka prijateljica, 

prijatelj ali sodelavec, sodelavka s toplim čajem in še 

toplejšo besedo.

UVODNIK

Kot da je prišel poglobljen čas, ko sami pri sebi – brez 

zunanjih pritiskov – potegnemo črto in si rečemo: 

dobro leto je bilo. Divje, a dobro. Pri sebi počasi 

zaključujemo bilanco leta.

Posameznike, posameznice, ki so nam v tej reviji razkrili 

svojo bilanco življenja, povezuje rdeča nit, skupni 

imenovalec. Njihovo poslanstvo, da bogatijo naša 

življenja. Nam pomagajo. A le zato, ker vedo. Vedo, kako 

se počutimo, ker so bili v naši koži. Nekoč. Pa so izbrali 

svojo pot. Vsak od njih. In nam sporočajo – šele, ko se 

odločiš za svojo pot, ti življenje spontano  začne 

prinašati darila, čudeže in srečo. Ko zaživimo svoje 

poslanstvo – karkoli to je – nas življenje nagradi. 

Zagotovo. Mirne praznike, srečno in z vašim 

poslanstvom dopolnjeno 2019 želimo.
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Biti to, kar si, je največji uspeh, ki ga lahko 
dosežemo. Vsaj zame. Kako je šla pot vaše 
življenjske izbire?
 
Včasih sem menila, da ti je v življenju 
namenjena ena pot; da se rodiš kot zdravnik 
ali pa učitelj ali kuhar. Da je vsak za nekaj 
»narejen«. Zdaj vem, da ni čisto tako. Vsak od 
nas je tekom življenja lahko različne stvari. To 
zavedanje me zares navdaja z veseljem.
 
Sama sebi sem bila sumljiva že ob zaključku 
gimnazije, ko zaradi množice zanimanj nisem 
znala izluščiti, kaj je tisto »res pravo«. Zato 
sem za eno leto odšla v London, da bi se mi 
tam mogoče posvetilo. Angleška klima k 
tovrstni jasnosti ni dosti doprinesla, zato sem 
ostala pri prvotni izbiri, to je bila psihologija. 
Zdelo se mi je, da je človek vendarle najbolj 
zanimiv, saj se ukvarja z vsem, kar obstaja. 
Torej mi dolgčas zagotovo ne bo. Umetnost in 
ples pa sem dala ob bok kot moja 
nepogrešljiva hobija.
 
Študij je bil pestro obdobje, tudi zaradi 
vzporednega dogajanja v življenju 
dvajsetletne mladenke. Ampak, uspelo mi je 
obdržati zanimanje za ogromno mentalne 
teorije in se igrati to možgansko gimnastiko. 

NINA JENŠTRLE: 

BITI DOULA JE 

MOJE 

POSLANSTVO

Kljub vsemu pa sem pogrešala, da bi se 
znanosti o duši dodal tudi transcendentni 
vidik. Želja se mi je uresničila nekaj let po 
diplomi. Dokončala sem holistično 
izobraževanje o ezoteriki mikro in 
makrokozmosa. Dobra dopolnitev študija 
psihologije. Obenem pa novo vprašanje, kaj 
naj torej delam? Vedela sem, da se bom težko 
našla v klasični psihološki službi. Vmes sem 
kot pripravnica delala v nevladni organizaciji, 
kjer me je vsak delovni dan opominjal na to, 
česa vsega res ne želim delati. Zdaj vidim, 
kako me je to obdobje s svojim neudobjem 
krepilo za samostojno pot.

Materinstvo je mojo pozornost popolnoma 
preusmerilo. V dveh letih sta k nama prišli dve 
čudoviti deklici in jaz sem bila spremenjena. 
Drugače sem začela razmišljati o tem, kaj želim 
in kako želim. Bolj iz mene je prihajalo in manj 
je bilo obremenjeno s pričakovanju drugih. In 
ja, nisem več znala biti pragmatična. Bolj sem 
čutila in bolj sem temu tudi verjela.
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Odločitev za izobraževalno delavnico 
usposabljanja za doule je prišla ob 
točno pravem času. Tam se je ob 
slišanem v mojo vizijo narisal en 
velik »Ja«. To je to, kar me je čakalo 
po vseh letih nabiranja znanja in 
izkušenj. Biti doula je moje 
poslanstvo. V to delo lahko združim 
psihologijo, znanje in izkušnje o 
nosečnosti, porodu, materinstvu, pa 
občutek za telo, čustveno medicino, 
moj naravni dar, da vidim lepoto 
tudi tam, kjer je drugi (še) ne, moj 
naravni dar, da iz ljudi povlečem 
najboljše.
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In rodila se je doula
 
Tako se je začelo pred devetimi leti. 
Hodila sem korak za korakom, po 
neuhojeni poti. Takrat ni nihče v 
Sloveniji vedel, kaj je doula in kaj 
dela. Nihče še ni ponujal 
programa Priprave na porod, kjer bi 
bi bil združen pogled na fizični, 
miselni, čustveni in duhovni vidik 
nosečnosti in rojstva. Niti sama o 
tem takrat nisem razmišljala, samo 
delala sem. Tisto, kar me je gnalo od 
znotraj. Delala sem pozorno in 
predano, od vsega začetka z velikim 
spoštovanjem. Soočala sem se z 
izzivi, kar naprej. Spletno stran 
potrebujem, kaaaj? Spletno stran 
ima vendar Apple, ne pa Nina 
Jenštrle, hehe ... Pa letake. Vizitke. 
Pa stran na Facebooku. Joj, ne.



Pisala sem, govorila, spontano se je postavljala 
moja pot. Spremljanje prvega poroda, prva 
skupina Priprav na porod. Vse je raslo kot malo 
detece. Z veliko ljubezni in predanosti trenutku 
tukaj in zdaj. Potem nekega dne ugotoviš, da je to 
dete pravzaprav že kar veliko, da cveti in mu gre 
dobro. Da se obrestuje vsaka neprespana ura, vsak 
trenutek predanosti in tudi vsaka solza.
 
Še vedno delam na enak način. Na vsak porod grem, 
kot da je prvi, in ne vem, kako se bo odvil. Vsak 
teden, ko se usedem v skupino bodočih staršev in 
predavam o porodu, mi skozi telo še vedno gredo 
mravljinci navdiha. In vsakič, ko gledam ženske v 
skupini, jaz pa sem v vlogi učiteljice joge plesa, 
čutim privilegij in ponižnost.
 
Kaj se na tej poti spreminja ("klasična medicina", 
odzivi v bolnišnicah ...)?
 
V zadnjih osmih letih se je kar nekaj stvari 
spremenilo. Opažam višjo stopnjo ozaveščenosti. O 
porodu se prej ni dosti govorilo. Ženska gre v 
porodnišnico in če pride nazaj živa z zdravim 
dojenčkom, je to edino pomembno in dovolj. Kako 
so si ženske leta in leta lizale porodne rane, ni 
nikogar več zanimalo. Ni se govorilo o poporodni 
otožnosti, nezmožnosti stika z dojenčkom, 
odtujenosti od poškodovanega telesa, boleči spolni 
intimnosti, čustvenem šoku, ki se je zapisal v vsako 
celico telesa. Tega ni mogoče kar pozabiti!
 
Doktrine v porodnišnicah se spreminjajo počasneje 
in tukaj bo preteklo še nekaj časa. Spreminjamo pa 
jih ženske. Dokler bomo sprejemale vse, kar se tam 
rutinirano dogaja, toliko časa bodo tako delali. In 
ko bomo rekle »Ne! Želim, da se moje telo in moje 
duševno doživljanje spoštuje!«, takrat se bodo 
začele spremembe. Da pa ženska to zna izreči, se 
mora opremiti z znanjem, z modrostjo in se zares 
čutiti v svojem telesu.
 
Tisti, ki utirajo pot nečemu novemu, so vedno še 
bolj ne-navadni in ne-običajni (če kaj takšnega, 
kot je običajen, sploh obstaja), ste še posebej 
posebni. Kaj bi rekli zase, kako bi se opisali?
 
Jaz se zdim sebi povsem navadna. Mislim, da se 
moj vsakdan največkrat ne razlikuje od vsakdana 
drugih ljudi. Rada imam zgodnja jutra in nikoli se 
ne zbudim slabe volje. Če zjutraj lahko odidem na 
sprehod v naravo, sem na to veselje še dodatno 
srečna. Rada sem mama, uživam s svojima 
hčerkama, ki sta dve čudoviti zabavni bitji. Veliko 
se smejimo skupaj in veliko pogovarjamo.

Ljudje me večkrat opišejo, da združujem 
kvaliteti nežnost in moč. Ta parček mi je všeč, 
lahko ju čutim kot svoja. Da sem trdna in 
obenem senzibilna. Sama v sebi 
negujem Prisotnost, ta mi največ pomeni. 
Pozorna sem, budna tukaj in zdaj. Osrediščena 
sem v svojem centru miru in čuječnosti. Takrat 
se vse zgodi prav. Misli so jasne, čustva 
pretočna, telo v harmoniji in duša blizu. Zato 
potrebujem tudi samoto in tišino. Naravo, 
dihanje in gibanje. Če se ne morem umakniti, 
ko to potrebujem, ali če je vrvežavost v moji 
bližini stalna in nesmiselna, postanem 
napadalna.
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Kaj so bila najlepša in najtežja doživetja 
(preizkušnje) na poti, ki ste jo izbrali?
 
Veliko lepega je. Tako sem si tudi želela, ko sem 
ustvarjala vizijo svojega poslanstva. Ker sem 
dejansko »videla«, kaj je možno, in v to nisem 
nikoli nehala verjeti. In potem pridejo ljudje, ki 
tudi slutijo in čutijo te razsežnosti, potrebujejo 
pa podporo, da se opogumijo.
Najlepše je videti izpolnjujoča rojstva ljubljenih 
detec. Porod, ki preobrazi žensko v njeni lastni 
moči in jo doživljenjsko podpre v njeni globoki 
ženski naravi. Najlepše je videti majcenega 
dojenčka, ki se rodi spoštljivo in brez nasilja. Ki 
zmaga svojo najpomembnejšo zmago v življenju 
in pri tem ni bil poškodovan, ko se niti braniti še 
ni mogel sam. Ko gledam pare ob koncu priprav 
na porod in iz njih sije opolnomočenost in 
oživljena njihova vizija rojstne izkušnje, takrat 
zasijem tudi sama. Ko mi očetje rečejo »Zdaj sem 
šele dojel, kaj pomeni biti oče« in ženske rečejo 
»Ni me več strah. Vem, da zmorem«.
 
Zares veliko daril je na tej poti.



Preizkušnje pa enako sopotujejo z menoj. 
Realnost samostojnega dela, ko opravljam toliko 
»poklicev« v enem, je na trenutke zares 
zahtevna. Včasih v hecu opišem, da sem kreativni 
vodja, idejni in vsebinski vodja, izvedbeni 
delavec, oblikovalka, psihologinja, 
organizatorka, tajnica, oddelek za odnose z 
javnostmi, računovodja, šoferka in čistilka, 
učenka in učiteljica hkrati, ...
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Tukajle je izsek iz ene teh impresij.

 
Slišim njo, slišim kako teče voda pod tušem. 

Odložim stvari, odložim vse ... in mirno vdihnem, ko 

vstopim k njej. Počepnem, poslušam, čakam. Odpre 

oči in me pogleda.

Tisti pogled je, ki prihaja iz vmesnega sveta, 

globoko iz spirale spuščanja v področje neznanega 

in tako zahtevnega.

»Nina, jaz ne morem več. Mene tako boli.«

Pokimam. Poslušam.

 
Objamem jo s popolno absolutno podporo. Čutim, 

kako se najini srci povežeta.

Vem in čutim, kje je. V svojem telesu začutim 
navdušenje. Ja! Tukaj smo in gremo dalje. Uh, 
koliko energije še ima, vidim. In vidim tudi, kaj 
potrebuje.
 
Čas, kot da je ustavljen, ko se pripravlja zadnji 
popadek. Ta bo porinil na zemeljsko stan celo 
telo in omogočil prvi vdih zraka.Ta podoba me 
vsakič znova prevzame. Bitje, ki smo ga do sedaj 
samo čutile kot del sebe, dobiva svoje telesne 
meje. Lahko vidimo oblike in izraz na 
obrazku.Prešine me, le kaj je gledal tisti, ki je 
rekel, da se dojenček rodi kot nepopisan list. 
Drži, da se z njim porodi svežina in občutek 
novega začetka. Hkrati pa je v njem zapis, ki ga je 
prav zlahka čutiti. Zapis preteklih izkušenj in ja, 
tudi zelo jasen namen za tokratno življenjsko 
potovanje.Zavest, ki je prisotna v naravno 
rojenih otrocih, je tako jasna, njihov pogled je 
ganljiv in srhljiv obenem. Zares še vidijo vse ...
“A je to res?! A je to res otrok na mojem 
trebuhu?”
Joče se, smeje, pa spet joče, ...
“O moj bog! Glej jo, tukaj je!”
“Oh, kakšna jokica sem. Oprosti miška, ker 
jokam.”
Očka je brez besed, očaran, presunjen. Ne more 
odmakniti oči od malega bitja. In ko pogleda 
svojo žensko ..., mu v očeh zasije čisto nov 
odtenek modre.
Sedim ob strani in gledam ta njihov rojstni ples 
ljubezni in prerojenja.
Hvaležna sem.
Moja naloga je zaenkrat opravljena in 
hudomušno se mi zazdi, da bi prav lahko 
zaprhutala s krilci in povsem neslišno izginila.

Ko gledam prehojeno pot, pa se mi zdi poseben 
izziv tudi to, kako sem začela »iz nič«, kot se 
reče, in ustvarila vse, kar sem sedaj. Pa si mislim 
»Faca!« In se naseli zadovoljstvo vame, da bom 
hčerkama lahko pripovedovala tako navdihujočo 
popotnico za njune izbire v življenju.

Vsaka porodnica, družina ... je nekaj krasnega. 
 
V vsakem porodu so povsem unikatni utrinki. 
Vsak par je takoj po rojstvu otroka v nekakšnem 
pretresu, ne glede na to, kako naravna in 
izpolnjujoča je bila izkušnja. Pomaga, da je bil 
priča rojstvu tudi nekdo, ki je lahko bolj 
»objektiven«, kar doula je. Predvsem pa sem na 
voljo. Lahko se pogovarjamo o čemerkoli želijo.
Občasno o kakšnem porodu zapišem svojo 
»doula impresijo«. Poudarjam, ne gre za 
porodno zgodbo, pač pa za en delček vpogleda v 
dogajanje. Zgodba je še mnogo širša in globlja in 
jo v sebi nosijo mama, oče in njun otrok.



Kakšne odnose ohranjate po porodih?
 
Poslovimo se s toplim objemom in mehko 
svetlobo v očeh. Doula sodelovanje se šest tednov 
po porodu formalno zaključi, takrat pridem na 
zadnji obisk. Ta zamejitev je zdrava in potrebna. 
Rečem, da vedo, kje me najdejo, če me še 
potrebujejo. Porodna zgodba je živa in se 
spreminja skozi čas. Če se jim čez mesece ali leta 
porajajo vprašanja, se vedno lahko obrnejo 
name.
 
Količino stikov prepuščam njim. Zato nekatera 
poznanstva skozi leta lahko postanejo 
prijateljstva, sodelovanja, druženja. Mnoge 
»moje« mamice se vračajo v skupino joge plesa. 
Zagotovo pa je ta vez med nami zapisana v 
nekakšnem svetem prostoru. To čutim, kadar 
srečam mamico ali par po dolgem času in ko se 
zagledamo, objamemo ... se zavem, kako poseben 
je ta odnos. Izjemno ga spoštujem. Prav pred 
kratkim je en očka rekel: »Veš kaj mi je pa še 
posebej lepo? Da bomo zdaj celo življenje 
povezani ...«
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Zdaj se spontano želim posvečati tudi ritualom: 
obred posvetitve nosečnosti (Blessingway) in 
obred po porodu (Zapiranje kosti) sta nekaj, kar 
si zares zasluži čisto vsaka ženska, vsaka mama.
 
Pa spet stopam na novo staro pot. Doula je nekaj 
starega, ženske smo vedno rojevale v krogu 
žensk. Shakti dance~joga plesa, s poudarki, ki jih 
dodajam jaz, je stara: ženske smo se vedno 
družile v krogih na svoj način in plesale, pele, 
ustvarjale. 
 
Zdaj čutim, da je čas vračanja obredov. Z njimi 
ustvarjamo hologram v prostoru in času, ki 
posveti naše izvorne potenciale. Spomnimo se, 
zbudimo se, čutimo podporo in gremo drugače 
naprej v življenje. Ko obred ustvarimo in 
izpeljemo, za njim ostane odtis, ki je kot vedno 
odprt portal za nove in nove uvide.
Slutim, da potem nekje čaka še poglabljanje v 
združitev obeh principov. Sveto partnerstvo.
In potem ... Potem bom končno odšla v želeno 
hišico ob morju in bom pisala knjige. 

Kaj ste se namerili v življenju še narediti?
 
Pa skleniva konec z začetkom ... Zame velja, da se 
moja »poslanstva« spreminjajo z menoj. Najprej 
se je v vlogo psihologinje dopolnilo duhovno 
znanje in izkušnje. Materinstvo je naredilo 
preboj v najbolj avtentično vprašanje: »Kaj želim 
dajati v svet?« Poslanstvo doule me je približalo 
izvorni energiji življenja in intimnemu delu z 
ljudmi. Spremljanje porodov je prebudilo v meni 
razumevanje obredov prehoda. Razširilo se je v 
učiteljsko vlogo predajanja znanja in izkušenj na 
predavanjih in delavnicah. In se še bolj 
osredotočilo na ženske, ter dodalo še moji dve 
ljubezni, ki sta sicer stalno stopali z menoj: jogo 
in ples. Duhovna praksa joge plesa~Shakti dance 
me samodejno vodi v globlje spoznavanje 
obredov in izvorne energije, ki je sestavljena iz 
ženskega in moškega principa. 

Zaradi zdrave meje, korektnega sodelovanja in te 
visoke ozaveščanosti parov, s katerimi 
sodelujem, se ta povezanost čuti zelo svobodno, 
lahkotno in spontano osrečujoče.



BODI SVETEL IN 

VSA TEMA OKOLI TEBE SE 

RAZSVETLI
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DOVOLJ MI JE BILO 

JAMRANJA



Študij mi že od začetka ni bil povšeči, 
zato sem se v lastno škodo prelevila v 
upornico brez razloga. Nikakor nisem 
želela sprejeti sistema, ki se mi je zdel 

nečloveški in nelogičen. Kljub boju 
same s sabo sem se zaradi prirojene 
trme nato čez študij le pregrizla. (In 

vmes za hobi končala še enega.) Takrat 
sem ponovno postajala aktivna in 

začela početi stvari, ki me vesele. Zdelo 
se je, da se počasi vračam sama k sebi. 

Le o službi, tisti ta resni in ta pravi, 
nisem (dovolj resno) razmišljala.
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Kdo je Barbara?
 
Barbara Izlakar je rojena Mariborčanka in že od nekdaj zaljubljena v lastno mesto. Med študijem prava 

je za hobi vpisala še študij na višji turistični šoli, ter na koncu diplomirala z obeh smeri. Po službi na 

Okrožnem sodišču, ki jo je zapustila, kot lahko preberete tudi v zgornjem članku, se je zaposlila v okviru 

projekta »Maribor is the Future!«, ki ga je tudi pomagala pisati. Poleg tega je lokalna turistična vodnica 

in vodnica interpretatorka pri Interpret Europe, ljubiteljica dobre hrane in pijače ter občasna udeleženka 

vinskih tečajev. Umetnost prav tako predstavlja njeno veliko ljubezen, pri čemer jo najbolj navdušujejo 

glasba, literatura in arhitektura. Že več kot desetletje poje v pevskem zboru Glasbena matica Maribor, 

kjer je tudi solistka.
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Trajalo je skoraj šest let, da sem se začela 
aktivirati in prestopila stadij pasivnega 

'jamranja'. Pričela sem iskati drugo službo. 
Ugotovila sem, da dejansko prvič v življenju 
to načrtno počnem, ter da svojega življenja 
sploh nimam trdno v rokah, zato me le-to 

posledično premetava sem ter tja, in se 
stvari kar zgodijo.
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Meni pa se je v tistem trenutku s hrbta 
zvalila gromozanska skala, ki me je tiščala 
k tlom. Naenkrat sem postala lahkotnejša 
in prožnejša, samozavestnejša in (skoraj) 
srečna. To je to. Večkrat bo treba napraviti 

rez. Vsake toliko ga moraš narediti.
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Kaj storiti, da uspem in se umaknem od vseh? Kako se rešiti strahu in 

posledic preživetih zlorab, okrutnih dejanj, ki so ranile mojo celotno 

bit in mi niso dale možnosti preživetja, v okolju, kjer sem se vedno bolj 

"dušila", "izgubljala", sama pred vsemi in proti vsem? Težko sem 

sprejemala vedno težjo pot življenja. Potrebno je bilo ukrepati in se 

opreti na nekaj tako močnega, da bom zmogla iz teme v svetlobo.

 

Vse to in še več je rojilo po moji glavi, mi ni dalo spati, da sem začela 

intenzivno udejanjati svoj beg iz pekla. 

 

V okolju, v katerem sem s sinom živela, ni bilo možno graditi 

prihodnosti. Nihče me ni jemal resno, zaradi vseh blokad v govoru 

sem se težko izražala. Telo je trpelo. Zadnje leto pred prekinitvijo 

molka (ko sem začutila oporo za možnost sprememb v osebi iz 

svetovalnega centra v Ljubljani in začela formalno zapisovati večino 

preživetih situacij, kar govorno ni šlo iz mene), je bilo peklensko. Kot 

da gre samo še na slabše, ne glede na moje pozitivno razmišljanje in 

vsakodnevno osrediščenje na dobra dejanja.

Zakaj? ... sem se spraševala.

Kaj sem jim naredila?

Samo svoje sanje želim 

živeti!

A nikoli ni bilo dovolj. Niti 

tako, kot so drugi želeli.
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Sama, zasledovana, 
marioneta – 
potrebujem čudež
Nisem več zmogla. Ropotalo je v meni, kot bi 

divjala vojna, kot bi orkan objemal moje telo, 

dušo, srce. In vse svetlo zabrisal v prah. Odvzel 

vse v meni komaj še živo. Vsa hrepenenja, 

drobtinice ostalih hrepenenj, zadnji kanček moči 

in upov. Brez osebe, na katero bi se lahko oprla, 

zaupala ali zanesla, je odneslo še zadnjo trohico 

sposobnosti zaupanja. Življenje brez občutka 

varnosti, brez ljubezni, topline, bližine, iskrenosti. 

Nadzor, zasledovanja, ustrahovanja, pridiganja, 

omejevanja, obsojanja, poniževanja, vsiljevanja 

manjvrednosti, ...

 

Karkoli sem ustvarjala, ni bilo v skladu z 

določenimi načeli in pričakovanji. Nikomur nisem 

bila pomembna; uporabljali so me kot marioneto. 

Ko se človek počuti mrtvega,je 
edino preostalo hrepenenje – 
čudež. 
Želja, brez zmožnosti 
pričakovanja in čutenja – selitev. 
Novo življenje.

Tega sem se še kako zavedala. Jokala sem, kolikor 

sem zmogla. Dokler tudi solza ni bilo več moč 

videti. Sama tišina, bolečina, ... in prava družba, mi 

je, iskreno rečeno, primanjkovala. Kot je 

primanjkovalo sredstev za preživetje.V končni 

fazi celo upanja. A morala sem ga iskati. Zaradi 

sina. Edine osebe, ki je ostala del mojega življenja, 

in največji razlog, da se še borim. Zanj, zase, za 

življenje. Za iskanje novih razlogov, ki bodo 

pričarale smeh, radost, tako iskano in hrepenenja 

polno obilje.
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Misel in prebujanje občutij, kaj mi pomeni selitev: 

beg, ali resnična zmožnost/sposobnost gradnje 

celotnega življenja na novo, preobrazbe mene 

same, navzven in navznoter; nekje v novem 

okolju.

 

Ko se je želja kot blisk uresničila in sva se imela s 

sinom možnost umakniti od vseh, ne znam opisati, 

kako je bilo zadihati zrak, stran od podivjane 

atmosfere preteklega območja bivanja. Stran od 

teme. V naravi, v umirjanju same sebe, v kreaciji 

načrtov skozi vsakodnevno aktivnost, brez 

čutenja obremenjenosti. Čeprav je telo čutilo 

utrujenost. In se občasno še upiralo 

(tremeroznost, ohromelost telesa), a vse le ob 

stresnih situacijah (sodni postopki, ustrahovanja 

bivšega partnerja, izvrševanje pritiskov name). 

Rojevale so se nove ideje, vizija je bila bolj čista, 

sanje občasno že bolj prijetne, sin bolj miren. Večji 

mir tudi v meni sami.

Prisluhnem sebi in 
odslovim krivdo
Nikogar nisem pogrešala. Niti nisem želela delati 

korakov v sprejemanju odnosov. Tega me je bilo 

neizmerno strah. O partnerstvu pa nisem bila niti 

sposobna razmišljati. Potreba po moškem je 

zamrla. Imela sem jih v slabi luči. Zaradi vsega 

preživetega. Nikogar nisem hotela. Odločila sem 

se za posel. Za svobodo. Za varnost. Previdnost. 

Uspeh. Za vedno več volje do življenja. 

 

Puščala sem času čas, se spreminjala, duhovno 

rasla, krepila argumente, analizirala sebe in ljudi 

okoli sebe, opazovala in nadzirala lasten odziv v 

raznih okoliščinah, v katerih sem se ali pa bi se še 

lahko znašla. Ni mi bilo več treba vsega sprejeti, se 

dobrikati, prilagajati. Vnaprej sem se pripravljala 

in predvidevala možne situacije, instinktivno. 

A materialni svet je 
tukaj
Ukvarjala sem se z dokazi, da bi se čim prej 

ubranila občutkov krivde, ter odstranila pripisane 

občutke, kako je vse narobe z mano, kako sem 

nora, kako si ničesar ne zaslužim, kako je moje 

življenje pretežko, da bi me kdo sploh želel, in da 

itak ničesar ne bom dosegla, sploh pa ne brez 

pomoči ...:

- zapisovala  sem vse, česar sem se v sebi 

spomnila, kar se mi je dogajalo

- snemati začela pogovore (zaradi samozaščite) v 

sumljivih situacijah

- slikala določene dokazne materiale, ko sem 

čutila, da moram to storiti

- pazila na izražanje

- se posvečala petju in snemanju ene izmed oddaj, 

v katero so me povabilo z mojo življenjsko zgodbo

- pred spanjem in čez dan veliko razmišljala (misli 

dejansko nisem zmogla ustaviti).

 

Bila sem še vedno sama v vsem. In za vse. Sama z 

otrokom. Za otroka. Za živeti življenje.
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Imela sem sposobnost zelo globokega čutenja, 

videnja. Skozi sanje in skozi dan. Skozi dvome, 

izkušnje.

 

Na novo sem se učila sprejemati, razumeti, 

veseliti, smejati, razreševati pretekle in 

vsakodnevne situacije, izražati lastno mnenje, 

postavljati meje, biti slišana in upoštevana. Najti 

rešitve, ki bodo učinkovite v večini primerov.

 

Predala sem se poslovnim načrtom, sprehodom, 

razmišljanju, nadaljnjemu pisanju pesmi. 

Aktivnost me je reševala, krepila. Oddaljevala od 

obžalovanj. Postavljala v samozavestnejše stanje. 

Brez nenehne misli, kako imajo drugi več kakor 

jaz. Tudi moči, vpliva.



Iskanje odgovorov na vprašanja, skrita v 

notranjosti mene same … Komu dajejo uradni 

organi zaščito? Komu se verjame? Koga se raje 

spreminja? Ali nimamo pravice vsi izživeti svojih 

potencialov? Komu se pusti blizu in komu križa 

poti? Kdo določa količino možnosti posamezniku 

in reže krila ljudem?

Dovolj! »Poln kufr!«
Da prekinem molk, pa je bilo ključno dejstvo, da 

sem imela vsega "poln kufr". Zakaj bi morala 

nositi vso to breme, ki ga nisem sama izzvala skozi 

svoja dejanja? Zakaj že?

 

Prekipelo mi je.

 

Sama sebi sem si drznila postavljati vrednost. Se 

poslušati: kako se počutim v nekih situacijah, v 

okoljih z ljudmi, kako se samozaščitim, tudi 

komunikacijsko. Že od nekdaj sem se čutila 

ljudsko, zelo resno in s potrebo po ustalitvi. Zelo 

delavno. Prišla sem do spoznanja, da moje 

najgloblje želje nikoli niso dokončno zamrle. Da 

vera vame samo nikdar ni dokončno odšla. Sama 

sebi sem postajala pomembna. Pa četudi bi ali pa 

bom večno živela sama, bi in bom vedno ohranjala 

vse, kar sem začela ustvarjati, in kar sem do danes 

ustvarila – na kar sem lahko še bolj ponosna. Ker 

sem vse zmogla in zmorem.

Moje špansko srce 
zaživi svoje sanje
Sebe sem delno videla v podobah princese Diane. 

Kot bi nekoč, v kakšnem izmed preteklih življenj 

(kdor verjame vanje, ve, in razume, o čem 

govorim), živela na dvorcu, bila morda kraljica (to 

sem v sebi zelo čutila, in me je velikokrat vleklo k 

želji, občutiti, kako je živeti v 

kakšnem gradu). Nikoli se nisem niti počutila kot 

Slovenka. V sebi sem čutila špansko srce.

 

Instinkt me je vodil v spremembe. Sprememba v 

nove spremembe. Z novo identiteto.

 

Šele sedaj tudi vidim, da si marsikdo iz obdobja 

preteklega življenja ne upa, kar so si upali prej. 

Zanje sem bila vse, kar so sami bili. Marsikomu 

sem bila njihovo ogledalo.

Jah, ta strah – kaj vse uniči, dokler ga ne 

predelamo. In se bojimo, česar se ne bi smeli. Ne 

živimo, ker ves čas le hrepenimo. Dokler ne 

ugotovimo, da je življenje prekratko, da bi del 

sebe zapustili in živeli pod tujimi načeli in vplivi.

 

Ne rečem, da izzivi kar izginejo. Tudi pri meni niso. 

So prišli novi, na poslovnem področju, ker je bilo 

potrebno, da se izoblikujem v vseh smereh. Da še 

v tej smeri proučim, kaj mi koristi, kaj le jemlje 

energijo in napredek. Da zaupam sebi in svojemu 

sistemu, v katerem se najbolje znajdem, kakor 

drugi v svoji smeri lastnih taktik. 

 

V slabem letu dni neverjeten napredek – moj 

posel, vse, česar nekoč nisem imela, sedaj 

ustvarjam sama, znotraj svojega podjetja, za obilje 

lastnega Življenja.

 

V stiku s seboj, popolno nasprotje tega, kar je 

nekoč bilo.
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Z zvezd nazaj 
na Zemljo – 
moja pot 
ranjene 
zdravilke
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Nemočen otrok in 
obiski z zvezd
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Močna sem in 
zmorem vse 
preizkušnje – kaj pa 
cena?



Boleča izkušnja splavov 
začne podirati moje 
zidove
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Naučila sem se 
poskrbeti za svoje 
potrebe



Praznik 
pravičnosti in 

enosti človeštva

V O D I . M E
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Kaj pa naše ekonomske pravice?

Marshallov načrt kot primer 

pravičnejše porazdelitve



Ni ločnice med nami in 

problemi človeštva

NAVDIHNI.ME      

Ustanovimo posebno agencijo za 

delitev dobrin!

NAVDIHNI.ME      

https://www.sharing.org/information-centre/articles/bo%C5%BEi%C4%8D-sistem-jaz


V O D I . M E

Naredimo hrup. Kupujmo prav. 

Opozarjajmo. Plešimo. Karkoli.

NAVDIHNI.ME      

Praznični čas je simbol našega 

odnosa do sveta

https://www.sharing.org/information-centre/articles/bo%C5%BEi%C4%8D-sistem-jaz


Majorka Nina 

Raduha: 

Življenje je treba 

živeti.
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ŠPORT PRINAŠA PRAVE VREDNOTE
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V VOJSKI V GOJZERJIH, ZASEBNO V VISOKIH 
PETKAH
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č



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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Nordkapp z 
mopedom? 
Mala mal'ca!
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http://nordkapp.moped.si/category/nekategorizirano/
http://nordkapp.moped.si/category/nekategorizirano/
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Kdaj je DOVOLJ ali mit o iluziji »sky is the 

limit«

Matevž Lenarčič, Trboveljčan, rojen leta 1959, je po izobrazbi biolog. Njegova prva zaposlitev je bila na 

Zavodu za varstvo narave – za to obdobje pravi, da je edino, ko je hodil v službo; od takrat naprej počne, 

kar ga veseli – in to je “ves čas dopust”. Naš tokratni navdih je zaradi več razlogov: vsaj zato, ker sledi 

srcu pri tem, kar počne, ker ne ponavlja mantre, da je vse mogoče (čeprav bi lahko bil živ dokaz za to), 

ker brez dlake na jeziku govori o izkoriščevalskem obstoječem sistemu, pa tudi zato, ker gre iz večjega na 

varčnejše. Iz velike družinske hiše (ki sta jo zapustila odrasla otroka) na Lumarjevo Zero Emission Living 

hišo. Kar je v Sloveniji redkost.

Največja želja naše najmlajše hčere je, da bi znala leteti. 

Vsak božič, vsak izgubljen zob prinaša listek z željo: daj 

mi prah, da poletim. Vi letite. Od kdaj želja, od kod 

prihaja, kako se je razvila?

 
Spomnim se otroških sanj, v katerih letim nizko nad 
tlemi, brez kakšnih letalnih naprav.

Potem so se želje potuhnile za dolga leta in prišle na 
dan najprej v alpinističnih vzponih, kjer sem se dobro 
počutil v prepadnih stenah, potem pod jadralnim 
padalom, ki je dodalo nekaj svobode sprehodu skozi 
zrak, in končno letalo, ki me je lahko odneslo zelo 
daleč.

AVTORICA:  DANAJA POSTRUŽNIK

FOTOGRAFIJE: DANAJA POSTRUŽNIK, LUMAR
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O Matevžu Lenarčiču

 
Od leta 1990 deluje kot profesionalni fotograf. Matevž 

je avtor več fotomonografij, udeleženec alpinističnih 

odprav na Grenlandiji, Anapurni, v Karakorumu, 

Patagoniji in drugje. Leta 2012 je z ultralahkim letalom 

prvič obletel svet. 2013 je bil na izboru Flightglobal 

Achievement Awards v Parizu izglasovan za najboljšega 

letalca leta 2013, s čimer je premagal celo medijsko 

zvezdo Felixa Baumgartnerja, ki je v istem 

ocenjevalnem obdobju postavil svetovni padalski 

rekord. Veliko presežkov, ki pa mu ne pomenijo veliko – 

odmika se od materializma, gneče in potrošništva »na 

ukaz«.
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Vaši poleti vedno dvignejo veliko prahu. Ali imate 

podatke o tem, kaj konkretno se je spremenilo zaradi 

vaših ugotovitev?

 
V družbeno ekonomskem sistemu, v katerem smo 
ujeti tudi mi, se stvari odvijajo več ali manj na osnovi 
interesov. Ker je globalnih igralcev – interesentov – 
zelo veliko, postajajo stvari nepregledne zaradni 
množice bolj ali manj lažnih novic. Nekoč jasna meja 
med resnico in neresnico se relativizira, zato je 
večkrat zelo težko ugotoviti realno stanje. Dejstvo je, 
da je bil črni ogljik, kot eden najpomembnejših 
onesnaževalcev, ki ubija živa bitja in vpliva na 
spreminjanje klime, še pred nekaj leti prisoten le v 
ozkem krogu raziskovalcev. V zadnjih letih so se tega 
problema oprijeli tudi mediji, posledično širša javnost 
in posledično tudi politika. Črni ogljik postaja eden 
glavnih političnih problemov v boju za zdravo okolje 
in proti klimatskim spremembam. Prepričani smo, da 
so k temu pripomogle tudi naše raziskave v okviru 
projekta GreenLight WorldFlight 2012-2022, ki jih 
izvajamo v sodelovanju z raziskovalci Inštituta Jožef 
Štefan (dr. Griša Močnik, dr. Luka Drinovec) ter 
podjetjem Aerosol iz Ljubljane in podporo okoljsko 
zavednih partnerjev, kot je tudi Lumar.

Za nas je navdih naše življenje. Kaj je vaš?

 
Prvobitna narava, kjer ne moreš srečati ljudi brez 
navdiha.
 
V vseh nas je dobro in zlo. Od okolja je odvisno, kaj pride 

na dan. To so vaše besede. Kaj je po vašem mnenju 

potrebno, da se čas uspeha in zmage za vsako ceno tudi 

na račun trpljenja drugih, laži, manipulacije, grabežljive 

kraje spremeni v čas solidarnosti, povezovanja, 

dovoljenja biti drugačen?

 
Potreben je sestop z vlaka smrti, ki ga vleče liberalni 
kapitalizem z iluzijo urejevanja vsega s prostim trgom 
in iluzijo ureditve človeške družbe na osnovi 
socialnega Darwinizma (večji, lepši, močnejši, 
lažnivci, kradljivci, psihopati … preživijo, ostali pač 
ne). Gorivo in hkrati potniki tega vlaka smrti smo mi 
potrošniki, ki nasedamo vsakodnevnim marketinškim 
manipulacijam trgovskih verig, bank, zavarovalnic in 
njihovim političnim izvajalcem. Okolje, v katerem 
živimo sedaj, promovira v imenu razvoja, zmage, 
poslovnega, športnega uspeha … laž, krajo, utajo, 
umor, vojno, domovinsko vzgojo, nacionalno 
nestrpnost, boj proti drugačnim, in zmanjšuje prostor 
humanizma in empatije, v katerem je Homo Sapiens 
pravzaprav postal Človek.
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Ko družba z demokratičnimi sredstvi spravi na oblast 
toliko politikov z jasnimi simptomi psihopatije, potem 
je jasno, da ta družba boleha za enakimi simptomi.
 
Vsak od nas se mora spopasti z iluzijo uspeha, kjer 
je meja samo modro nebo, definirati pojem DOVOLJ 
in živeti v skladu z dejanskimi potrebami, ki so 
praviloma veliko manjše kot nas skušajo prepričati 
v izobraževalnih, trgovskih in političnih ustanovah.

zajemanjem različnih podatkov s pomočjo ultralahkega 
letala.
 
Na splošno se mi nabor potreb in želja krči, ne čutim 
nobene potrebe po materialnem bogastvu za tako 
imenovano varno prihodnost, ne čutim potrebe po 
turističnih potovanjih, velikih avtih, podjetniških uspehih, 
medijski izpostavljenosti. Plezanje po hribih s starimi 
prijatelji ali Živo in Lukom, ki se osamosvajata, gorsko 
kolo, pravzaprav nič posebnega.
 
Seveda pa je pot od besed k dejanjem dolga, težka in 
velikokrat nemogoča. Čaka me še dolga pot.
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Kako si dovoliti biti drugačen (=to, kar si). 
Zaznavamo veliko strahu, ljudje si ne dovolijo tja, 
kamor si želijo. Vaš nasvet?
 
V osnovi smo vsi zelo drugačni, posamezniki, eni in 
edini. Trgovina produktov in storitev, ki poganja 
svetovno ekonomijo, ustvarja različne klišeje (modne, 
lepotne, športne, podjetniške …), v katere vsi 
prostovoljno tiščimo v strahu pred izolacijo in 
manjšimi možnostmi. Bachov Jonathan Livingston 
Galeb je bil eden in edini, tudi človeška družba takšnih 
galebov nima prav veliko. Prav zaradi tega je bil razvoj 
vsega relativno počasen, kar s stališča okolja ni slabo. 
 
Ker lahko liberalna ekonomija koncentrira kapital le z 
množično produkcijo vedno novih, največkrat 
nesmiselnih, izdelkov, športnih, estradnih, podjetnih 
... zvezd, kulturnih stvaritev, se ustvarja klima, v kateri 
bi morali biti vsi zmagovalci, kar je seveda velika 
iluzija. Zmagovalec je vedno eden, vsi ostali poraženci. 
Propagandne parole, kot so “uživaj življenje”, “poišči 
svojo strast”, “prestopi iz cone udobja”, nagovarjajo 
široke množice na pot materialnega uspeha. Hitrost 
razvoja eksponentno narašča, izgubljajo se 
humanistične vrednote, družba se smrtonosno 
razslojuje, viri našega planeta, ki nam omogočajo bolj 
ali manj solidno življenje, pa hitro kopnijo.
 
Kako je videti vaše življenje, ko ne letite? Kaj 
počnete? Kako se vaša zaveza odgovornemu 
bivanju odraža v vsakdanu?
 
Letenje je način življenja in prioriteta, ker je od 
tega odvisna tudi eksistenca. S kolegom Domnom 
Graufom imava podjetje Aerovizija, ki se ukvarja z 

Verjetno na ta način izbirate tudi vaše podpornike, 
partnerje, npr. Lumar. Kako se povezujejo vaše 
želje in način življenja z Lumarjevo filozofijo?
 
Ko sta Živa in Luka pričela odraščati in se je interes 
po druženju s “tastarimi” manjšal, sva s Katarino 
dojela, da je hiša prevelika in da veliko stvari ne 
potrebujemo. Ker se mi je zdelo zmanjašnje potreb 
in posledično stroškov, veliko modrejše kot 
obratno, smo hišo prodali in iskali varianto za 
manjšo leseno, montažno. Na ogledu Lumarjeve 
hiše sva vprašala predstavnika podjetja, zakaj bi se 
pravzaprav odločila za njihovo hišo in ne hišo od 
konkurence, ki jih ni malo na trgu. Odgovor je bil 
tako zabaven, da sva se v trenutku odločila: “Ker 
imamo boljšega direktorja.” Ker je bil ta boljši 
direktor včasih vrhunski alpinist, s katerim se sicer 
nismo veliko videvali, ker je nekaj mlajši, dvomov 
ni bilo več. Odločili smo se za majhno, klasično, na 
zunaj neupadljivo hišo, ki ima zelo pametno 
razporejene prostore brez nepotrebnih površin.



Filozofija Lumarja, ki oblikuje in gradi lesene 
montažne hiše, prijetne za bivanje z minimalno 
potrebo po energiji (Zero Emission Living), se 
popolnoma sklada z mojim prepričanjem, da je edina 
zares “zelena energija” zgolj tista, ki je ne porabimo. 
Ker se po nekaterih strokovnih ocenah v Sloveniji kar 
40 odstotkov energije skriva v slabo izoliranih 
stavbah, bi bila investicija države v izboljšanje 
energetske učinkovitosti bivanja državljanov veliko 
pametnejša kot investicija v TEŠ 6, ki zagotavlja slabih 
30 odstotkov slovenskih potreb. K nižanju stroškov v 
prihodnosti in energetski neodvisnosti bo pripomogla 
tudi majhna sončna elektrarna na strehi. Zavedam se, 
da sončna energija še zdaleč ni zelena, saj je 
proizvodnja silicijevih kristalov in panelov energetsko 
zelo potratna, velike sončne plantaže pa tudi 
obremenjujejo okolje in zmanjšujejo kvaliteto krajine. 
Kljub temu pa je oprema ostrešij s sončnimi paneli na 
primernih lokacijah okoljsko smotrna in ekološko 
manj škodljiva od klasičnih termoenergetskih 
objektov. 
 
Energetska prihodnost je gotovo (ali bi vsaj morala 

biti) v zmanjšanju porabe in individualnem reševanju 

potreb po energiji, kar je seveda povezano s 

spremembo ekonomskega sistema in konkretnim 

zmanjšanjem razslojenosti družbe. Utopija!?
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AVTORICA: MAG. NATALIE C. POSTRUŽNIK

FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED

Monika Avsenik, 22-letna vnukinja 
svetovno znanega Slavka Avsenika, je 
sproščeno spregovorila o sebi, svoji družini 
in navdihu za revijo in portal Navdihni.me. 
Prvi spomini na »glasbo« sežejo – 
kot hudomušno pove – na sanke. Ne dolgo 
tega je postala članica vokalnega orkestra 
Perpetuum Jazzile. Njena priredba pesmi 
Srečanje – Nesi me, nesi, v teh dneh žanje 
pohvale.

Večino časa sem izjemno ponosna na svojo družino 
in priimek, pridejo pa tudi trenutki, ko si rečem: ”Joj, 
ko bi prihajala iz bolj "običajne" družine in bi se 
pisala drugače ter se ne bi obremenjevala s 
priimkom.” Tako da, kot pravijo ... Vsaka medalja 
ima dve plati.
 
Ali se spomnite, katero pesem ste zapeli kot 
prvo? Pravijo, da otroci iz glasbenih družin prej 
zapojejo ali zaigrajo na kak inštrument, kot 
spregovorijo - ali to drži tudi za vas?
 
To drži tudi zame. Doma imamo posnetek s 
smučanja, ko sem sedela na sankah in glasno 
jokala. Res lahko sama zase rečem, da sem se 
grozno drla in kdorkoli je slišal ta posnetek, se je 
začel smejati, kakšni zvoki so to. Ampak k sreči je 
mami v meni prepoznala pevko in rekla v kamero: 
“Monika poje.” (smeh). Iz tega se še danes
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Biti del tako znane družine je lahko ali 
prekletstvo ali blagoslov (ali celo oboje). Kako je 
to pri vas?
 
Res je. Lahko je oboje in tudi pri nas je to tako. 
Odvisno je od okoliščin, od družbe, v kateri se 
znajdeš, od časa ... To se je poznalo tako v šoli, kot 
se tudi v socialnem okolju. Tako je recimo učitelj, ki 
je bil ponosen na našo glasbo in se je zavedal 
doprinosa (če lahko tako rečem) dedkove glasbe 
slovenski kulturi, vedno prijazen in naklonjen, kar je 
občasno prinašalo tudi kakšne "ugodnosti" in 
včasih malo boljšo oceno. Je bilo pa seveda tudi 
obratno. Profesorji, ki so dedkovo glasbo označili 
kot "govejo glasbo", ki narod poneumlja, so pa radi 
malo ponagajali. A to so bile res izjeme. Takšna 
odobravanja/neodobravanja so bila prisotna tudi 
pri vrstnikih. 



hecamo. Čisto prve pesmi se ne 
spomnim. Spomnim pa se, da je 
bil moj prvi javni solo nastop v 3. 
razredu, ko sem pri šolskem 
otroškem zborčku zapela solo 1. 
kitico skladbe Memories iz 
mjuzikla Cats.
 
Kako usklajujete zasebno in 
poklicno življenje - je to sploh 
(lahko) ločeno?
 
Usklajevanje vseh obveznosti 
vzame kar veliko časa in 
energije. Do sedaj sem še kar 
uspešno usklajevala tako faks, 
kot vaje s Perpetuumom, kot 
tudi druge vaje in obveznosti. Če 
me vse to, kar počnem, ne bi 
veselilo, se ne bi dalo. Tako pa 
rada počnem, kar počnem, in 
zato še kar uspešno usklajujem 
vse skupaj.
 
Kateri dogodek v otroštvu se 
vam je usidral v spomin - in 
zakaj?
 
Joj, kateri trenutek naj si sedaj 
izberem ... Veliko je nekih 
usidranih spominov, tako dobrih 
kot slabih. Družina mi veliko 
pomeni, zato bom izpostavila 
spomin, ki bo verjetno res večen. 
Vseh pet otrok nas je obiskovalo 
glasbeno šolo, oče je izjemen 
kitarist, mami pa je tudi igrala 
klavir, ko je bila majhna. 

No, enkrat nam je pa le uspelo, da 
smo vsi, vseh sedem, skupaj nastopili. 
Ob zaključku 4. razreda smo tako na 
šolski proslavi nastopili z dvema 
skladbama. Ena je bila očetova, 
Počitnice, ki nas je popeljala v začetek 
poletnih počitnic, druga pa je bila 
delno moja skladba, Pesem mojih 
sanj. Delno zato, ker je bil moj motiv, 
oče pa mi je pomagal oblikovati motiv 
v pesem in naredil aranžma ter 
demo. Tako smo bili pravi mini 
družinski orkester. Oče na solo kitari, 
Sašo na bobnih, Aleš na saksofonu, 
mami in sestra Nataša na klavirju, jaz 
sem pela, najmlajši Primož pa je pri 5. 
letih 'raztural' na percussion-ih.
 
Katera pesem je vaša najljubša in 
zakaj?
 
Glasba spodbuja toliko različnih 
čustev in občutkov ... Ne morem 
reči, da imam svojo najljubšo 
pesem. Glasbo doživljam zelo 
čustveno. Ali me spravi še v bolj 
žalostno razpoloženje ali pa mi 
nariše nasmeh na obraz in me 
razvedri. Pri nekaterih pesmih me 
bolj prevzame besedilo, spet pri 
drugih sama melodija. Zelo rada 
poslušam raznoliko glasbo in moj 
glasbeni “okus” se stalno 
nekoliko spreminja. Včasih sem 
poslušala bolj stare pop/rock hite, 
jazz standarde, potem sem imela 
obdobje bolj komercialne glasbe, 
nato sem odkrila čar domače

glasbe, potem tudi malo bolj 
country stil ... Rada raziskujem in 
odkrivam kvalitetno staro 
glasbo, potem nove 'komade', ki 
so manj “popularni”, skratka 
glasbo, ki je ne slišiš pogosto na 
radijih, saj se le te hitro 
naveličam. Kot se pogojeno s 
časom, okoljem in družbo 
spreminja moj okus za glasbo, 
tako se spreminja tudi "najljubša 
pesem". Glede na različna 
razpoloženja, različne situacije, s 
katerimi se srečujem v življenju, 
imam vedno neko pesem, ki mi v 
tistem trenutku najbolj 'paše' in 
si jo bolj pogosto zavrtim. Včasih 
je to malo ”nevarno”, ker se jo 
potem lahko 'naposlušam' in s 
časom celo naveličam.
 
In za konec: kaj je vaš navdih?
 
Moj navdih? Glasba sama. 
Spremlja moj vsak dan, lepša 
mi dneve, lajša mi težke 
trenutke, me razveseljuje, 
polni me. Enostavno si ne 
predstavljam življenja brez 
glasbe.



AVTORICA: URŠKA HENIGMAN
FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV 

Gabrijela Ela Krumpak je prava legenda Rogaške 
Slatine, pa ne samo zaradi naziva Slat'ska 
legenda, ki ga je dobila letos poleti. Leta 1919 
rojena dvojčica po horoskopu pravi, da ko se 
nekaj odloči, gre do konca in pri tem ne 
popušča.Bila je prva ženska v Rogaški Slatini z 
vozniškim izpitom in s svojim avtom. Bila je 
lastnica priznanega frizerskega salona Ela, ki ga 
je skupaj z možem ustanovila pri rosnih 21-ih 
letih in v katerega so zahajali tudi pomembni 
gostje, kot sta na primer jugoslovanski princ 
Đorđe Karađorđević ali iranski šah Reza Pahlavi. 
Bila je povabljena na vse takratne velike gala 
plese v mestu in rada je potovala po svetu. A 
njeno življenje nista zaznamovala samo blišč in 
sijaj. Pri 12 letih je ostala brez očeta, kasneje v 
tragičnih okoliščinah izgubila dva moža, med 
vojno preživela štiri mesece mučnega ujetništva v 
celjskem Starem piskru. A se je po vsakem udarcu 
usode pobrala in ne glede na vse ohranila močno 
voljo do življenja.
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Začela je delati v frizerskem salonu in tam je 
spoznala tudi svojega bodočega moža Antona 
Kamenška. Ko sem Gabrijelo povprašala, kako se 
je začela njuna ljubezenska zgodba, je povedala: 
»Ko sem bila zadnje leto vajenka, sva midva že 
malo hodila v kino. On je bil namreč tudi frizer pri 
Holyu. Enkrat pa je, preden sva šla v kino, od 
prijateljice izvedel, da imam boleče krče zaradi 
ženske bolezni (op. menstruacije). In je šel v 
trgovino, ki je bila takrat že zaprta ter jih prepričal, 
da so mu prodali termofor in segreli vodo. Ko mi je 
potem v kino prinesel topel termofor, je dokončno 
našel pot do mojega srca.«

Z Antonom sta se potem poročila in kmalu, še pred 
vojno, odprla svoj frizerski salon Ela. Gabrijela je 
priznala, da jo je bilo strah, ker je bila otvoritev 
salona draga, samo frizerska oprema je bila vredna 
toliko kot ena hiša! Ampak na srečo jima je 
finančno in z nasveti pomagal Gabrijelin stric, ki je 
bil sodni svetnik in brez svojih otrok. Ker sta bila 
oba z možem pridna in sta veliko delala, jima je šlo 
dobro. Malo pa sta imela tudi sreče. Gabrijela je 
namreč že kot vajenka pokazala nadarjenost za 
friziranje, zato jo je njen bivši šef Holy, ko je še 
delala pri njem, na veliko promoviral. Ne samo 
ustno, tudi v kinu se je vrtela reklama, ki je vabila 
na friziranje k priznani frizerki Eli … Tako si je 
Gabrijela že v času vajeništva pridobila sloves, s 
tem pa tudi veliko strank.
 
Takrat je bila Rogaška Slatina namreč sila 
imenitno zdraviliško mesto, kamor je zahajalo 
veliko turistov iz različnih držav. »Največ je 
bilo Madžarov, Židov, Avstrijcev in Italijanov,« se 
spominja Gabrijela, »in bili so tako nobel, da so 
se nekateri prišli sfrizirat dvakrat na dan,« še 
doda. Ker so bile stranke v glavnem tujci, se je 
hitro naučila tudi jezikov. Nemško je že od 
začetka govorila dobro, kar sproti pa se je 
naučila še madžarsko, italijansko in angleško.

Čeprav je 99-letna Gabrijela trenutno na invalidskem 
vozičku, ker si je poleti poškodovala kolk in po 
operaciji na desno nogo še ne sme stopiti, je to ne 
ustavi, da ne bi vsakega obiskovalca pobarala, če bi 
šla lahko malo naokoli. Kamorkoli, samo da je akcija!
 
Za akcijo je bila že od malega. V Brežicah, kjer se 
je rodila, je najbolj uživala v plavanju ter telovadbi 
in tako je že pri osmih letih v telovadnem društvu 
Sokol začela plavanja učiti tudi druge otroke. 
Morate vedeti, da je bil to čas, ko je zelo malo 
ljudi znalo plavati! In prav v tem društvu je 
spoznala Čeha Josipa Holya, zobozdravnika, ki je 
imel frizerski salon v Brežicah in v Rogaški Slatini. 
Povabil jo je, da postane njegova vajenka in tako 
si je pri petnajstih letih izbrala poklic, ki ga ni 
nikoli obžalovala.

Frizerka bom!

Druženje s hčerko 
Borisa Kidriča na 

razglasitvi Slatn'ska 
legenda 2018
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Potem je prišla vojna in veliko stvari obrnila na 
glavo. V času vojne je Gabrijela rodila dva 
otroka, leta 1941 sina Tončka, tri leta kasneje pa 
hči Elčo. Nobel stranke v salonu so zamenjali 
vojaki, a vsaj delo je bilo zagotovljeno. 

Družinska tragedija
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Dokler se ni zgodila družinska tragedija. Oba 
zakonca Kamenšek so odpeljali fašistični 
okupatorji. Gabrijela je bila štiri mesece zaprta v 
Starem piskru v Celju, Anton pa je bil tako dolgo 
zasliševan in tako močno pretepen, da se je v 
strahu, da bi zaradi mučenja koga izdal, med 
fašističnim zaslišanjem vrgel skozi okno in se ubil. 
To se je zgodilo samo dober mesec pred koncem 
vojne.
 
Takrat je bilo zelo hudo. Gabrijela je ostala 
sama z dvema majhnima otrokoma in prav 
zaradi njiju je zbrala moč, da je nadaljevala 
posel, ki sta ga začela z možem. Frizerski salon 
je preselila na zdraviliško promenado in 
zaposlila devet frizerjev. »To je bila velika skrb,« 
se spominja. »Morala sem poskrbeti za denar, 
za sobe zaposlenih, za frizersko opremo, 
frizerske uniforme, hrano …«. Ves čas se je 
veliko izobraževala v Sloveniji in v tujini, svoje 
znanje pa je vedno rada prenašala tudi na svoje 
vajence in zaposlene. V času svojega življenja je 
izučila prek šestdeset frizerjev, najbolj pa je bila 
vesela, ko se je za frizerski poklic odločil tudi sin 
Tonček. Tudi on je bil nadarjen, bil je 
zmagovalec marsikaterega frizerskega 
tekmovanja in prav on je kasneje prevzel 
družinski posel.

Zelo je namreč cenil njeno delo. To je bil čas 
razcveta Rogaške Slatine, ko so prirejali veliko 
imenitnih gala plesov, na katere pa so bili 
povabljeni samo izbranci. Gabrijela je bila med 
njimi. Na plese je rada hodila, ker je vedno rada 
plesala, se lepo uredila in se zabavala, mi je 
povedala.
 
Na enem od teh zdraviliških plesov je začela 
preskakovati tudi iskrica med njo in domačinom 
Jožetom Krumpakom, pilotom Inex Adrie, njenim 
drugim bodočim možem. »Jože je bil sin 
Krumpakovih, ki so mi po tragediji prvega moža 
veliko pomagali in mi stali ob strani, zato sva se 
poznala. Na plesu se je med nama začelo iskriti, 
ampak bolj zares je iskrica preskočila, ko sva se 
srečala v Nemčiji, kjer je bil on na študentski 
izmenjavi, jaz pa na frizerskem izobraževanju,« 
pove Gabrijela.
 
A preden je Jože zasnubil Gabrijelo, se je najprej 
pomenil z njenima otrokoma. Ko je dobil njuno 
odobritev, je Gabrijeli, s katero sta na skupni 
poletni dopust na Hvar prihajala z različnih strani, 
naročil, naj pripravi vse dokumente za poroko. Ko 
sta se znašla na Hvarskem poročnem uradu, pa se 
je zgodil mini zaplet. Matičarki ni bilo všeč, da je 
Jože na poroko prišel v srajci in kratkih hlačah, 
zato je prosila sodelavca, da mu posodi svoj 
suknjič. Šele potem sta se lahko poročila. »Jaz sem 
mu potem večkrat rekla, da je bil ob poroki tako 
ubogi, da si je moral še suknjič sposoditi,« z 
navihanim glasom Gabrijela zaključi 
pripovedovanje njune poročne štorije.

V frizerski salon Ela so prihajali tudi znani ljudje, 
kot sta na primer iranski šah Reza Pahlavi ali 
jugoslovanski princ Đorđe Karađorđević. Slednji 
je v Rogaško Slatino hodil vsako leto in vsako leto 
obiskal tudi Gabrijelo. 

Gala plesi in poročni zaplet
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Kdo se je polulal?

»Ko sem hodila na plese, so me enkrat 

silili piti, jaz pa tega nisem marala. In tako 

sem vino skrivaj zlivala na tla in cel večer 

poslušala, kako so možu govorili, koliko 

lahko spijem. Na koncu večera je natakar 

soseda ob meni zvlekel stran in ga obtožil, 

da se je polulal pod mizo. Jaz sem bila 

tiho in sem možu šele na poti domov 

priznala, kaj sem naredila. On pa je 

komentiral. "Saj ne morem verjeti, tako 

dober Vermouth je bil, ti si ga pa stran 

zlivala!"«.



V starosti pod Pegazovim okriljem

Danes še vedno zelo urejena Gabrijela, ki ima 3 
otroke, 5 vnukov, 7 pravnukov in 2 prapravnuka, 
že osmo leto živi v Pegazovem domu za 
starostnike. Tudi za to potezo, kot za vse v 
življenju, se je odločila sama. Ko je ugotovila, da 
ne more več dovolj skrbno skrbeti za hišo in da 
ne more več obdelovati svojega vrta. Delo na 
vrtu je namreč imela izredno rada. Poleg 
potovanj – bila je v Alžiriji, Kanadi, Ameriki, 
Franciji, Italiji, Španiji, Nemčiji … –, lovljenja rib, 
kolesarjenja in smučanja. Nazadnje si je 
smučanja po nekaj letih pavze zaželela pri 83 
letih in čeprav je bilo domače strah, kako bo, je 
smuči obvladala in je že po prvem spustu 
mimogrede začela učiti otroke, kako morajo iti 
varno na vlečnico.

Letalska nesreča

Njun zakon je bil srečen. Uživala sta vsak v svojem 
poklicu, veliko sta potovala, z Dixijem – avtom, ki ga 
je Jože sestavil iz dveh avtomobilov – sta recimo 
prepotovala celo Nemčijo, rada sta tudi kartala. 
»Velikokrat sva bila tako glasna, da se naju je slišalo 
do sosednje hiše. Jaz sem rada pogoljufala, veste, 
potem pa sva se malo kregala okoli tega, ker sva bila 
oba tekmovalna,« se Gabrijela nasmeje ob spominu.
 
Po petih letih zakona sta dobila še eno darilo, 
hčerko Sašo in življenje je bilo lepo. Dokler se 
spet ni prekinilo. Leta 1976 je Gabrijela drugič 
postala vdova. Jože je umrl v letalski nesreči, ko 
sta se nad Zagrebom zaradi usodne napake 
kontrolorja poletov zaleteli dve letali. Spet se je 
morala pobrati in spet so bili otroci tisti, ki so ji 
pomagali preboleti še eno izgubo velike ljubezni

»V času svojega življenja je izučila preko 

šestdeset frizerjev, najbolj pa je bila 

vesela, ko se je za frizerja izučil tudi sin 

Tonček.«

Učinkovito proti barantanju

»Židje so bili znani, da so vedno 

želeli barantati pri plačilu. Zato 

smo njim že vnaprej  povedali 50 

odstotkov višjo ceno, kot so jo 

imeli ostali. Samo tako smo bili na 

koncu vsi zadovoljni. Oni so dobili 

svoje barantanje, mi pa plačilo 

storitve po ceniku.«



Ko se je preselila v Pegazov dom, kjer je po 
besedah hčerke zacvetela, se je udeleževala 
vsega – telovadbe, pevskih vaj, ustvarjalnih 
delavnic, aktivnosti za krepitev spomina, 
predavanj, piknikov. In ko je pred leti dom 
obiskal takratni predsednik Danilo Türk, so mu 
za darilo izbrali prav Gabrijelino sliko. Ona pa 
mu je brez vnaprejšnje priprave naredila govor. 
Si mislim, da ne čisto navadnega …
 
»Rada sem v domu, ker me vsi poznajo, me 
imajo radi in me vedno vprašajo za kakšne 
nasvete,« življenje v tretjem življenjskem 
obdobju pokomentira Gabrijela. In iskreno 
zaključi: »Ampak najbolj sem vesela, kadar me 
kdo odpelje kam ven, ker sem rada na zraku in 
imam rada, da se kaj dogaja.«
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»Ko sta se znašla na poročnem 

uradu, se je zgodil zaplet. 

Uradnici ni bilo všeč, da je Jože 

na poroko prišel v srajci in 

kratkih hlačah, zato si je moral 

obleči suknjič njenega 

sodelavca.«
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Ni pomembno, koliko let je v vašem 
življenju, pomembneje je, koliko 
življenja je v vaših letih – je maksima, ki 
morda najbolje opiše našega 
sogovornika Maxa Verderberja, 82-
letnega energičnega sogovornika, ki se 
je po skoraj pol stoletja življenja v Veliki 
Britaniji pred desetletjem vrnil v 
Slovenijo. Gospod vitke postave, 
bledega obraza in kratke bradice daje 
videz potomca plemiškega rodu.
 
Rojen je bil leta 1936 v Celju. Njegov 
oče je bil lastnik opekarne na 
ljubljanskem Viču. Po drugi svetovni 
vojni se je vse obrnilo na glavo.

zelo pomembno. Zato v šali pove, da 
je po prihodu domov ter po končanih 
poslovnih potovanjih v Pariz, na 
Dunaj, v London in New York odprl 
elektronski predal z naslovom 
max@pustimeprimiru.com.
 
Živi ljubezni: Vintage umetnine in vrt
 
V prostem času Max veliko pozornosti 
namenja svojima dvema ljubeznimi: 
vintage umetninam in velikemu vrtu. 
Pravi, da zelo ceni staro pohištvo,ki so 
ga ljudje pred mnogimi leti delali 
ročno, z ljubeznijo.

Zgovoren, radoveden in nadarjen se 
je dobro znašel v tujini. Ustalil se je v 
Veliki Britaniji, kjer se je ukvarjal z 
nepremičninami, naredil izpit za 
pilota, dizajniral modna oblačila, 
prodajal medicinske pripomočke in 
gotovo bi se našlo še kaj. Po vrnitvi v 
Slovenijo si je uspešen poslovnež Max 
Verderber z ženo Ann, Tajko in sinom 
Maxom, nedaleč stran od Gradiškega 
jezera ustvaril svoj dom. Pravi, da se 
doma, kje odmeva angleška uglajena 
komunikacija, saj ženo kliče my dear 
in jo nagovori s please, veliko hecajo, 
ker dodaja, da je veselje v življenju

AVTORICA: SANJA RUBINIĆ
FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV MAX VERDERBER IN SANJA RUBINIĆ
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»V te kose pohištva so vložili zelo 
veliko časa, zelo veliko pozitivne 
energije in se mi zdi, da sedaj 
nekako seva nazaj in me 
osrečuje«. Poseben odnos do 
starinskega pohištva je razvil v 
Angliji, kjer so takšni kosi 
pohištva, s katerimi je opremil 
tudi svojo hišo v Sloveniji, 
kupujejo kot investicija. »V 
Angliji poznajo primere, ko je 
nekdo bankrotiral in ga je 
antično pohištvo rešilo, ko ga je 
prodal«. Na žalost, pravi, je v 
Ljubljani med drugo svetovno 
vojno ogromno pohištva končalo 
v ognju. Ljudje so se nanj greli in 
so na žalost v hudi zimi morali 
požigati lastno pohištvo. Tega 
pohištva je zelo malo ostalo. Vse 
drugo je pa morda uvoženo iz 
Hrvaške, Romunije, Bolgarije....
 
Še eno drugo ljubezen, "značilno 
za Angleže", je Max prevzel. Gre za 
vrtnarjenje in krajinsko 
arhitekturo, ki jo je na svojem 
posestvu razvil do perfekcije. 
Okolje, ki ga je sam uredil in ga 
vzdržuje, vsebuje veliko različnih 
dreves ter veliko zelenja, 
zelenjavni vrt, sadovnjak, 
skalnjak... 
 
Moj kolega arhitekt je rekel: »Veš, 
tisočletja nazaj so morali imeti 
ljudje tri stvari, ki so danes še 
vedno zelo cenjene. Prvič zavetje, 
drugič vodo in tretjič ognjišče, kjer 
so si pekli hrano.«
 
To sem si zapomnil in vedno, ko 
imate vodo, ki vam žubori, 

ogenj, ki vam plamti, in zelo, zelo 
prijetno okolje, vas bo to osrečilo, 
ne da bi se tega zavedali. Na 
vprašanje, kaj bi rekel, kakšen je 
njegov recept, da ga urejanje 
okolice preveč ne utrudi, pravi: 
"Najpomembneje pri okolici je, da 
vedno kupujem trajnice, narediti je 
treba tako arhitekturo, da ne trpi 
ob slabem vremenom in pa treba je 
delati."
 
Večkrat na tleh finančno, a tudi 
zdravstveno
 
Max Verderber je večkrat v 
življenju začel od nule. In to ne 
samo finančne. Tako je doživel 
prometno nesrečo, ki ga je za več 
kot dve leti popolnoma 
ohromila. »Zelo, zelo veliko sem 
prestal, ker sem bil paraliziran od 
pasu dol. In potem ko sem se 
počasi začel postavljati na noge, 
so mi svetovali, da se moram 
ukvarjati s športom, da se mi 
okrepi hrbtenica in mišice okoli 
nje.To ga je pripeljalo k tenisu, ki 
ga zdaj pri 82-ih letih še vedno 
igra, poleg tega še jaha ter pleše 
in stepa. Razmišljam tako: kar 
me ne ubije, me naredi še bolj 
močnega. To je to, poudari naš 
sogovornik. Pravi, da njegova 
energičnost v teh letih ni nič 
posebnega. Doda, da se je tudi 
njegova mama predajala 
konjičkom po svojem 
devetdesetem letu ter veliko 
slikala. Kot pravi, njegovo 
razpoloženje krepi misel: ne 
smem zapustiti te naše zemlje, 
dokler nisem preizkusil vsega.
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Katja in Lucija – 

DO v DNK

Tokratni sogovornici Navdihni.me sta Katja Grušovnik in 

Lucija Medved, dve uspešni poslovni ženski, ki na 

Zavarovalnici Sava skrbita za družbeno odgovorne projekte 

(DO). Povprašali smo ju o njunem pojmovanju koncepta 

družbene odgovornosti, o stanju v Sloveniji na tem področju in 

o tem, kako DO vplesti v svoj vsakdan – osebno in poslovno.
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ME.TULJEV UČINEK



TETOVATOR 
IZ 

AUSCHWITZA
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ŽIVA 
COPRNIJA
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ČLOVEK KOT 
STROJ ALI 
NESKONČEN 
VIR 
POTENCIALOV?
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Joe Dispenza, doktor kiropraktike, je prvič 

opozoril nase kot eden od znanstvenikov v 

nagrajenem filmu What the Bleep Do We 

Know!? Od objave filma leta 2004 poglablja in 

širi svoje delo v več smeri – vse odsevajo 

njegovo navdušenje nad ugotavljanjem, kako 

lahko ljudje uporabijo najnovejše izsledke s 

področij nevroznanosti in kvantne fizike – ne 

le za zdravljenje bolezni, ampak tudi za 

srečnejše in bolj izpolnjeno življenje. 

 
Žene ga prepričanje, da je lahko vsakdo od nas 

veličasten in ima brezmejne sposobnosti. Kot 

raziskovalec preučuje znanost, povezano s 

spontanimi remisijami, zanima pa ga tudi, 

kako se ljudje sami znebijo kroničnih težav in 

celo neozdravljivih bolezni. Nedavno se je 

začel povezovati z drugimi znanstveniki, s 

katerimi poglobljeno preučuje učinke 

meditacije.

Kdo je Joe Dispenza



Nevroznanost je področje raziskovanja, ki se 

ukvarja z zgradbo, delovanjem, razvojem, 

genetiko, biokemijo, fiziologijo, farmakologijo in 

patologijo živčevja. Nevrologija, kar pomeni 

nevroznanost v dobesednem prevodu, je veja 

medicine in se ukvarja z boleznimi živčevja. 

Kvantna fizika je fizikalna teorija, ki opisuje 

obnašanje najmanjših delcev - kvantov na 

majhnih razdaljah.
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p i š i t e  n a m ,  
d e l i t e  z  n a m i   s v o j o  

d o b r o  z g o d b o .
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