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UVODNIK

Začenja se pomlad, čas veselja 
in rasti, novih začetkov

Trava začne zeleneti, rožice cveteti, listje poganjati na 
drevesih. Začnejo se oglašati ptički, naokrog letati 
metuljčki in sonce vedno bolj sije s svojo zlato 
svetlobo. Narava se prebuja in je na pogled krasna. 
 
Marsikdo v naravi najde navdih in tudi jaz sem ena 
izmed tistih. Ni lepšega občutka kot sedeti na 
travniku med cvetlicami, gledati v modro nebo in 
poslušati žuborenje reke, biti obdan z nečim, kar te 
navdihuje.
 
Vsak težek trenutek se zdi lažji, če si obdan s stvarmi, 
ljudmi, trenutki, ki te navdihujejo. To ne pomeni, da v 

življenju ne bo izzivov; ti vsekakor bodo, ampak če 
poznamo svoje sanje, svoj cilj, jih bomo lažje dosegli.
 
V novi reviji Navdihni.me pišemo nove navdihujoče 
zgodbe, ki nam pokažejo, da v življenju ni vedno lahko, 
ampak da se pri trdni volji, močni želji, pa tudi trudu, 
lahko doseže želeno – naše sanje.
 
Vsak človek najde svoj navdih drugje, naj pa nam bodo 
v skupen navdih zgodbe iz naše revije. Naj vas pomladni 
veter, žuborenje potočka in ptičja pesem ponese v 
zgodbe. Želim vam, da vam bodo v takšen navdih, kot 
so meni, in da se vas bodo dotaknile kakor sončni 
žarek.

DANAJA POSTRUŽNIK

Foto: Gaja Postružnik, Insights
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NATALIE: 
MOJA 
ŽIVLJENJSKA LEKCIJA 
JE SPREJETI 
HČERINO BOLEZEN

Vodi.me
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SAM SE LAHKO »MEČEŠ NA ZOBE«, A POTREBEN JE TIM. 
SEVEDA VSAK TIM POTREBUJE »MOTORČEK«, 
VLEČNEGA KONJA, »SRČNI SPODBUJEVALNIK«, 
KAKOR KOLI BI ŽE TEMU REKLI – ČLOVEKA, KI VERJAME V 
ZGODBO.

Natalie Cvikl Postružnik je gorivo portala in revije 
Navdihni.me, direktorica podjetja Insights d.o.o. in bivša 
(marsikaj, naštejmo nekaj funkcij in delovnih mest): šefinja 
kabineta župana MOM, kabineta ministra za promet in 
zveze, direktorica odnosov z javnostmi in pooblaščenka za 
tržno komuniciranje (takrat) Zavarovalnice Maribor, 
predsednica Slovenskega društva za odnose z javnostmi, 
članica upravnega odbora NK Maribor in še in še. Ampak to 
so formalizmi, pravi. Predvsem je ženska, žena, mama trem 
hčeram in hčerka. Zase pravi, da je skrivnostna, 
kontradiktorna, danes odprta, jutri introvertirana. 
Trenutno uživa v poslanstvu poslovne coachinje, kot edina 
v Sloveniji certificirana za delo s konji in psi, ter v vodenju 
različnih mednarodnih projektov.
 
Katera vloga te v življenju najbolj zaznamuje?
»Ne glede na to, katere pozicije v poslovnem svetu sem imela 
ali jih imam, v mojem življenju največ šteje moje zasebno 
življenje. Ne morem se odločiti samo za eno vlogo – če ne bi 
bila hčerka, se ne bi rodila, da ne bi bila mama, si pa sploh ne 
predstavljam, čeprav tisti, ki me poznajo od malega, vedo, da 
me kot otroka, mladostnico moji morebitni otroci niso 
pretirano zanimali. Vedno samo živali, vedno. Ko sta me starša 
vprašala, kaj bi imela raje, bratca ali sestrico, sem menda 
odgovorila: »Psa.«. Mogoče sem zato ostala edinka. Psa sicer 
nisem dobila, zato pa jih imam zdaj več (štiri, op. avt.). A ko so 
me ljudje videli z mojimi otroki, so vselej presenečeni (»Kaj to so 
tvoje?«). Očitno nikoli nisem dajala občutka, da si želim postati 
mama.«

Pravi trenutek v življenju

Vodi.me

AVTORICA MIRJANA MLADIČ
FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV NATALIE C. 
POSTRUŽNIK, GAJA POSTRUŽNIK

 
 
 
 
 
 
 
narediš, kar je tisti hip najbolj prav zate. Pa najsi bo nekaj 
tako enostavega, kot je nakup motorja, ali življenjsko 
pomembnega, kot imeti otroka…
 
Vedno sem delala; in to najrazličnejše stvari: kot dijakinja 
čistila stopnišča v bloku, pometala ceste, kot študentka 
obirala sadje in delala na polju. Danes se poleg ostalega 
ukvarjam tudi s coachingi in timbildingi s konji, tako da mi biti 
umazan očitno leži (smeh), no, verjetno bolj stik z zemljo. 
Mislim, da ni stvari, ki je ne bi mogla početi. Poklic, ki ga ne bi 
bilo vredno opravljati, zame ne obstaja. Nenazadnje sem po 
formalni izobrazbi programerka, novinarka, profesorica 
tujega jezika, komunikacijska menedžerka in doktorska 
študentka menedžmenta ...«

»Vedno sem bila aktivna, športnica, povsod me je bilo polno, 
počela sem veliko stvari, nikoli nisem delovala konvencionalno. 
Primer: Vedno sem si želela moped, a mi ga starši niso hoteli 
kupiti, češ da je to za dekleta prenevarno. Potem je bil oče 
nekomu birmski boter in mu je za birmo kupil moped. Takrat 
sem si obljubila, da si bom, takoj ko bom mogla, kupila motor. 
In sem si ga. Zaslužila sem denar, si kupila motor in se z njim 
pripeljala domov, potem pa sem šla delat izpit.
 
Mnenja sem, da je za vsako stvar v življenju določen čas. Ko 
pride pravi trenutek, brez velikega razmišljanja in tehtanja 

Kaj pa nogomet?
Vprašanje, kako je zajadrala v zgodbo o nogometu, sproži 
salvo smeha. »Kaj bo kdo rekel, da jaz kot ženska ne morem 
biti v upravnem odboru največjega nogometnega kluba v 
Sloveniji? Ne, ne, šala.« Takrat je delala v Zavarovalnici 
Maribor (največjega sponzorja kluba NK Maribor) kot 
pooblaščenka za tržno komuniciranje in pod taktirko 
predsednika uprave Draga Cotarja je bila sprejeta odločitev, 
postaviti organizacijo takrat finančno precej neurejenega 
kluba na noge. Prepričala sta Bojana Bana, da je postal 
direktor kluba in razvoj se je začel.
 
Najbolj zabavne anekdote so iz časov, ko so hodili na 
mednarodna gostovanja. Nekoč so v Italiji sedeli pri svečani 
večerji in razpravljali, Natalie je bila seveda edina ženska. 
Začnejo v angleščini… in potem tišina, se gledajo, spet tišina, 
gledajo njo, ona njih… Nato pa eden od Italijanov vpraša: 
»Gospa, ali ne boste prevedli?« Te situacije so jo pripeljale do 
tega, da je začela razmišljati o delovanju na področju enakosti 
spolov. Dejstvo, da je sama uspela priti v veliko struktur, kjer 
so bile ženske izjema, še ne pomeni, da jo to omogočeno 
vsaki ženski, ki bi si tega želela.
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Motorček sprememb

Po dolgem obdobju uspešnega dela v ZM je bila na svojem 
položaju nezadovoljna že vsaj dve leti. Na srečo (kot to 
ugotavlja danes) je z delom kot predsednik uprave zaključil 
Drago Cotar… kar je bil znak, da se tudi njeno delo tam 
zaključuje. Zadnji čas, saj zaradi nezadovoljstva ni več 
funkcionirala, kot bi morala. Pa tudi novi izzivi, novo 
poslanstvo, so jo že klicali.
 
Natalie si v drugačni vlogi, kot je vloga gonilne sile v projektih, 
ki spreminjajo, kar težko predstavljati. Delati nekaj, kar 
ničesar ne spreminja, je ni nikoli pritegnilo. V vsaki 
organizaciji, v kateri je bila, so se dogajale spremembe. Ko so 
bile zaključene, je potrebovala nov izziv. Ljudje to njeno 
nagnjenost k uvajanju sprememb pogosto radi enačijo s 
kriznim managementom. A Natalie se s tem ne strinja; prej 
obratno – njen izziv je rešiti, razviti neko »zgodbo«, ki se zdi že 
napol »potopljena«.

Na katere svoje projekte si najbolj ponosna?
»Sodelovala sem v veliko projektih, ki so se ukvarjali s 
spremembami. Vedno se spomnimo tistih, ki so nam najbolj 
blizu. Pot nas pelje naprej, iz enega vsebinskega področja na 
drugo. V tem trenutku bi izpostavila projekt, kjer se dogajajo 
res veliki premiki, in to je Equal Power to the Women, ki ga 
skupaj z ekipo peljemo v Makedoniji. V tej državi je položaj 
žensk bistveno slabši kot pri nas. Vse aktivnosti so usmerjene 
v to, da si bodo makedonske ženske dovolile biti to, kar si 
želijo biti. Pa naj bo to delo na domači kmetiji ali managerska 
pozicija v velikem podjetju – za oboje je prav, da imaš enake 
možnosti.
 
Zelo prijetno je bilo sodelovati v projektu Wings Wide Open 
(tukaj sva sodelovali, op. avt.), to je projekt, ki smo ga pro 
bono naredile zmešane ženske, bi temu rekla zdaj. 
Sodelovala sta dva mlada pubeca – pri tem projektu 
definitivno ni bilo »gender equality«, samo obratne (smeh). 
Pripravile smo projekt za celotno Podravje, z mariborsko 
občino na čelu: kako se razvijati, v katero smer iti, katera 
področja vplesti. In če bi takrat župan imel dovolj »jajc« 
(pisma o nameri sodelovanja je podpisalo več kot 50 občin, 
NVO in podjetij), da bi projekt upal speljati, bi bila situacija v 
Mariboru in Podravju danes bistveno drugačna, kot je.

Tretji projekt pa je sodelovanje v okviru Slovenskega društva za 
odnose z javnostmi pred več kot desetimi leti, ko smo s 
Sandijem Salkičem in Gregorjem Kosom ter nato Vesno 
Petkovšek v vodenje prevzeli društvo – zaradi različnih 
objektivnih in subjektivnih razlogov – v razsulu, s 47 člani. Ko 
smo mandat končali, je bilo članov društva več kot 500, bili smo 
mednarodno povezani, imeli smo šest delujočih sekcij, 
področne skupine po celi Sloveniji, izdali smo cel kup knjig, 
izdajali smo lastno revijo PR2, in tako naprej. To je bil izjemno 
dober preobrat, a kot povsod, je tudi pri tem projektu 
sodelovala ekipa.«

Trajnostna projekta, ki ozaveščata in spreminjata družbo
Pri Združenju Manager je vodila triletni projekt Include.All 
(Vključi vse), katerega cilj je bil zagotoviti enakovredno vlogo 
žensk tudi na najvišjih pozicijah v gospodarstvu in družbi. V 
veliko zadovoljstvo ji je, da so k projektu pristopila velika 
slovenska podjetja in da ga še vedno izvajajo. V okviru projekta 
so izdelali Model 6 (ker je vključeval 6 področij); izvajajo ga, 
denimo, v Petrolu.
 
Največji preboj, najbolj trajnostno naravnan je Projekt Horus, 
slovenska nagrada za družbeno odgovornost. Zasnovali sta jo z 
Anito Hrast v sodelovanju društva PRSS in IRDO Inštituta za 
družbeno odgovornost. Nagrado so lani podelelili že desetič, in 
še naprej jo bodo, saj spreminja miselno naravnanost družbe. V 
tem projektu sodelujejo tako podjetja, javni sektor, kot 
ocenjevalci – ljudje, ki so mnenjski voditelji, in novinarji. Vsi 
vidiki so vključeni.

Kaj ti pomeni Navdihni.me?
»Navdihni.me je zame ventil – za preobračanje sveta iz 
jamranja, kriz, negativizma, ne gre, ne da se, ne (z)morem, 
nihče mi ne more pomagat… v odpiranje ventila, skozi katerega 
puhnejo zgodbe ljudi, ki so zmogli, ki še vedno zmorejo… 
takšne, ob katerih me oblije kurja polt, pri katerih se vprašam: 
če bi bila jaz v tej situaciji, ali bi zmogla? Vem, da bi, če bi 
morala, če bi bila v kakšni takšni situaciji. Takrat se ne 
sprašuješ, samo narediš. To so res ganljive zgodbe« (Natalie 
opiše navdihujočo zgodbo Mili iz Ukrajine).
 
Osebno se je je doslej najbolj dotaknilo kar nekaj zgodb – vsaka 
na svoj način. Denimo zgodba doule Nine, zgodbi mam in 
očetov otrok z avtizmom, Martinina zgodba, ki je diagnoza rak 
ni spravila v obup, Iva, ki je shodil, čeprav je imel samo odstotek 
možnosti … takih zgodb je veliko. Ne samo, da jo navdihujejo, 
navdušujejo jo. 
 
Tri leta najboljša predavateljica na Dobi
Natalie je že deset let na Fakulteti Doba višja predavateljica.  Da 
so jo študentje in študentke izbrali za najboljšo predavateljico, 
zanjo pomeni, da so prepoznali njen vložek v njihovo znanje. Da 
ji ni vseeno, da se trudi. Da so prepoznali, in to trikrat, da dobro 
dela. Zelo dober občutek. Kar hudo je, ko se trudiš, pa tega 
nihče ne opazi, pravi.

 
Kaj pomeni vzgajati tri hčere?
To vprašanje je najprej zbudilo kar nekaj smeha. Seveda, ker ga 
je postavila mama treh sinov. »Dokler nisem imela otrok, sem 
imela v glavi točno predstavo, kako bo to izgledalo. 

Največja življenjska lekcija

Vodi.me
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Pri prvi hčeri se je nekaj stvari odvijalo »po planu«, nekaj pa 
ne. Potem pride druga, in je vse čisto drugače. Pa tretja, pa je 
spet vse drugače. Vzgoja je podobna življenju: nekaj stvari se 
dogaja, kot predvidevaš, drugim se prilagajaš. Dobesedno iz 
dneva v dan, iz tedna v teden. Pri tem se ves čas učiš. Zdi se 
mi, da so mi moje hčere bistveno večje učiteljice in 
vzgojiteljice, kot sem jaz njim. Če pa jim že želim kaj predati, 
potem je to načelo, naj se potrudijo za tisto, kar si želijo. 
Predvsem za to je vredno živeti. Vse ostalo je »klinac – 
palac«.«
 
Ena od hčera je diabetik. Kaj pomeni živeti s takšnim 
otrokom?
»Na začetku je bilo res hudo. Diabetik tipa 1, kot je moja hči, 
ni enako kot diabetik tipa 2, ko lahko z zdravim načinom 
življenja, zdravo prehrano, ipd., bolezen nekako omejiš oz. jo 
nadzoruješ. Hčerina trebušna slinavka ne dela. Če zmanjka 
inzulina, je konec. To pomeni, da ne moreš potovati v kakšne 
države, kjer se lahko zgodi, da se inzulina ne da dobiti. 
Posledično to pomeni, da je treba načrtovati. Jaz pa sem zelo 
spontana oseba. Ta bolezen me je naučila, da je spontanost 
sicer čisto v redu, ampak da tudi z načrtovanjem ni nič 
narobe. (smeh) Pa s pripravami, strukturo.«
 
»Prvič v življenju sem dobila občutek, da nečesa ne zmorem. 
Pred tem ni bilo stvari, ki sem si jo zastavila, zadala, da je ne 
bi dosegla. Denimo, rekli so mi, da zaradi dvojne skolioze ne 
bom mogla imeti otrok, če ne bom šla na operacijo. Pred 35 
leti je to pomenilo kovinsko »štango« v hrbtenico. S to 
napovedjo se nisem strinjala, (p)ostala sem športnica, in 
potem sem imela iz čistega inata tri otroke.« (smeh).
 
»Drugi tak primer je, ko sem po študiju v Nemčiji prišla 
domov, odpirala se mi je priložnost za študij v ZDA. Videla 
sem razpis za vodjo INDOK centra na občini – niti vedela 
nisem, kaj to pomeni. Takrat je bil župan Križman, pri 
katerem je včasih delala moja mama, ko je bil na univerzi. 
Rekla mi je: »On je ful dober šef. Strog da je kaj, malo tudi 
muhast, ampak od njega se boš veliko naučila.« Jaz pa sem 
vedno hotela sodelovati z ljudmi, od katerih sem se lahko 
veliko naučila. Prijavila sem se, pogojev nisem izpolnjevala 
(niti delovna doba, kaj šele strokovni izpit)… in bila sem 
sprejeta. Brez zvez in poznanstev. Imela sem samo močno 
predstavo o tem, da hočem delati pri njem. Že uvrstitev v ožji 
izbor je bila šok, nato pa me je na razgovoru vprašal, če se 
bojim novinarjev. Kot diplomirana novinarka (eden od mojih 
poklicev), sem bila začudena: »Ne, zakaj pa bi se jih morala 
bati?« Kasneje mi je postalo jasno, zakaj…« (smeh)
 
»No, potem je prišlo rojstvo Danaje in pri njenih enajstih letih 
diagnoza diabetes tip 1. Prvič v življenju sem bila nemočna. 
Storiti nisem mogla nič, samo sprejeti. Poskusili smo vse, 
zdravilce, vse mogoče alternativne metode, šamanizem, 
reiki… nič se ni dalo. Takrat se je moj pogled na svet zelo 
spremenil. To je bila najtežja lekcija mojega življenja – sprejeti 
nekaj, česar ne moreš spremeniti.«

V stiku s konjem človek prevzame njegovo frekvenco, zato se ob 
njem vsak počuti tako dobro.«
 
Konji za Natalie predstavljajo svobodo, moč, neustrašnost (sicer 
so zelo boječi, vendar so videti neustrašni), odražajo, kar se 
dogaja v človeku, delujejo kot tim (v čredi), hkrati pa si vzamejo 
prostor zase. »Zelo plemenite živali so,« pravi. Spet sva našli 
skupno točko: obe sva neštetokrat gledali film, risanko Spirit (za 
tiste, ki je ne poznate: konj po imenu Spirit pripoveduje zgodbo 
svojega življenja na Divjem Zahodu, svoje preizkušnje, svoj 
pogled na delovanje »belega« človeka in na drugi strani 
Indijancev. Čudovita zgodba z veliko izjemno močnimi sporočili.).
 
Kot mednarodna licencirana coachinja je Natalie kmalu začela 
razmišljati, kako bi ljubezen do konj lahko povezala s svojim 
poslovnim poslanstvom. Coaching je v svetu dobro razvita in 
poznana metoda spoznavanja sebe, ki tudi v Sloveniji uspešno 
utira pot med uporabnike. Naloga coacha je, da v pravem 
trenutku postavi pravo vprašanje, s katerim pri sogovorniku 
sproži notranji razmislek. Sodelovanje konja v tem procesu je 
logično nadaljevanje, saj so konji opremljeni z izjemno intuicijo. 
Zaradi tega delujejo v interakciji z ljudmi kot katalizator tega, kar 
se dogaja znotraj človeka.
 
Natalie med različnimi metodami, ki jih pri coachingu s konji 
uporabljajo v svetu, ni našla nobene, ki bi jo v celoti prepričala, 
zato je razvila svojo, model SEC. Njen pogled na coaching je 
namreč nekoliko nekonvencionalen. Uporablja različne metode, 
orodja, modalitete – pač kar najbolj pomaga posamezniku pri 
dosegu zastavljenega cilja. Ob tem je ne zanima le, kako bo s 
coachingom pomagala posamezniku, ampak tudi, kako s 
coachingom razvijati delovne time in pomagati vodilnim 
menedžerjem/kam.

Misel za konec
Natalie: »Poslanstvo ni eno, vsak človek jih ima 

(lahko) neomejeno. Sama sem svojega 
menjala že vsaj petkrat v življenju, pa najbrž še 

nisem zaključila. Ko sem začutila, da se 
določena zgodba počasi zaključuje, da se je 

izpela, je bilo to vedno konsistentno s 
spremembo mojega poslanstva. V situaciji, ko 

sem začutila, da je čas, da grem dalje, sem 
vedno postajala zelo nezadovoljna. Trajalo je, 
preden sem ugotovila, da je težava v meni. Ko 

se določeno obdobje zaključi, je treba iti 
naprej, ne čakati, da se bo nekaj spremenilo 

izven tebe. Ker se ne bo.«

Velika ljubezen – konji 
V konje se je zaljubila v zgodnjem otroštvu. »Dolgo nisem 
vedela, kaj me na njih tako zelo privlači. Prebirala sem številne 
razlage, dokler nisem naletela na študijo, v kateri so ugotovili, 
da konj vibrira na bistveno višji frekvenci kot človek. 

Vodi.me
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OVIRA NE POMENI NIČ 
DRUGEGA KOT STRAH

AVTORICA: NATALIE CVIKL POSTRUŽNIK
FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV MIRJANE MLADIČ

Mirjano poznam že veliko let, res dobro pa sem jo začutila v 

procesu coachinga; tudi zato sem jo povabila k sodelovanju na 

portalu navdihni.me; ni pa bilo to najino prvo sodelovanje. Poti 

so se križale pri projektu za MOM Wings Wide Open, za IRDO, 

pa za Narodni dom ... Vedno išče (in najde) rešitev, za vsakogar 

ima besedo podpore (ali brce, odvisno od potrebe). Vdova, 

mama treh otrok, čeprav je do- in pre-živela ločitev staršev, 

smrt moža, finančno brezno, bolezen otroka in brezposelnost, 

zase pravi, da je nasmejana, energična in strpna do vseh 

možnih različnih drugačnosti.

Kaj je bila največja sprememba v zadnjih 365 dneh, ki si jo ti 
osebno doživela?
Največja sprememba je, da imam minus 15 kilogramov, do 
katerih ni prišlo samo zaradi hujšanja, čeprav se je začelo na ta 
način, ampak podkrepljeno z diagnozo sladkorne bolezni, kar je 
pomenilo res tisti »must do«. Res je, da sem bila – po sistemu 
'naključij ni' – že naravnana v pravo smer, da spravim »dol« 
tistih 20 kil. Zdaj sem na zadnjem mejniku; vem, da bo teh 
zadnjih pet najtežjih, ampak vse te spremembe, ki jih je izguba 
kilogramov potegnila za seboj, so bile zame zelo pozitivne.

In to so?
Boljše počutje, boljša kondicija, večja moč, boljša spretnost. 
Potrebujem občutek, da obvladujem stvari, se pravi, da ne visim 
rada v nekem vakuumu, v nejasni situaciji. To mi je največja 
muka. Ko sem se odločila, da bom vraga prijela za roge in se ne 
bom pustila tej diagnozi, sem začela stvari obvladovati. Vidim, 
da gredo v pravo smer, da delujejo. Spet se počutim dobro v 
svoji koži.

Veliko lepih stvari si povedala, pozitivnih; a meni odzvanja 
tvoj »ne želim izviseti v vakuumu«, to je nek tvoj strah?
Da, od nekdaj se zelo slabo počutim vedno, ko ne vem, pri čem 
sem. Raje najslabša možna informacija, kot občutek, da ne vem, 
kaj se dogaja. S katerega konca bo sedaj priletelo? Počutim se 
nemočno, nesigurno. To ne pomeni, da bi zablokirala, da ne bi 
mogla živeti. Je pa to, ko tako visim, eden mojih največjih 
stresov.

Stres priložnost za »čiščenje«

Vodi.me
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Ampak stresov je bilo v tvojem življenju kar precej. Katere 
bi izpostavila?
Eden mojih večjih stresov je bil brezposelnost, čeprav sem jo 
pričakovala in je bila dogovorjena. Moja predstava, kaj bom 
počela v času, ko ne bom v službi, je bila povsem drugačna od 
tega, kar se je potem dejansko dogajalo.
Še večji stres je bila moževa bolezen, kasneje njegova smrt in 
zraven še finančna luknja, na katero sem naletela takrat, ko je 
zbolel in sem bila naenkrat sama za vse. Vse ostalo, kar se je v 
tistem času dogajalo, sem kar nekako obvladala – bolnico, 
zdravnike, obiske, iskanje alternativnih zdravil, organiziranje 
posebne prehrane, pozitivna podpora možu… Priznam, da 
nisem najboljša finančnica, da dobro funkcioniram tudi na 
»meji«, pa postanem kar inovativna pri iskanju rešitev. A ko 
naenkrat ugotoviš, da je sto jurjev pufa ... bila sem v šoku kar 
kakšnih 14 dni. Kaj hudiča bom pa zdaj??!!!
 
In kaj si naredila?
Najprej sem naredila čeking stanja. Iz omar je padlo še nekaj 
okostnjakov. V dveh tednih sem ugotovila, kje sem, kakšno je 
stanje, kaj lahko ter kaj bom naredila. In sem enostavno to 
začela izvajati korak po korak. Obračati sem se začela na ljudi, 
za katere sem mislila, da mi bodo lahko tako ali drugače 
pomagali. Na srečo sem imela tudi kje vzeti, je bilo dovolj.
 
Ob vsem tem sem skrbela za moža, ga obiskovala v bolnišnici, 
organizirala skrb in nego zanj doma, urejala vse potrebno z 
njegovo osebno zdravnico, nabavljala alternativna zdravila… pač 
vse, kar je treba postoriti, ko je nekdo res težko bolan… in še 
hodila v službo, vodila gospodinjstvo in bila mama trem fantom, 
najstnikom. Najstarejši je vmes odšel na študij v tujino. Vrnil se 
je žal 3 dni po očetovi smrti, saj v času, ko sva se dogovorila, da 
pride domov, ne on ne jaz nisva vedela, da se bo bolezen tako 
hitro poslabšala.
 
Čustveno največji pretres pa je bil zame razkol z očetom. Morda 
tudi zato, ker se je zgodil kmalu po moževi bolezni in smrti, ko 
sem bila še zelo ranljiva. Občutek, da ti nekdo tako bližnji ne 
verjame in ne zaupa (več), da se s tabo ni pripravljen strpno 
pogovoriti, kot odrasli z odraslim, je zame pomenil veliko 
razočaranje. Potrebovala sem kar nekaj časa, samoanalize, 
»dajanja stvari ven«, da sem vse skupaj predelala.
 
Očetovi odzivi so bili – vsaj po moje – pretirani, zelo s pozicije 
ega. Sedaj to zame sicer ni več stres, ker je že mimo, tudi ko 
sem ponovno brala najino korespondenco in moja zapisana 
razmišljanja po njej. (op.: v času nastajanja zapisa tega intervjuja 
se je zgodilo tako rekoč neverjetno in predvsem zelo 
nepričakovano, z očetom sva na njegovo pobudo ponovno 
navezala stik).

Ko me najde sanjska služba
Pogledali sva največje strese, ampak vse si oddelala. 
Brezposelnost je bila, sedaj si ...
Ja, zelo dobro zaposlena.
 
In zelo zaposlena. Kaj te je pritegnilo v to podjetje? Ko sva skozi 
najin coaching postavljali seznam podjetij, v katerih bi ti želela 
delati, je bilo to na prvem mestu.
Od nekdaj so mi bili všeč in vzor. Prijateljica mi je rekla: »Po 
vsem piarju, ki si jim ga naredila, niso mogli drugega, kot da te 
vzamejo v službo« (smeh). Ampak dejstvo je, da ko sva midve

imeli to temo, vem, da sem rekla: Eh, saj ne rabijo takšnega 
profila. Nisem videla možnosti, da bi me zaposlili, da me rabijo. 
Tisto, kar se je potem zgodilo, je bilo še boljše od tega, kot če bi 
si sama skušala poiskati mesto v podjetju. Razposlala sem 
informacijo, da sem na trgu in sem prosila za pomoč, kdo bi 
potreboval takšnega človeka, kot sem jaz. V sporočilo sem dala 
v nekaj alinejah, kdo sem, kaj sem in kaj so moje aspiracije.
 
Ta seznam je sicer spodbudila jeza, predvsem na takratnega 
šefa, ki mojega dela ni dovolj cenil…
 
…a te je v bistvu osvobodil.
Da, lahko rečeva tudi tako. Že isti dan – bil je en petek – sem 
spisala mejl in v glavi imela misel, matr bi bilo fajn, da bi dobila 
eno tako sanjsko službo.
 
In točno to se mi je zgodilo. Šla sem na pogovor v podjetje, ki je 
bilo v prejšnji službi moja stranka – in sem mislila, da je povabilo 
na sestanek povezano s tem. Izkazalo se je, da je šlo za pogovor 
o službi. Direktor me je vprašal, če še iščem službo in mi 
povedal, kaj bi potreboval. Odvrnila sem, da to verjetno ni za 
osem ur, da bi pa jaz počela še to in to ... in je odgovoril, da naj 
si pripravim opis del in nalog (smeh). Koliko bi pa imela plačo? 
Moj odgovor na to je bil in to še vedno zagovarjam: denar nikoli 
ni bil moj motivator, je pa moje izhodišče, da želim imeti enako 
plačo kot ljudje, ki delajo primerljive stvari kot jaz. Tak je bil 
potem tudi najin dogovor.

Jamranje ni moj šport
 
Glede na vse, kar si povedala, bi lahko čepela v nekem kotu 
in se smilila sama sebi.
Ampak nikoli nisem bila takšna. To je meni zelo tuja pozicija.
 
Ali si imela kakšen vzgled? Prideš na svet in imaš celo 
paleto opcij, od tu do tu.
Kaj pa vem. Moja mama je tudi zelo dinamična in proaktivna. 
Imela je obdobje, ko se je zelo smilila sama sebi, ko sta šla z 
očetom narazen. Takrat sem ji bila v oporo; pri svojih enajstih 
sem bila vržena v pozicijo, da sem bila stroga ali pa tolažnica ...
 
Potrebno je malce osvetliti in razložiti to mojo izkušnjo. Takrat 
sem bila zelo navezana na očeta. Bila sem »njegova«. Enkrat 
sem ga vprašala, zakaj, pa je rekel, da mu je šlo kar malo na 
živce, kako so vsi plesali okrog moje sestre. Bila je pač luštna 
pupika, dolgi črni kodri ... no, saj jaz sem bila tudi čedna – po 
njegovo – (smeh), ampak bolj trpežna. Po karakterju sem mu 
bolj »ležala«. Ko pa sem ugotovila razlog za ločitev, sem se 
postavila na mamino stran. Kar sicer ni vplivalo na odnos z 
očetom.
 
Morda izhaja iz te izkušnje. Ne vem, vedno sem bila tak 
dobrovoljček. Okrog se obrneš, vržeš čez ramo in greš dalje.

Čas za uživanje
 
Na kaj si v svojem življenju najbolj ponosna?
Prvi hip me je prijelo, da bi rekla: na svoje otroke. Ampak oni so 
svoji. Najbolj sem ponosna na to, da znam preživeti. Da se 
znam, ko je težko, ukopati, pognati korenine in se ne vdati v 
usodo. Da sem »survivor«.

Vodi.me
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Kaj pa za naprej? Zdaj si komaj začela živeti. Otroci so 
dovolj stari, da znajo poskrbeti zase, da so svoji, službo si 
poštimala, očeta si spoznala v drugi luči in šla naprej, 
mama je aktivna ... in kaj zdaj?
Zdaj želim uživati življenje.
 
In kaj je to zate?
Da delam tisto, v čemer uživam. Da imam čas zase. Da grem na 
kakšno potovanje. Da se družim z ljudmi, ki jih imam rada. In pa 
to, da se še kar naprej razvijam. Veliko in hitro berem, vsaj 
leposlovje. Pojem. Uživam v tem, da pojem, tudi solo. Pred 
kakšnimi 20imi ali še več leti sem možu povedala – naloga je 
bila, da partnerju povemo nekaj, česar o nas še ne ve – da si res 
želim peti na odru in ga je skoraj kap. Niti sanjalo se mu ni, da 
kaj takšnega razmišljam (smeh).
 
Kaj ti je najbolj pomembno v življenju. Bom drugače 
vprašala: rangiraj svoje vrednote:
Svoboda
Harmonija
Osebni razvoj
Trajnostna usmeritev
Skrb za ljudi, ki so mi dragi, predvsem za moje najdražje
 
Kaj pa special other v življenju?
Prav zadnjič sva z mamo govorili o tem in me je povprašala, če 
bi si želela, da v moje življenje pride nekdo prav poseben. Da, 
rada bi imela nekoga, ki me spoštuje, ki ga bom imela rada, s 
katerim bom lahko počela stvari skupaj ... vendar ne pod isto 
streho. In ne za vsako ceno. Ne več. Pa me mama vpraša, 'ja kaj 
ti boš sama na stara leta?' Ne, to ne pomeni, da si želim biti 
sama, ampak ne pomeni, da si moram za to najti moškega. 

Bistveno bolj realno je, da se nas bo nekaj žensk, prijateljic, na 
stara leta našlo, živelo skupaj, podpiralo ena drugo, delilo 
finančne stroške ...

Rada navdihujem – to zmore vsak med vami

Zakaj sodeluješ pri Navdihni.me?
Zelo rada pišem. Še vedno si želim izdati knjigo, kar precej sem 
že zapisala o vzgoji otrok ... če ne bi šla takrat v službo, bi knjiga 
bila že napisana, izdana pa vsaj e-različica. Zelo rada se izražam 
pisno, skoraj raje kot ustno, sploh če je kakšna bolj zahtevna ali 
konfliktna tema. Se mi zdi, da se znam boljše izraziti in zelo se 
potrudim, da – ko pišem – nisem napadalna, da nikoli ne grem 
prek meje. Ko se pogovarjam o takšnih stvareh, pa prav zaradi 
tega, da ne bi koga prizadela, ker ne bi mogla vzeti »nazaj«, kar 
sem rekla, včasih zmrznem in sem sama nase jezna, ker nisem 
verbalizirala tega, kar bi želela. Ko pišem, mi to ni problem. Ena 
od mojih stvari, tistih mojih, skladna s tem, ko sem rekla, da 
sem pozitivka, je navdihovanje, kar portal in revija Navdihni.me 
nosi v svojem poslanstvu.

Vodi.me

Kaj bi bilo tvoje sporočilo našim 
bralkam, bralcem?

Zavestno gojite tisto pozitivno v sebi, 
kar pomeni, da se načrtno izogibajte 
čisto vsemu negativnemu, kar vam 
tako radi servirajo vsi naokrog, tudi 

mediji. S tem boste lažje živeli. In 
nikoli se ne vdajte.
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ŽIVLJENJSKI TRIKOTNIK – MOŽ, ŽENA IN 
LJUBICA

AVTORJA: TOMAŽ IN DARINKA BOLE
FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV, MATEJ KOLAKOVIĆ

Ne, tukaj ne boste brali o »klasičnem trikotniku« in ne, ljubica ni to, kar je vsem padlo najprej na pamet. To je zgodba 
moža izpod njegovega peresa in zgodba žene izpod njene tipkovnice ter njune ljubice; skupne ljubezni, glasbe. Kako ju je 
združila, povezala in kaj jima pomeni partnerstvo, glasba, življenje. Harmonija in spoštovanje. Pišeta Tomaž in Darinka 
Bole. Spoznala sem ju skozi delovanje Gallus J. Carniolus zavoda, ki nosi čudovito poslanstvo – vsestranska podpora 
mladim glasbenim talentom in projektom, za katere verjamejo, da imajo možnost mednarodne uveljavitve. Tomaž je 
ustanovitelj fundacije, Darinka snovalka zgodb – pišeta o svoji muzi. In to je ...

Tomaževa zgodbaDarinkina zgodba

Vodi.me

Že dekliču rosnih let, ki je žvrgolelo in pelo sprva v ljubečem 
zavetju družine, kasneje v svetu okrog  (okoli)  mene, mi 
notranji glas ni dal miru in me izzival. Kot v snu, morda tudi 
tam, so  me tiho nagovarjala/porajala/ vprašanja, ki so mi 
zaznamovala mojo življenjsko in poklicno pot. »Kje so doma 
pesmi, ki jih pojem? Kam odhajajo? Kdo jim pomaga živeti? 
So res žive? Zakaj se želijo družiti z mano? Morda jaz z 
njimi?«
Ko so postajala vprašanja z leti vedno glasnejša, sem stopila 
na pot iskanja odgovorov nanje. Pa so prihajala vedno nova 
vprašanja. In z njimi nova spoznanja. » Kdo sem? Od kod 
prihajam? Zakaj sem? Ali sploh sem? Kam me vodi moja 
pot?«
Glasba pozna odgovore.
Odkrivati njeno modrost je življenjsko delo. Vedno znova, ko 
jo uzreš, te povabi korak naprej. Neizmerna so njena 
prostranstva.

Otroštvo je najlepše in najpomembnejše obdobje 
slehernika. V njem se oblikuje in izoblikuje v osebnost z 
značajem in navadami, ki so njegova podoba vse življenje, 
njegova izvirna osebna kultura, njegov notranji jaz, s katerim 
stopa v svet, v odnose, v partnerstvo. Razmišljanje prav o 
tem, zadnjem, se pretaka v meni od prvega trenutka 
zavedanja samega sebe. Prva preizkušnja je bila izbira 
prvega mladostnega prijatelja, druga, neprecenljiva izkušnja, 
pa zagotovo prva deklica, v katero sem se zaljubil. To je bilo 
tudi prvo obdobje spoznanj drugačnosti ljudi v mojem 
vsakodnevnem okolju izven doma – v šoli.
Glasba kot harmonija partnerstva
Nekaj, kar najbolj pogrešam iz svojih šolskih let, je, da bi 
nam učitelji znali kaj povedati o pomenu, načinu in vsebini 
življenjskega partnerstva, kar bi nam zagotovo pomagalo pri 
odločitvi za pravega družabnika ali družico, s katerim si boš 
delil vse dobro in tudi vse težke preizkušnje skozi življenje.
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Varno te vodi skozi izzive življenja. Zaznamuje te. Potinazaj 
ni. Je le naprej, če je le duhovna lakota dovolj velika.
 
Kako približati veličino glasbe, njeno kompleksnost, 
sporočilnost, univerzalnost njene specifične govorice najsi 
bo to otroku ali pa odraslemu, mi je bil kot glasbeni 
pedagoginji (vedno) največji izziv. Iz lastnih izkušenj lahko 
rečem, da je glasba v vrtcih in šolah v didaktičnem izhodišču 
in celovitosti njenih aktivnosti od petja, igranja na 
instrumente, preko poslušanja in ustvarjanja zagotovo 
vodilna med deželami nam blizu pa tudi tistih daleč od nas. 
Prav mačehovsko pa ji je v kurikulumu odmerjeno tisto 
bistvo, skozi katerega se razodeva, to je čas.
 
Znamo poslušati in slišati?    
Tudi svetu odraslih lahko glasba nudi pogled vase – skozi 
poslušanje glasbe. Na Bledu, kjer živim, vodim študijsko 
skupino zavestnega poslušanja klasične glasbe. To je 
študijski krožek, kjer ne kopičimo znanja, ampak širimo naš 
pogled v prostranstva naše lastne osebnosti, v spoznanja  s 
pomočjo glasbe. Ker cenimo, spoštujemo civilizacijsko 
zakladnico, v kateri je shranjena skrinja z žlahtnim napisom 
MUZA VSEH MUZ, v katero so svoje stvaritve, ki presegajo 
čas, darovali velikani človeškega duha. Vanjo želimo 
pokukati, da se nahranimo. V tej skrinji je zakodirano 
shranjena glasba in čaka, da se nam razodene. Glasba 
velikanov človeškega duha odslikava življenje, naravo, letne 
čase, kar lahko prepoznamo v naslovih kot npr. Vltava, 
Živalski karneval, pa operna dela, glasbene drame... Lahko 
pa tudi brez pomenskih naslovov, kot so npr. simfonija, 
koncert, tema z variacijami, vodi in kaže pot k razumevanju 
življenja, naših odnosov, stisk, vrednot.
 
Razumevanja sporočilnosti glasbene govorice pa se moramo 
naučiti. Naučiti se moramo poslušati, šele nato lahko 
slišimo. Kdor hoče slišati, mora poslušati s srcem. Nam je ta 
misel znana? Znamo poslušati? Se znamo poslušati? Slišimo? 
Znamo slišati? Znamo poslušati glasbo? Znamo slišati 
glasbo? Ji je vredno prisluhniti? Da se lahko odpravimo na 
vznemirljivo pot v prostranstvo naše osebnosti, 
potrebujemo voljo in pripravljenost, da se lahko proces, ki  
se imenuje zbrano, zavestno, ustvarjalno poslušanje glasbe, 
prične in dogaja. Poslušanje glasbe je kreativno delo 
poslušalca. Zelo postopno, korak za korakom, nas glasba 
varno vodi v nova in nova spoznanja. Umetnost zavestnega 
poslušanja klasične glasbe je utemeljil filozof, muzikolog, 
avtor vrste strokovnih del in ustanovitelj šole Musicosophia, 
dr. Georg Balan.
 
Glasba  je moja življenjska sopotnica. Na tej poti se nama je 
že dolga leta nazaj pridružil še nekdo s svojo sopotnico – 
glasbo. Od takrat ustvarjalno živimo naš  življenjski trikotnik 
moj soprog Tomaž - muza vseh muz – in jaz.

Učili so nas pravilnega govorjenja in pisanja, računati, pa o 
naravi in družbi, fiziki in kemiji, risali in telovadili smo, učili 
smo se tujih jezikov in celo latinščine, pa še kaj bi se našlo… 
Enega šolskega predmeta zagotovo ne bom pozabil. To je 
bila glasba. Melodija, ritem, kontrapunkt, harmonija… - hoj, 
to pa zveni že malo po osnovnih elementih partnerstva.
 
»Čarobna piščal« je del mojega življenja že od rojstva. Oče je 
bil glasbenik, dirigent in pedagog, velik umetnik. Kot otrok 
sem z njim moral, ker takrat še ni bilo vrtcev, hoditi z njim na 
vaje Slovenskega okteta in Akademskega pevskega zbora 
Tone Tomšič. Način poslušanja glasbe, ki sem ga doživljal na 
očetovih vajah, sem ozavestil šele mnogo kasneje, v svojih 
srednjih štiridesetih letih, ko sem se srečal z muzikozofijo, 
metodo zavestnega poslušanja, ki ubeseduje vse moje 
dotedanje izkušnje ob poslušanju glasbe. S to metodo se 
najbrž ne bi srečal, če me »Moč usode« ne bi povezala z 
mojo življenjsko družico, sopotnico, spremljevalko in 
šepetalko Gino, mojim večnim navdihom.
 
Če je bil oče umetnik, ki je živel vedno bolj v duhovnih vodah 
moralnih harmonij Gallusovih »Harmoniae Morales«, je bila 
moja mama povsem tehničen in praktičen tip človeka. S 
svojima značajema, vzgojo in s svojim medsebojnim 
odnosom sta zaznamovala moje prvobitne vzorce sobivanja 
dveh partnerjev. Izmed življenjskih popotnic, ki mi jih je kot 
volilo namenila moja mama, sta prav ljubki dve, ki jih rad 
delim v pogovoru o partnerskih odnosih: »Ko si boš izbiral 
ženo, spoznaj njeno mamo, da boš videl, kakšna bo tvoja 
žena, ko se bo postarala.« Mama je tudi rada poudarjala, da 
ima dovolj enega umetnika v družini in me navdihovala z 
nasvetom: »Naj ti bo glasba ljubica, ne žena«.
 
 
Musica noster amor
Moja »Oda radosti« sobivanja z mojo kraljico – Gino je tesno 
povezana z dejavnostjo mojega očeta in nasveti moje mame. 
Spoznala sva se na letnem koncertu pevskega zbora 
ljubljanske srednje glasbene šole, zanjo tudi zaključnem 
koncertu na tej šoli. S svojo predanostjo petju v zboru in 
sugestivno močjo dirigiranja me je takoj povsem osvojila. 
Takrat sem spoznal tudi njeno očarljivo mamo. Kot 
»Papillons – Metuljčka« sva se spoznavala in zadihala skupaj. 
In tako je glasba ostala moja ljubica, učiteljica glasbe pa 
moja žena.
 
Najina prva skupna močnejša glasbeno partnerska izkušnja 
je bil glasbeni seminar v Salzburgu in najin dokončni »Beg iz 
Seraja«. Najina družinska »Šeherezada« se nadaljuje ob 
osmih vnukinjah in vnukih, ki jim, kolikor le moreva, 
predajava najine pravljične glasbene izkušnje. Trenutki 
najlepše izmenjave energije in izvir neskončnega navdiha… 
»Musica noster amor – Glasba, naša ljubezen«.

Vodi.me
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IN ČE SE ZA NAJSLABŠO 
IZKUŠNJO IZKAŽE, DA JE BILA 
NAJBOLJŠA?

AVTOR: DENIS MALAČIČ
FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV AVTORJA
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Sedel sem na tleh koče sredi gozda in čutil 
nepopisno hvaležnost do življenja. Pred očmi 
sem imel najlepše prizore narave, ki so se 
prepletali z mojimi najlepšimi spomini. Stiskal 
sem kolena k sebi, se pozibaval ob ritmih 
indijanske glasbe in puščal, da so mi solze 
same ob sebe silile na plan. Pil sem ajavasko in 
si rekel: »Čas je, da greš k zdravniku.«
 
Zgodilo se je na enem izmed hodnikov 
Poliklinike, ko ambulante več niso delale in je 
tistega septembrskega četrtka na oddelek že 
legla poznopopoldanska tema. Čakal sem 
zdravnika, da mi potrdi slabo novico. Da bo ta 
slaba, sem namreč razbral že med 
ultrazvokom, ko je zdravnica pripravnikom 
podrobno razlagala, kaj gledajo na ekranu.
 
»Niso ravno dobre novice, a ne?« sem prekinil 
njihovo komunikacijo po nekaj minutah.
-»Saj greste nazaj do zdravnika, a ne? Vam bo 
vse povedal.«
 
Slutil sem, kaj to pomeni. Zdravnica je 
nadaljevala s pregledom, zvok njenega glasu se 
je vse bolj oddaljeval, sam pa sem padal v 
tišino, ki jo je naenkrat prekinil stavek: »Ste pa 
dobri, da ste iz naše komunikacije prepoznali, 
da ni vse vredu.« Žalostno sem odvrnil: 
»Seveda, delam z ljudmi.«
 
Nisem si mislil, da bo rak kdaj tudi moja 
diagnoza
 
Prvo, česar se spomnim, ko sem izvedel za 
diagnozo, je, da sem pomislil na 
bioenergetičarko, pri kateri sem bil v svojih 
študentskih letih in ki mi je med drugim rekla, 
da nikoli ne bom zbolel za rakom. Morda se 
prav zaradi tega nikoli, ko sem kot novinar 
poročal o raku, nisem niti ukvarjal z možnostjo, 
da bi ga nekega dne dobil tudi sam. Sedel sem 
tam, postavljal vprašanja o raku ter poslušal 
odgovore, ki sem jih večinoma pozabil kmalu 
po snemanju.
 
Danes sedim tukaj z diagnozo – tumor na 
modih. Zdravnik pravi, da mi ga bodo odstranili 
z operacijo, tkivo poslali v analizo, če se izkaže, 
da je to rakavo, pa me čakajo še kemoterapije. 
Predlagajo sprejem v bolnišnico jutri. Lepo jih 
prosim, da prestavimo sprejem na ponedeljek, 
saj se v  soboto poroči moja dobra prijateljica, 
ki me je prosila, da ji odvodim romantični del 
obreda. Podpišem papir, da na lastno 
odgovornost zavračam sprejem v bolnišnico, in 
se dogovorim za sprejem v ponedeljek.
 
Odidem in se nekje na poti do stanovanja 
zjočem.
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Verjetno se je tole kuhalo v meni že 
nekaj časa. Prva bolečina v modih, ki se 
je spomnim, se je zgodila dva dni pred 
koncem dopusta v začetku avgusta. 
Ustrašil sem se in se spraševal, kaj bi to 
lahko bilo, ter se pomiril, ko je bolečina 
čez nekaj časa ponehala. Nato se je 
vrnila vsake toliko, hkrati pa sem začel 
kmalu opažati, da se mi modo povečuje. 
Brskal sem po spletu za informacijami in 
se ustrašil obsežnosti morebitnih 
diagnoz. Upal sem, da bo po nekem 
slučaju šlo za vnetje in da bo bolečina ter 
povečano modo izginilo kar samo od 
sebe.
 
Obrnem življenje na glavo
 
Tri tedne kasneje sem pristopil k 
šamanskemu obredu. Ajavaska, čaj, ki 
smo ga pili, je znana kot indijanska pijača 
duhovnega razkritja. Z njo lahko 
dosežemo energijsko in fizično 
ravnovesje ter raziskujemo nove 
razsežnosti duhovnosti. Dala mi je 
občutek neizmerne hvaležnosti do 
življenja. Ob indijanski glasbi, ki me je 
odnesla v druge sfere, sem jokal, se 
smejal, premleval svoje življenje, čutil 
hvaležnost in si obljubil, da bom naredil 
konec negotovosti ter obiskal zdravnico.

Na dan, ko sem izvedel za svojo 
diagnozo, sem dal odpoved na radiu. 
Čutil sem, da sem preobremenjen, v 
meni je vrelo že nekaj dni, obenem pa 
sem se zavedal, da s 24-urno napotnico 
ne bom mogel na pregled v Polikniko, če 
ne dam odpovedi, saj sem imel 
splaniranih toliko službenih obveznosti, 
da vmes ni bilo ure ali dveh prostega 
časa. Ob radiu sem kot karierist z SP-jem 
delal še na televiziji ter tako jutra in 
dopoldneve preživljal na radiu, 
popoldneve in občasno še večere pa na 
terenih in televiziji. Ko z delom na radiu 
nisem pravočasno končal, sem se na 
radio vrnil še po televizijskih 
obveznostih.
 
V povprečju sem spal pet do šest ur. 
Večinoma mi ni bilo težko. Bil sem srečen 
in hvaležen, da lahko živim svoje sanje in 
ustvarjam tam kjer sem si vedno želel 
ustvarjati. Ne glede na to da se je skoraj 
vedno našel nekdo nad tabo, ki si se mu 
moral dokazovati, ki mu nikoli dana 
dejstva niso bila dovolj dobra in ki je 
vedno hrepenel po večjem in boljšem. Bil 
sem karierist pri tridesetih, ki je verjel, da 
ga zvezde vodijo v pravo smer, v bistvu 
pa ugotavljam, da njihovo smer 
spoznavam šele danes.

Kriza identitete
 
Vse se je zgodilo tako hitro – v četrtek 
sem izvedel za svojo diagnozo, v 
ponedeljek so me sprejeli v bolnišnico, 
naredili dodatne preiskave, v torek 
operirali ter me v sredo spustili domov z 
vedenjem, da me v ponedeljek 
pričakujejo na sprejemu na onkološkem. 
Kako sem odreagiral, ko sem izvedel, da 
me zelo verjetno čaka ciklus štirih 
kemoterapij in pol leta bolniške? Iskreno, 
zaradi šoka se ne spomnim.
 
V soboto, dva dni pred sprejemom na 
onkološkega, sem šel do frizerke in se 
pobril na nulo. Ko sem izvedel, da imam 
tumor in da obstaja možnost, da bom 
moral na kemoterapije, sem si obljubil, 
da se bom, če bo to potrebno, pobril. 
Torej, pobril sem se na nulo in nato 
izvedel, da to ne bi bilo potrebno, saj bi 
mi lasje začeli odpadati šele po enem 
mesecu. To se je kasneje tudi zgodilo in 
prizadelo me je bolj kot sem mislil, da 
me bo – ko izgubiš svoje lase, ko ti 
odpade brada in ko ti začenjajo odpadati 
še obrvi oz. se ti posvetlijo, postaneš 
nekdo drug. Nekdo, ki ga nočeš.

Srž za.me
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Hrepeniš po tem, da bi v ogledalu zagledal svojo 
staro podobo in upaš, da bo jutro, ko se bo to 
zgodilo, prišlo kmalu. Vmes se poskušaš sprijazniti s 
situacijo, sprejeti samega sebe in odpraviti krizo 
identitete. Bodriš se z mislijo, da si kot Feniks – da te 
je skurilo, spremenilo v pepel, iz tega pa se boš 
dvignil močnejši in večji tako na mentalni kot fizični 
ravni.
 
Namesto mikrofona bolnišnična postelja
 
Priznam, da me je nekajkrat povsem sesulo, pristal 
sem na tleh. Postavljaš si tista tipična vprašanja za 
katera ti pravijo, da si jih ne postavljaj, kot recimo 
»Zakaj jaz?« in »Kaj sem naredil narobe?«. Bolj 
premlevaš, bolj se zapletaš. Poskušaš se ne 
prepuščati strahu in dvomom. Pomagaš si s 
pogovori, nasveti, z branjem knjig, gledanjem 
dokumentarcev, brskanjem po spletu. Nenadoma 
stvari, ki so ti še pred kratkim predstavljale 
vsakodnevni interes, niso več pomembne.
 
Ni več pomembno, kje bo v petek kakšen žur in kje 
sledi after party. Niso več pomembni službeni tereni 
in ni več tistega vsakodnevnega vrveža, v katerem se 
nam tako mudi, da ob tem pozabljamo pravzaprav 
sploh živeti. Sedaj imaš čas. Tvoje znano okolje so 
zamenjali bolnišnični hodniki, namesto srajc 
sodelavcev so tukaj bele halje zdravnikov, ti pa nič 
več za mikrofonom in pred kamero, ampak na 
bolnišnični postelji z diagnozo raka na modih. Raka, 
za katerega pravijo, da se je razširil še na bezgavke, 
zametki pa so vidni tudi na pljučih.
 
Želel sem verjeti, da mi lahko uspe
 
Kemoterapije še zdaleč niso lahka in prijetna stvar. V 
to sem se lahko prepričal v drugi polovici zdravljenja 
– medtem, ko sem po prvem ciklusu bil tako čil, da 
sem s prijateljicami dva dni po prejemanju 
kemoterapij šel na pohod do Krnskih jezer, me je 
kasneje povsem sesulo – od tega, da sem zaradi 
padca imunskega sistema pristal v izolaciji, do tega, 
da sem po zadnjem ciklusu za tri dni povsem obležal. 
Obležal do tiste spodnje točke, ko se ti zjutraj ne da 
vstati iz postelje oziroma pravzaprav sploh ne vidiš 
razloga, zakaj bi to storil.
 
Na srečo pa me je tudi v najtežjih trenutkih trma 
gnala dalje. Poskušal sem ostajati močan. Ne samo 
zaradi sebe, ampak tudi zaradi okolice. Opazovati 
svoje domače, prijatelje in bližnje, kako jim je hudo in 
kako jih je strah, je nekaj najtežjega. Zato se nisem 
želel smiliti sam sebi. Želel sem verjeti, da mi lahko 
uspe. Želel sem ostajati pozitiven kar se da dolgo, 
ker sem se zavedal, da se mi lahko razpoloženje 
poruši čez noč, novo jutro pa prinese nov slab dan. 

Srž za.me

Postal sem pozoren na svoje misli in jih začel v obliki 
zapisov deliti na družabnih omrežjih. Številna 
podpora, ki sem jo dobil, mi je dajala nov in nov 
zagon. Kot nekdo, ki je delal v medijih, sem imel 
vedno željo, da bi lahko nekako pripomogel k temu, 
da bi imeli ljudje lepši vsakdan. Morda mi je kdaj to 
uspevalo, morda niti ne. Vidim pa, da mi uspeva 
danes. S tem, da sem iskren. S tem, da delim svoje 
misli, delim svoje občutke, delim svoje zapise. Ker 
želim biti navdih in ker želim, da ljudje verjamejo v 
to, da jih čaka nekje nekaj lepega pa tudi če se 
trenutno zdi, da se je nanje zgrnilo najtemnejše 
obdobje življenja.

NAVDIHNI.ME      19



Pozoren sem na svoje misli
 
Ne bom rekel, da me rak ni spremenil, ker me je. Ko sem 
izvedel za svojo diagnozo in pristal v bolnišnici, sem si v 
vsej tisti žalosti in bolečini obljubil, da bom iz te bitke šel 
kot najboljša verzija samega sebe. Nisem želel podvomiti v 
to, da mi ne bi uspelo. Glede na vso preteklost in vso voljo 
do življenja sem verjel, da to ni to in da se moja pot tu ne 
konča. Poskušal sem najti svoj notranji mir, saj so mi 
govorili, da zdaj ni čas, da se sekiram zaradi česarkoli. Da 
je čas, da se posvetim sebi in svojim mislim.
 
In prav to je tisto, kar mi daje vedno novo upanje in nov 
zagon – moč misli. Vem, kakšno bolečino lahko zadaš sam 
sebi, sploh ob diagnozah, kot je rak. Zato postajam še bolj 
pozoren na svoje počutje – ko se recimo zalotim, da tavam 
v skrbi in dvome, začnem takoj iskati razloge za 
hvaležnost. In teh ni težko najti, sploh, ko za srečo niso 
potrebne več velike stvari, ampak zgolj majhne, preproste. 
Kot je recimo trenutek s prijatelji na kavi.
 
Čas zame teče drugače
 
Končno znam biti v trenutku, hvaležen in srečen, da imam 
prijatelje okrog sebe, brez potrebe, da bi vmes brskal še 
po telefonu. Končno cenim trenutke samote, ko lahko 
poslušam glasbo, ki mi je pri srcu, posedam na kakšni 
klopi in občudujem naravo. Lahko bi rekel, da se mi 
končno zdi, da vem, v katero smer si želim iti in kaj želim 
dati svetu, se pa zavedam, da se je ta pot zame šele začela 
in da bo potreben čas.
 
Ta pri meni od diagnoze dalje teče nekoliko drugače. Po 
štirih ciklusih, ko sem tedne preživljal na onkološkem in so 
mi od ponedeljka do petka v žilo tekle kemoterapije, se 
pogled na čas res malenkost spremeni. Tako kot ne moreš 
vplivati na kapljice, ki se neusmiljeno držijo svojega časa in 
po cevkah polzijo s prepočasno ležernostjo, tako veš, da 
nima smisla, da se boriš s časom. Ni prihodnosti in ni 
preteklosti – je le trenutek v sedanjosti. Kot recimo ta, ko 
ob poslušanju Emelie Sande in njene »Bungee Jumping« 
poskušam dokončati tale zapis. Ker gre proti koncu, se 
zapleta pri izbiri misli in besed, toda pogled čez okno, ki 
prikazuje lep sončen dan, mami, da ekran kmalu 
zamenjam za gozd.

Le v malo magije je potrebno verjeti
 
Po kemoterapijah me je pred dvema tednoma doletela še 
operacija na pljučih. CT preiskave po terapijah so 
pokazale, da se je telo odlično odzvalo na zdravljenje, vidni 
so bili zgolj ostanki v pljučih. Zdravniki so se odločili, da mi 
jih na eni strani odstranijo in pošljejo v analizo, da se 
prepričajo, da je tkivo mrtvo in ne živo. Včeraj sem prejel 
izvide – tkivo ni vitalno, me pa bodo v roku enega meseca 
s preventive operirali še na drugi strani pljuč. Pomirjen 
sem. Pomirjen, ker vem, da prihajam k koncu in da bom 
počasi spet zdrav. Pomirjen, ker je ena operacija v 
primerjavi z dvema in s štirimi ciklusi kemoterapij nič. 
Nula, niente. 
Pred dvema dnevoma sem izvedel še, da sem izgubil svojo 
drugo službo. Tako kot diagnoza rak se je tudi to moralo 
zgoditi z razlogom. Nekje sem prebral, da se moraš 
življenju preprosto samo prepustiti. Da moraš zaupati 
prasili, ki ima načrte za prav slehernega med nami. Da 
smo vsi kamenček v mozaiku nečesa večjega, 
veličastnejšega. Da je svet okrog nas bistveno več od tega, 
kar smo pripravljeni videti in verjeti. Da ima prav vsak med 
nami veličastne sposobnosti –  le v malo magije je 
potrebno verjeti.
 
Jaz vanjo po tej borbi, ki še ni povsem končana, verjamem 
toliko bolj. Svet je res lahko lep in čaroben, le perspektivo 
opazovanja je potrebno spremeniti.

Srž za.me
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RAZGALJEN IN 
OSEBEN: STATUS 
QUO NA TRGU DELA!
A V T O R I C A :  L E A  D O L I N A R
F O T O G R A F I J A :  E R I K  Š K O L I B E R

Lea Dolinar deluje v gledališki skupini Vse ali nič v Zavodu 

Bob, kjer razvijajo zakonodajno gledališče kot metodo 

mladinskega dela in kot nekonvencionalno obliko politične 

participacije. V Sloveniji to še ni razvita praksa 

vključevanja mladih. Delujejo v smeri vključevanja 

neorganiziranih mladih v politične procese, torej tistih, ki 

sicer niso politično aktivni. Svoj prispevek je predstavila na 

1. konferenci zatiranih v Ljubljani. TO je pravi prispevek za 

»po lokalnih volitvah«. Kje je beseda mladih? (uvod 

zapisala Vesna Cesar)

 
Osebno je družbeno, družbeno je osebno.
 
Kot najstnica sem si želela delati z otroki, zato sem se tudi 
vpisala na Pedagoško fakulteto. Slaba tri leta faksa sem se 
rinila na vsa možna prostovoljstva, delavnice in študentska 
dela z otroki. Še na AuPair sem šla v Španijo, samo da bi 
imela bogate delovne izkušnje.
 
Nekje vmes med vsem tem pa sem začela obiskovati 
delavnice gledališča zatiranih za magistrsko nalogo ene 
izmed študentk socialne pedagogike. Skupaj smo odkrivale 
problematike mladih in jih preizpraševale na odru z gled-
igralkam/ci. In TO je bil zame ''turning point''.
 
Takrat sem namreč začela iskati priložnosti za nadaljnjo 
sodelovanje v gledališču zatiranih. Kmalu sem naletela na 
skupino Vse ali nič, preko katere sem se seznanila z 
Zavodom Bob. Ta me je tako prepričal, da sem spremenila 
že oddani obrazec za enomesečno prakso. Njihova vizija, 
načela in princip dela so me navdušili nad mladinskim 
delom do te mere, da sem se odločila, da bo to smer, s 
katero se želim poklicno ukvarjati. Tako, pa sem se znašla v 
novi sferi na trgu dela, brez pravih izkušenj in referenc. Vse 
za, preko in zaradi gledališča zatiranih. In naj vam povem, 
totalno vredno je bilo!
 
Še danes se spomnim tistih prvih občutkov s prve ali 
mogoče druge vaje, ko sem morala upodobiti samo in zgolj s 
telesom nek povsem abstrakten pojem, kot je zakonodaja. 
Ali pa tistega brezciljnega kričanja in čudaških grimas. Nikoli 
se mi še nič ni zdelo tako nenavadno in zabavno hkrati. In 
naenkrat na neki točki nisem več marala igrati Samuraja 
izven gledaliških krogov, ker je postal povsem dolgočasen 
brez tega živalskega kričanja in zmrdovanja. Rada sem 
obkrožena z gledališčnicami in gledališčniki, ker so meje 
normalnosti iz zunanjega sveta izbrisane. Kot da si pijana od 
kulture, več si dovoliš in vse je sprejemljivo.

Srž za.me

Po ogrevalnih aktivnostih, kot je npr. Samuraj, smo se lotile 
trdega dela. Raziskovale smo pomen termina prekarnost, 
izmenjevale naše pozicije na trgu dela in s kreativnimi 
metodami spoznavale vzroke in posledice prekarnega dela. 
Sicer ne vem kdaj, ampak dobila sem kontekst, ne da bi se 
tega sploh zavedala, z njim pa tudi jezo zaradi nevidnosti 
izkoriščanja na trgu dela in občutkov brezizhodnosti 
prekark/cev. Tako sem ugotovila, da te aktivnosti nimajo 
nikoli samo zabavne funkcije, ampak jih podpira skriti 
kurikulum. Po mojih izkušnjah je malo metod, ki imajo moč 
ozavestiti in približati neko problematiko tako hitro in 
učinkovito, kot gledališče zatiranih. Zame še večji čar 
slednjega je to, ker ne ostane zgolj pri razgaljanju, ampak 
gre en korak dlje. Nudi prostor za testiranje na videz še 
najbolj utopičnih rešitev problema, ki se na koncu tako ali 
tako izkažejo za boljše kot vdanost v usodo.
 
Ravno to preizkušanje, dajanje konteksta, osmišljanje, 
dajanje glasu in predvsem skrb, da bo ta glas slišan pri 
odločevalkah/cih, so zame razlogi, da verjamem v nujnost 
zakonodajnega gledališča in gledališča zatiranih, kot 
neizbežni metodi za vzpostavitev tistih pogojev dela, ki 
ohranjajo dostojno življenje vseh.
In v to spremembo tako globoko zaupam, ker sem sama 
izkusila vpliv gledališča zatiranih na lastno delovanje. Ne 
zgolj v polju boja proti prekarnemu delu, temveč tudi 
osebne rasti. Ljudi, ki sem jih spoznala, dogodki, ki sem se 
jih udeležila, aktivnosti, ki sem jih soustvarjala, vse to in še 
več je pripomoglo k razvijanju lastnega jaza, bolj družbeno 
kritičnemu razmišljanju, višji stopnji globalne 
soodgovornosti itd.
 
Hvala Slobodanu, Gaji, Tjaši, Danijeli in vsem ostalim 
simpatizerkam/jem gledališča zatiranih, predvsem pa hvala 
Metki in Barbari za vse življenjske in aktivistične lekcije. 
Zaradi vas sem se začela zavedati vpliva ljudi, ki me obdajajo 
ter preizpraševati lastni obstoj in mehanizme družbe oz. 
sistema.
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JECLJANJE 
KOT HIBA, 
A ZAME 
POLET
AVTORICA: AMADEJA MLAKAR
FOTOGRAFIJI: OŠ STROČJA VAS

MOJ SOGOVORNIK JE IVO, AVTOBUSNI ŠOFER, ZA KATERIM 
JE TEŽKA ŽIVLJENJSKA POT, POLNA VZPONOV IN PADCEV, O 
KATERIH ŠE VEDNO GOVORI Z BOLEČINO V OČEH. POLNA 
IZZIVOV, KI SO IZ NJEGA NAREDILI BORCA, KORENINO IN 
OSEBO, KI VSAKI TEŽAVI POGLEDA V OČI IN NE ODNEHA, 
DOKLER TEŽAVE NE REŠI. KAR NEKAJ ČASA SVA SE 
DOGOVARJALA ZA DANAŠNJI INTERVJU, SAJ IMA POLEG 
SLUŽBE OGROMNO DELA TUDI V DELAVNICI, POMAGA 
BRATU NA DOMAČIJI, SKRBI ZA LASTEN DOM IN JE PRAVI 
MULTIPRAKTIK, KI SI LE REDKO VZAME ČAS ZASE.

Tvoje življenje se je spremenilo že pri treh letih.
 
Rodil sem se kot prvi otrok v družini, imam še mlajšega 
brata in dve sestri. Ko sem bil star tri leta, sem šel na obisk k 
babici in dedku, ki sem ju imel zelo rad. Živela sta v 
stanovanju nad hlevom v eni sobi in pri plezanju po 
stopnicah sem padel na glavo. Vsega se sedaj več ne 
spomnim, ampak med drugim sem jo odnesel s pretresom 
možganov. Ta poškodba je najbolj vplivala na moj govor. 
Jecljal sem in to močno. Kolikor pa ni bila težava v samem 
jecljanju, pa se mi je jezik zavezal tudi ob tremi in strahu 
pred govorjenjem, saj sem se zavedal, kako težko govorim in 
da to pri ljudeh sproži vse sorte odzivov, od usmiljenja do 
norčevanja.

Srž za.me

Ostal sem brez poklica – a ne brez 
poklicanosti

prilagojenim programom, ki je bila takrat v Slovenskih 
Konjicah, vse le zaradi govora.

 
Naredil sem osemletko, sicer sem eno leto ponavljal (v 
zadregi pove, da bolj zaradi lenobe pri učenju kot 
zahtevnosti). Že takrat sem veliko raje imel les v rokah pri 
urah tehnike kot sodelovanje pri ostalih urah. Imel sem 
možnost, da bi nadaljeval šolanje v srednji poklicni šoli, 
ampak sem na lastno željo odklonil, ker sem se na ta način 
želel zavarovati pred ljudmi, ki se ti radi posmehujejo. Bil 
sem odločen, da se meni ne bo posmehoval nihče in tako 
sem ostal brez poklica.
 
Pa vendar te to ni ustavilo.
Ne, res me ni. Po osnovni šoli, ko mi je bilo 15 let, sem se 
zaposlil v podjetju v Zrečah. Vmes sem opravil še počitniško 
prakso, septembra pa sem dobil redno zaposlitev. V Zrečah 
sem bil zaposlen okrog 10 let, za leto dni sem se preselil na 
Primorsko, nato sem se vrnil domov in se zaposlil pri očetu 
in nato pri bratu.

Življenje me je naučilo vztrajnosti

Danes je tvoj govor odličen...
Od leta 1997 do 1999 sem si popravljal govor. Leto dni in pol 
sem hodil na Center za sluh in govor Maribor, kjer sem eno 
šolsko uro vadil in pili svoj govor, prepričali pa so me tudi, 
da sem se udeležil skupinskih terapij. Naredil sem zelo 
velike rezultate z mojim govorom, 89%  govora so mi 
popravili, 1 % pa je govor ostal poškodovan, kar je opazna 
razlika proti prej, ko sem imel govor poškodovan 90 %. Bil 
sem odločen, trmast in popravil sem govor, kljub temu da 
sem se počutil sprva negotovo, strah me je bilo norčevanja 
ljudi, morebitnega neuspeha, saj sem skozi otroška leta od 
okolice dobival informacije, da nisem sposoben, da sem 
zabit in da iz mene ne bo kaj prida v življenju.
 
Kako pa si reševal te težave z vrstniki? Ste našli skupni 
jezik, ste bili prijatelji?
No, če so imeli radi moje pesti, smo bili prijatelji (smeh).
 
Kako to misliš?
Velikokrat sem bil tarča posmehovanja, norčevanja, žaljenja 
zaradi jecljanja in če se nisem mogel ubraniti z besedami, 
sem se s pestmi. Seveda mi ni bilo vseeno, da so me 
postrani gledali, ampak ko so se me enkrat lotili z 
norčevanjem, sem se moral postaviti zase.

"Ko sem bil star 3 leta, sem padel po stopnicah, 
imel pretres možganov in to mi je uničilo govor. 
Začel sem močno jecljati."

In kako je to vplivalo na tvoje življenje?
Iz osnovne šole v Zrečah sem bil premeščen v šolo s

"Zaradi jecljanja sem obiskoval šolo s 
prilagojenim programom, skozi otroška leta 
sem od okolice dobival informacije, da nisem 
sposoben, da sem zabit in da iz mene ne bo 
kaj prida v življenju."
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Kaj pa danes?
Danes sem zaposlen kot avtobusni šofer, uspešno in z 
veseljem opravljam to delo.  V vmesnem času sem opravil še 
dodatne izpite za kategorije, ki jih danes moramo imeti 
vozniki, in tudi te v prvem roku. Lahko se pohvalim, da imam 
opravljene popolnoma vse kategorije vozniškega dovoljenja.
 
         "Življenje me je pač naučilo, da z jokanjem in 
         tarnanjem ne bo nič boljše, prav tako pa nimam niti 
         časa niti potrpljenja, da bi se smilil sam sebi."
 
Pa vendar nisi samo šofer, je še mnogo drugih 
obveznosti...
Imaš prav. Še vedno z ljubeznijo delam z lesom, pomagam 
bratu v delavnici, tudi brat je lani šel skozi pekel in v tistem 
času sem sam prevzel delo v delavnici, bil sem mu v pomoč 
in oporo, skrbim za svoj dom in družino. Trudim se in  
pomagam vsem, ki me potrebujejo. Velikokrat po službi 
grem še v mizarsko delavnico in tam do poznih ur 
izpolnjujem želje ljudem, ki bi imeli radi izdelke iz lesa, grem 
k strankam, da se dogovorimo o želenem ... dnevi bežijo in 
včasih se kar sprašujem, kam je pobegnil kak mesec.

Les me napolni z mirom

Včasih ti ponagaja zdravje, pojavijo se bolečine v križu, 
krči v nogah. Kako te bolečine vplivajo na tvoje 
udejstvovanje v svetu, na delo in normalno življenje?
Tako ti bom rekel. Boli, ampak se ne dam. Bolečino 
potisnem v ozadje in dokler me bolečina ne priklene na 
posteljo, vzamem tablete in jo poskušam odmisliti. Torej vse 
delam tako, kot da mi ne bi nič manjkalo. Je težko, zavedam 
se svojih omejitev, ampak rad imam, da je delo narejeno in 
dovolj sem trmast in vztrajen, da naredim zastavljeno, 
četudi boli. Življenje me je pač naučilo, da z jokanjem in 
tarnanjem ne bo nič boljše, prav tako pa nimam niti časa niti 
potrpljenja, da bi se smilil sam sebi.

Srž za.me

Na kakšen način napolniš baterije in si vzameš nekaj 
trenutkov zase?
Obožujem delo z lesom. Les me napolni z mirom. Ko 
vzamem les v roke in ko delam z njim ter vidim, kako iz kosa 
lesa nastaja izdelek, ki ga želim, je to zame čisti užitek. 
Drugače pa rad spim, če mi le čas dopušča (nasmešek), rad 
se podam na kak sprehod, sam ali pa s psom jo mahneva 
naokrog. Obožujem pa tudi ples, predvsem folkloro, ki jo 
plešem že dolgih 25 let v folklorni skupini, za nami pa so 
tudi številna tekmovanja in nastopi.
 
Z veseljem sem ob vikendih sedel za volan, ali z avtobusom, 
s kombijem, z osebnim avtomobilom na kak izlet ali pa se, s 
kamionom peljal kak tovor. V tem času sem bil zaposlen v 
mizarski delavnici, velikokrat pa ste me našli na strehah, ko 
smo prekrivali ostrešje ali ga na novo postavljali, popravljali 
in spreminjali.

Ampak bil si pametnejši in nisi postal »vaški pretepač«, 
temveč si raje gradil na sebi.
Res je. Delal sem z očetom in bratom, 20 let sem bil 
zaposlen v njunem podjetju, nato pa se je v meni razvilo 
veselje do opravljanja vozniških izpitov in naredil sem 
vozniško dovoljenje za C, E in F kategorijo in 10 let kasneje 
še izpit za avtobus. Vse izpite sem opravil že v prvem roku, 
kljub temu da so se našli ljudje, ki so se norčevali iz mene, 
da mi ne bo uspelo.

Izpolnjujem želje ljudem – in s tem sebi
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NA ZAČETKU SEM 
POGREŠALA DRUŽBO, 
PREDVSEM PA SAMO SEBE

AVTORICA: SANJA RUBINIĆ
FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV KAJE AVBERŠEK

Ni me.je

35-letna vizualna umetnica, diplomirana industrijska 
oblikovalka Kaja Avberšek, je odraščala v Velenju, nekaj 
časa živela v Berlinu in Lizboni, zdaj pa z možem 
Bolgarom živi na Kanarskih otokih. Kaja je ustvarila 
moderno družino, v kateri kot starša različnih 
narodnosti otroka vzgajata v tretji državi. A s sinom se 
pogovarja v slovenščini. Z mejami se ne obremenjuje, ne 
s fizičnimi, ne tistimi v glavah ljudi.
 
Kaja, kaj je pripeljalo do tega, da si ustvariš družino na 
Kanarskih otokih?
Splet naključij. Ko sem pred štirimi leti zanosila, sva s 
fantom živela tisoč kilometrov narazen – on v Berlinu (pred 
tem v Madridu, pred Madridom v Plovdivu), jaz pa v Ljubljani 
(pred tem pa v Lizboni). Rodila sem v Sloveniji in prvega pol 
leta življenja najinega sina Kalina se je Deyan vozil na dolge 
obiske v Slovenijo. Potem smo se skupaj preselili v Berlin, 
predvsem zaradi njegovega dela. Jaz od nekdaj delujem kot 
samozaposlena, dolga leta sem s sabo nosila svoje delo, 
kamorkoli sem že šla, zato me, z vidika mojega ustvarjalnega 
dela, na Slovenijo nič ni prav zares vezalo. Predvsem je bilo 
pomembno, da smo skupaj. Po nekaj mesecih življenja na 
severu me je nekega večera Deyan vprašal, če bi me 
utegnilo zanimati življenje na Gran Canarii. Da vse kaže, da 
se tam nekaj odpira. Zamisel se mi je zdela nadrealna, Gran 
Canaria, Kanarski otoki, pesek, palme, nemški turisti, sadne 
kupe ... niti vedela nisem, kje točno ležijo …

Kaj ti je bilo v drugem okolju najtežje in kaj najlažje 
sprejeti?
Iz lizbonske izkušnje sem se naučila, da začnem povsem 
novo okolje dojemati kot del mene po letu, letu in pol 
bivanja znotraj njega. Tako tudi tu. Ti premiki so bili zelo 
naporni, vedno v potovalkah, z malim otrokom, vedno 
povsod in nikjer. Dobro leto smo zasidrani, kar mi daje 
dušni mir; tako lahko razmišljam še o čem drugem, ne le o 
bistvenem, preživetvenem. Na začetku sem res pogrešala 
družbo, predvsem pa samo sebe. Saj moramo najprej priti 
nazaj k samim sebi, da lahko pridemo do drugega. Ko je 
Kalin pred dobrim letom začel hoditi v vrtec, se mi je svet 
začel odpirati, tisti znotraj in tisti zunaj. Še vedno se 
navajam, v bistvu čutim, da se je sedaj šele zares začelo, 
naše skupno življenje v našem skupnem gnezdu. Tisto prej 
je bilo eno samo divjanje.

Verjamem v nadnacionalnost

Videti ste popolnoma moderna družina. Z možem 
vzgajata otroka kot starši različnih narodnosti v tretji 
državi. Koliko se tega zavedate v tem okolju?
Verjamem v nadnacionalnost. Žal se mejam in zastavam ne 
morem popolnoma izogniti, jih pa ne maram in ne 
priznavam. Seveda se zavedam od kod prihajam, 
zemljepisno, hkrati pa stremim k temu, da gledam na 
življenje bolj univerzalno, bolj z vidika vesolja.
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Ni nujno, da spadamo tja, kamor smo se rodili. Čutim, da 
moji duši paše nekaj toplega in malo počasnejšega, čeprav 
sem vzgojena v hitrost, storilnost, uporabnost. Kar ne 
pomeni, da ne potrebujem strukture in predalov, da lahko 
delujem. Na otoku sistemi delujejo ribje, plavajoče. Nikoli ne 
moreš biti zares prepričan, ali se bo nekaj res zgodilo, kot je 
bilo načrtovano. To je, recimo, zame kar izziv.
 
V katerem jeziku se pogovarjaš s svojim otrokom? 
Slovensko, ne bi se mogla drugače, tako sem mu najbližje, 
kar se besedne komunikacije tiče. Deyan se z njim pogovarja 
bolgarsko, hodi pa v špansko šolo (španski otroci gredo s 
tremi leti namreč v “šolo”). Z Deyanom se pogovarjava 
angleško, v angleščini sva se spoznala in se očarala. Če sva v 
skupini več špansko govorečih ljudi, seveda govoriva 
špansko. Z njegovima staršema, recimo, ki že dolgo let živita 
v Španiji, sem imela dobro priložnost vaditi. Moja španščina 
sicer še vedno malo vleče na portugalščino, pa nič zato. 
Glede jezikov Španci niso prav pretirano zahtevni.

Ni me.je

prijateljev. Ko se po pol leta ali letu dni srečamo, je vedno 
tako, kot bi se včeraj. Tudi moja ustvarjalna, ki je v mojem 
primeru tudi profesionalna pot, se je začela in razvila v in 
preko slovenskega prostora. Čuvam jo, hkrati pa grem dalje. 
Med mano in Slovenijo v vseh pogledih je en tak lep most. 
Če sva narazen, se imava, ko se srečava, še raje.

Slovenija kot cona udobja in zlata kletka

Kaj iz Slovenije najbolj pogrešaš?
Letne čase. Potem jih grem pač iskat. Nazadnje sem, recimo, 
priletela v najlepšo jesen, zvečer je dišalo po grozdju in 
ognju, sonček je bil in listje veselih barv ... Razveselila me je 
in po treh tednih, ko se je začela spreminjati v hlad, dež, 
temo in puščobo, sem je imela ravno dovolj. Pri pogrešanjih 
gre velikokrat za nekakšen olepšan romantičen spomin. 
Potrebujemo čisto malo tistega pogrešanega. In spomnimo 
se na le najbolj bleščeče delce celote, celota pa ni nikoli le 
svetla in lahka.
Pogrešam velik zelen gozd. Zeleno na splošno. Imam pa 
zato veliko modre. Kdaj pogrešim tudi čvekanje z mojimi 
babami, če se takole žmohtno izrazim, ko se mi ni treba 
posebej razlagati, ker sem znotraj kulturnega konteksta, ki 
me lahko ravno zato, ker mi je postavil osnovo, razume. 
Potem so pa take majhne materialnosti, ki jih vedno uvozim: 
bajadera, čokoladice životinjsko carstvo, bučno olje, 
barcaffe, pšenični zdrob in polenta za ekspresno kuhanje.
 
Koliko čutiš povezanost s Slovenijo?
Zame je Slovenija hkrati cona udobja in zlata kletka. Rada se 
vračam, na vsake kvatre. Tako občutim njen duh z distanco 
in ga bolje razumem, hkrati pa tudi samo sebe. V Sloveniji 
imam svojo prvotno družino pa nekaj zlatih prijateljic in 

Z mejami se ne obremenjuje, ne s fizičnimi 
ne tistimi v glavah ljudi

Kako si si – glede na fizično oddaljenost – organizirala 
svoje delo?
Glede na to, da dandanašnji obstaja virtualna komunikacija, 
v fizični oddaljenosti ne vidim ovire. Seveda se je fino in 
nujno z bralci, uredniki itd. na vsake kvatre srečati zares, na 
štiri oči. Takrat je to stvar logistike. Svojo zadnjo knjigo, 
stripovski album Mile <3 disko, ki je pred par meseci izšel pri 
slovenskem Stripburgerju (Forum Ljubljana) smo skupaj 
spravili na daljavo. Ki je nazadnje prinesla bližino.
 
V katere projekte si trenutno vključena?
V veliki projekt "naša bela hiša". V "paci" imam eno posebno 
kuharsko knjigo v stripu. Ampak še čaka, bomo videli, kaj se 
bo skuhalo. Nadaljevati želim z velikimi zidnimi poslikavami 
v javnem prostoru. Pa tudi v zasebnih. Za drugo 
leto načrtujem vzpostavitev ateljeja za keramiko, mojo staro, 
za nekaj let na stran postavljeno, strast. Zadnja leta sem 
predvsem risala in pisala (že desetletje pišem tudi mesečno 
kolumno za velenjski časopis, ki mi je v veliko veselje). 
Pogrešam tretjo dimenzijo, potrebujem zemeljskost po vsej 
tej zračnosti, da zgrabim, zgnetem, zgladim.

 NAVDIHNI.ME      25



AVTORICA: NATALIE CVIKL POSTRUŽNIK
FOTOGRAFIJE: KLEMEN RAZINGER

NE PRENESEM IZJAVE »TO 
NE GRE, TO SE NE DA«

JAKOV FAK OSEBNO

Ni me.je
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izkaže, da ne gre, bom razumel, da se pač ne da. Kar tako 
'sprve', en tak avtomatičen odgovor – tega se ne da, to ne 
gre – meni je prav slabo, če to slišim, in postanem slabe 
volje. In da, ta stavek ali njegov del sem velikokrat slišal in 
to prav tam, kjer sem najmanj pričakoval; npr. v športnem 
okolju. Konkretno – to je bilo v komunikaciji s smučarsko 
zvezo. Očitno ne verjamejo vame. A najslabše je, da ne 
verjamejo niti vase in so na takšnem delovnem mestu; saj 
je menda jasno, da je težje zmagati v svetovnem pokalu, 
kot pa ... mar ne?
 
Navdihuje me …
nadpovprečje, uspešni ljudje na splošno. Najbolj me 
navdihnejo športniki, ki so zelo uspešni še v poslovnem 
svetu. Sam živim ta način življenja in mi je fascinanten; zato 
predstavlja izziv, da bi tudi sam kdaj postal takšen, kot so 
nekateri uspešni športniki/poslovneži. V moji panogi se šele 
zdaj odpirajo uspešne poslovne zgodbe, ko (bivši) športniki 
počasi brendirajo sami sebe; sicer me impresionirajo 
dosežki Jona Olssona in njegove vrhunske znamke 
Douchebag. Nekaj takšnega, tako super idejo, si želim tudi 
zase.
 
Moj nov dom v sebi nosi …
... vse moje ideje, kako naj bi bil videti popolni dom; pa ne 
mislim zaradi kakšnih posebnih naprav ali česa podobnega. 
Vzel sem si veliko časa. Je točno tak, kot sem si ga želel; od 
okolice do vsake podrobnosti ... ker sem se poglobil v to. 
Moj center sveta je v tej hiši ... to je osnovna točka, iz 
katere hodim vsak dan na treninge in se vračam nazaj k 
svoji družini. Dom že sam po sebi nosi tako velik pomen, da 
ga težko zamenja kakšno drugo mesto na svetu. Sicer pa je 
bilo kar naključno, da sva izbrala Lesce ... bila je edina 
parcela, ki smo si jo bolj podrobno ogledali, in sicer na 
priporočilo nekdanjega vrhunskega biatlonca Tomasa 
Globočnika (sedaj je naš sosed). Smo v dolini in imamo 
relativno blizu Ljubljano in Pokljuko. Omogoča enostaven 
prihod v službo ženi in meni treninge na Pokljuki – je 
konsenz, o katerem smo govorili malo prej (smeh).
 
Moje sporočilo ... 
... želim vam, da bi bili osredotočeni na tisto, kar je najbolj 
pomembno – to je na nas; želim vam, da bi materialne 
stvari dali na stran. Zdi se mi, da se včasih kar malo 
izgubimo v tem marketinškem svetu, kjer danes živimo ...
 

Jakov Fak je delaven, predan, fokusiran športnik, 
odločen, vztrajen, natančen in umirjen vrhunski 
biatlonec z več osvojenimi svetovnimi prvenstvi in 
medaljami na olimpijskih igrah; je ljubeč, nežen in – 
kot sam pravi– tudi nepopustljiv mož in oče. Je 
vrhunski ter neobičajen v vseh pogledih. Zato je naš 
decembrski navdih in ga z veseljem in ponosom 
predstavljamo skozi deset iztočnic, ki smo mu jih 
postregli v premislek in izziv. Obvladal jih je z lahkoto.

Prvi velik korak je storjen s tem, ko ...
človek jasno ve, kaj je njegov cilj. Ko gledam neko situacijo 
ali ko dobim idejo, to stvar preučim, analiziram, pregledam 
svoje prednosti in svoje minuse in takrat se odločim, ali 
naredim korak ali ne. Če imam en odstotek 'šanse', da mi 
uspe, sem pripravljen iti v to tveganje. Verjamem, da ima 
velika večina ljudi potrebo po večji gotovosti, recimo okrog 
50 odstotkov, ali celo več. Pri teh odločitvah sem malo 
drugačen (smeh). Za športnika moraš biti večni optimist, 
ker drugače bi si lahko takoj rekel – to ne bo šlo. 
Mariskatera stvar, ki jo moraš v športu izvleči iz sebe, se zdi 
nemogoča; ampak če 'naštimaš' glavo na nek rezultat, na 
nek izid, telo sledi.
 
Zame je šport ...
način življenja. Vsi, ki so bili kdaj profesionalni športniki, to 
razumejo. Tega občutenja ne izgubiš, ga ne moreš izklopiti. 
Kaj mislim s tem? Npr: ljudje doživijo prometne nesreče, pa 
so še vedno ostanejo športniki, to pač enostavno SI.
 
Matea (žena) in Mila (hči) sta zame ...
... središče sveta. To je izhodiščna točka v svet, obenem pa 
varna sredina, v kateri se počutiš najbolj prijetno, najbolj 
ljubljeno; hkrati pa je mesto, ki ga moraš najbolj varovati.
 
Konsenz, komunikacija, zaupanje so ...
... temelj dobrega zakona ali katerega koli sodelovanja. 
Glede na to, da sem na 'frišno' poročen, lahko rečem, da 
sem s takim mnenjem vstopil v zakonski odnos in 
verjamem, da če sledimo tej filozofiji, potem ni 'šanse', da 
bi bil zakon neuspešen. Isto velja tudi za poslovno 
sodelovanje.
 
"To ne gre, tega se ne da … “
... je najbolj 'mrzka' izjava, ki jo lahko slišim. Zgodi se, da se 
včasih kaj ne da narediti, ampak sem tak, da tega ne bom 
rekel že takoj na začetku. Najprej bom poskusil nekaj 
narediti in ko se po več poskusih in različnih pristopih
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CAMINO
TE

POKLIČE,

ITI
MORAŠ
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AVTORICA: VIKTORIJA KANTE
FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV
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Camino je zame odklop od resničnega  sveta, kot 
nekakšen vzporedni, pravljični svet, kjer je vse lepo in 
prav. Všeč mi je srečevati ljudi s celega sveta, odkrivati 
nove kraje in premagovati samo sebe. V današnjem 
času vsi nekam drvimo, stalno se nam nekam mudi, smo 
nenehno pod stresom. Na caminu pa se čas ustavi. 
Edina naloga je, da prehodiš določeno število 
kilometrov, da si najdeš hrano in prenočišče in prav nič 
drugega. Po moje večina ljudi tam išče prav to – čas 
zase.
 
Hajdi na pot
To pot sem spoznavala preko knjig, ki jih pri nas res ne 
manjka. Sem bolj tip za na kavč s knjigo v roki, ne ukvarjam 
se z nobenim športom. Seveda sem malo sanjala, da bom 
tudi jaz nekoč enkrat šla tja. Potem me je leta 2014 prijel 
nemir, v meni se je nabrala napetost, stres, ki ga nisem 
znala dati iz sebe. Zdelo se mi je, da se mi bo kar zmešalo, 
če ne bom šla. Camino me je dobesedno poklical. Pravijo, da 
ko te pokliče, se mu moraš odzvati.
 
Družino sem praktično postavila pred dejstvo, da grem. Bila 
sem tik pred 40. rojstnim dnevom. Mož ve, da potrebujem 
čas zase in me ne omejuje. Ne vem, kako bi se takrat 
odzvala, če bi on prišel z idejo, da on nekam gre sam za en 
mesec. Bila sem seveda malo sebična, pustila doma tiste, ki 
jih imam najrajši. Težko je bilo gledati objokani hčeri (10 in 
13 let sta imeli), ki sta šli zjutraj v šolo, jaz pa na letališče. 
Šestletnemu sinu se ni sanjalo, kaj to pomeni, da mame ne 
bo en mesec.
 
Meni je ta mesec minil kot bi trenil. Na prvem pohodu sem 
se okužila z neozdravljivim virusom camina. Ko sem prišla 
domov, so ob polnoči vsi jokali in me objemali in vzdihovali, 
kako dolg je bil čas brez mene. Takrat je prišlo malo za

Ni me.je

mano, kaj sem naredila, da sem kar šla. Ampak mi ni žal. 
Srečna mama, srečni otroci. Otroke tudi sicer vzgajam v 
samostojne ljudi. Pa malo so videli, kaj vse neke čarobne vile 
skuhajo in operejo, ko je mama doma...
 
Najboljše testenine s paradižnikovo mezgo iz pločevinke
Otroci so čedalje večji in predvsem najstarejši hčeri je 
postajalo dolgčas od ležanja na plaži. Le še najmlajši sin si je 
želel čofotanja v vodi. Včasih, pred caminom, je bil tudi zame 
zakon dopust 10 do 14 dni ležanja na plaži v senci in v tem 
času prebrati čim več knjig. Otroke sem vprašala, če bi šli 
malo hoditi po Španiji. Starejša hči je vprašala, če bodo tam 
lepe plaže. Bodo, sem obljubila.
 
Najprej sem vse postavila pred dejstvo, da bo vsak nosil svoj 
nahrbtnik. Z možem sva imela nahrbtnika težka okrog 
sedem kg, punci slabih šest, sin pa tri. Doma sem tudi 
povedala, da bomo sedaj tri tedne jedli makarone in da si ne 
bo kdo kaj izmišljeval. No, po kakšnih desetih dneh so otroci 
vprašali, da kdaj bom skuhala tiste obljubljene makarone. 
Pa smo jih; mislim da trikrat v treh tednih. Sedaj me sin 
sprašuje, kdaj bom doma skuhala tako dobre makarone, češ 
v Španiji so bili najboljši. Po moje so jim dober okus dali 
prehojeni kilometri. Na njih je bila namreč samo pločevinka 
paradižnikove mezge in vrečka parmezana.
 
Smrekovo mazilo, videospoti in pesmice
Doma so me skrbeli žulji, saj bi lahko ustavili naš camino. 
Vsako jutro smo si namazali noge s smrekovem mazilom in 
(o fuj!), nismo prali nogavic, ampak jih samo posušili na 
soncu.  To je moj recept proti žuljem. Nihče ni dobil niti 
enega!
Načrtovala sem kratke etape po 10, 15, 20 kilometrov. Le en 
dan je bilo potrebno prehoditi 27 kilometrov, ker vmes ni 
bilo prenočišča. Pa smo zmogli tudi to. Vmes smo prepevali, 
se hecali, snemali videospote in se veliko smejali, pa je šlo.
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Odzivi okolice
Odzivi prijateljev, širše družine so bili različni. Sin je ob koncu šole en dan prijokal domov, 
da se vsi norčujejo iz njega, ker gre on v neumno Španijo hodit, sošolci pa gredo na morje. 
Takrat sem se malo vprašala, ali delam prav. Izkazalo se je, da sem naredila prav. Nihče 
noče več slišati o ležanju na plaži. Tudi sin ne. V zadnjem prenočišču na poti sem listala po 
knjigi vtisov in noter je napisal: »Bil sem z družino na caminu. Bilo mi je zelo lepo.«
Nekateri so naš podvig sprejeli z občudovanjem in nam čestitali. Sem pa slišala tudi 
komentarje v smislu, da zdaj sem vlekla pa še otroke mučit v Španijo, pa da če je 
normalno, da 16-letna hči hodi 20 kilometrov vsak dan z mamo, namesto da bi žurala 
sama s prijateljicami na morju. Pač vsak ima drugačen pogled na svet in vrednote.

Vsega skupaj smo v treh tednih prehodili 300 kilometrov. 
Vzeli pa smo si tudi čas za kopanje, ogled muzeja in drugih 
znamenitosti ob poti. Na potovanju smo se kot družina še 
bolj povezali. Otroci, hčerki sta stari 14 in 16, sin 10 let, so 
spoznali, kako se z malo da preživeti.
 
Seveda so vsi imeli s seboj telefone in bili rahlo nesrečni, ker 
ni bilo wifija po vseh prenočiščih, ampak so se vdali v usodo. 
Res mi je bilo lepo, ko sem sedela na klopci v parku in so se 
vsi trije guncali na gugalnicah, plezali po igralih in se skupaj 
po dolgem času igrali. Tudi 16-letnica se je skobacala v neke 
avtomobilčke za vrtčevske otroke.
 
Domišljija ti da krila, pardon, močne noge
Res ni bilo čisto nobene krize. Katarina je prišla en dan k 
meni na plaži v kraju Mino in mi rekla, da je to najboljše 
poletje ever. Nika je naslednji dan z usti do ušes vprašala, 
saj gremo drugo leto spet, a ne, mama. Nič nista stokali, le 
stalno pritiskali na fotoaparat in pošiljali slike prijateljem.
 
Z možem nisva imela potrebe spodbujati otrok. Sin je začel 
malo tečnariti, da ne gre več nikamor že skoraj na koncu, v 
industrijski coni pred Santiagom. Te industrijske cone so 
tudi meni najhujša stvar na caminu. Prideš ven iz miru v 
gozdu v asfalt in oblake izpušnih plinov, ampak tudi to je del 
poti in ga je potrebno sprejeti

Zjutraj smo zadnji, po osmi uri zapuščali alberg. Samo malo 
sem jih potresla in rekla, da vstanemo. Nataknili so čevlje, 
pojedli kos kruha in hajdi v nov dan. Spodbuda res ni bila 
potrebna. Hčeri in mož so hodili spredaj, ker so bili hitrejši 
od naju s sinom. Midva s sinom sva do onemoglosti 
prepevala Petelinček je na goro šel, z njim sem se igrala 
razne igre. Pohodne palice so bili čarobni meči, uporabljala 
sva čarobne moči ptic pevk, električnih drogov, oblakov itd. 
in so kilometri hitro minili. Najdaljše etape pa smo vsi 
prehodili skupaj.
 
3000 evrov – za nekoga veliko, zame neprecenljivo.
Prvič sem šla leta 2014 s sestro in z njeno znanko na 
francoski camino. Ta camino je bil najdaljši, najbolj se lahko 
odklopiš od resničnega sveta. Drugič sem šla v 2016 z 
možem na portugalskega od Porta do Santiaga. Možu je bilo 
tudi izredno všeč, ko sva skupaj hodila. Avgusta 2016, par 
dni po vrnitvi s camina, sem si na plaži na Hrvaškem zlomila 
gleženj, ampak sem aprila 2017 že šla s prijateljico Tatjano, 
ki je prehodila 1000 km Via de la plate iz Seville. Jaz sem jo 
spremljala prvih 200 km do Meride.



Lani sem šla s celo družino na angleški camino. Izbrala sem 
camino Ingles, ki je najkrajši, ampak ob koncu bi vsi dobili 
potrdilo o opravljeni poti, saj je daljši kot 100 kilometrov. Z 
družino je seveda bilo drugače. Nimaš toliko časa zase, imaš 
druge skrbi. Celoten strošek tritedenskega camina je tako bil 
za celotno družino manj kot 3000 evrov. Za nekoga veliko, za 
nas, neprecenljivo. Imam željo, da bi se za Abrahama sama 
podala še enkrat na francosko pot. Takrat bodo že vsi otroci 
veliki in se bom lažje odpravila spet sama od doma. Do 
takrat pa bomo hodili skupaj.
 
 
 
Kako vzdrževati kondicijo za takšno dolgo hojo?
Pred prvim caminom sem resno vsakodnevno trenirala, ker 
sem se bala, da brez kondicije ne bo šlo. Pa sem videla, da ni 
nek bavbav. Dobro je, da imaš nekaj kondicije. Sedaj vsako 
nedeljo zjutraj, ko otroci še spijo, narediva z možem 10 
kilometrov. Če mi čas znese, grem tudi med tednom kdaj za 
kakšno urico sama malo v naravo. Kot družina pa jo večkrat 
kam mahnemo na kakšen izlet, ki vključuje vsaj nekaj hoje. 
Otroci kot otroci seveda malo godrnjajo, da morajo spet 
hoditi, ampak potem jim je seveda lepo. Zanimivo, da v 
Španiji ni niti enkrat nihče potarnal o tem.

 
 
Najmlajši član družine o preživljanju takšnega dopusta…
Enej: Na caminu mi je bilo na začetku čudno, predvsem spanje 
na pogradih. Potem pa mi je postalo lepo in najbolj všeč mi je 
bilo, ko smo se kopali v oceanu. Prijatelji so me gledali čudno, 
učiteljem je bilo zanimivo, da sem šel hodit tako daleč …
 
 
 
Kdo je Viktorija Kante?
Za knjižničarko iz Ajdovščine Viktorijo Kante bi lahko rekli, da 
velja rek: enkrat romar, za vedno romar. Najprej je po 
romarskih poteh po Španiji in Portugalski hodila s sestro, 
potem z možem, pozneje še s prijateljico, prejšnje leto se ji 
pridružila cela družina. Sedaj jo je poklical tudi slovenski 
camino. Nekaj malega ga je že prehodila. Upa, da bo ob službi, 
družini in delu v sadovnjakih našla kakšen prosti vikend in se 
odpravila na nove etape.  Kot pravi, je camino zdaj njen način 
življenja in preživljanja dopusta. To leto planira novih – 
družinskih – 300 kilometrov camina.

Ni me.je
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USTVARJAM IZ 
NUJE

AVTOR: KRISTIJAN ROJS
FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Ime mi je Kristijan Rojs in sem 21-letni študent podjetništva. Zelo rad se zabavam 
z vožnjo in s skakanjem z bmx kolesom, ki ga vozim že 9 let z vmesnimi 
prekinitvami zaradi hujših poškodb. Šport je del mene že celo življenje, zato bi 
lahko rekel, da mi je vsaka športna aktivnost všeč. Rad imam tudi peko in 
kuhanje. Poleg tega pa rad pišem pesmi v obliki svobodnega verza, ki kažejo 
delček mojega razmišljanja in pogled na probleme, ki sem jih doživljal ali opazil 
na nekem drugem področju. Sem ambiciozen, a hkrati neodločen, razumevajoč, 
komunikativen in vztrajen. (op. uredništva: pesmi smo objavili na kulturni dan, 8. 
februarja, v spomin našega največjega pesnika.)
 
Pod vprašaj
 
Kaj je to,
kar pusti mi ne spati?
Čemu,
skrivaj mi hodiš,
brez sledu v pota kriva me vodiš.
Kaj je to,
To kar neskončno želim si spoznati.

Odkrij.me
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Čemu,
tema prekriva mi to kar v sebi nosim,
skrivnost, neskončno te prosim.
Vrni se in vrni mi to, kar bilo mi je dano.
Prezgodaj je za to kar v mislih nosiš,
ker brezglavo verjel si vanjo, in sedaj
prepozno je za to kar prosiš.
Skrhljaj si breme in prepusti se veličini,
ki ponuja ti z okusi pozno v noči,
v nepremišljeni tišini.
 
Groš
 
Ko odrekel se ji boš,
Vsiljivi tej vrlini,
Na plan povzdignil boš, svoj groš.
Slutnja ob večeru,
Na divanu se zamisliš
In pomisliš na to, kar da ti ne miru.
Ob pogledu skozi,
Doumel si, se v tišino zavihtel.
Da, čudovito je živeti v prozi.
Pa veter zapiha in zanje listje pojde,
Ni en’ga korenjaka, ki vetru se upre.
S kupa listja pesmi pojo, se samo smejo,
a kaj ko veter preslišijo in zanj se ne zmenijo.
V vetru sluteč, besed na pretek,
Si uslišal trepet, zanj prosil si manj kot preveč.
Misli si v veter poslal, ponovno jih modro zajel,
Kajti srečni vsi bi radi bili.

Odkrij.me

Čuvaj Človek
 
Nekoč, ko tvoja duša bo slonela
Ob kamenj, ti neurje bo razpustila.
Človek, čuvaj svoje mesto.
Ko bival boš med njimi
Cel život boš prenesel.
Tišina, ki prinesel jo boš seboj,
Zgradila ti bo vse želje in
Ti boš vedoč, skočil vsem v pomoč.
Človek odpri si oči in zgradi si mesto.
 
Želja
 
Ujeti brez meja si želiš
tisto, prek brega.
Da v mesečini se ne izgubiš.
Le-to v snu pridobiš,
ki narekuje ti iz nje, prek brega.
Po moč htiš in vse hitreje se budiš,
A le-ta prebujena, ni brez preteklega.
Sprejem narekuje ti ono,
Ono na strani prek brega.
In poleg stoji, svetlo brhtno okno,
skozenj katerega prepolna se mudi
Želja, tega neučajočega.
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MOJE PRIGODE S 
POTEPANJ PO SVETU – 
LUBLIN, POLJSKA

Ob dolgih zimskih večerih posedemo okrog ognjišča. Da 
nam čas hitreje mine, začnem pripovedovati eno izmed 
dolgih zgodb o mojih potepanjih po svetu. Ko večini 
poslušalcev, tam nekje proti uri duhov, pričnejo kinkati glave 
in se spuščati očesne veke, zgodbo zaključim s prastarim 
slovenskim pregovorom:
»Povsod je lepo, a doma je najlepše.«
Če verjamete!
Kdo pa še danes poseda zvečer ob ognjišču in posluša 
pripovedi starejših?
Prav zaradi tega razloga so nastali ti zapisi. Da navdušijo vsaj 
tistih nekaj bralcev, ki jih lahko skoraj preštejemo na prste 
rok, ko ob dolgih zimskih večerih namesto televizije ali 
računalnika raje listajo in prebirajo knjige. Mogoče tudi vas!
Če jih boste brali poleti, na plaži, vas prav tako iskreno 
pozdravljam. To je danes že skoraj pozabljena 
počitniška/dopustniška aktivnost. Vsi raje nekaj tipkajo po 
svoji tablici ali po telefonu. (Se opravičujem: … po žepnem 
računalniku z možnostjo fotografiranja in telefoniranja!) Saj, 
danes ta majhna naprava, ki nam občasno prepeva ali žvižga 
v žepu, po moči za tisočkrat presega računalnik, ki je leta 
1969 pomagal ljudem pristati na Luni.
Sam nisem nikoli potoval tako daleč. Najdlje je bilo do 
Chicaga, kar je, če sem prav izračunal, več kakor 7.600 
kilometrov v eno smer. Če bi lahko poleteli neposredno, bi 
polet trajal okrog 10 ur. V resnici jih je bilo krepko več, a o 
tem več v zgodbi. Vsekakor smo s prijatelji potovali čez osem 
časovnih pasov. Ali še drugače, pot je potekala čez eno 
tretjino planeta.
A prej pojdimo na Poljsko. Je mnogo bližje.

AVTOR: ANDREJ IVANUŠA
FOTOGRAFIJE:  

DOLGI VEČERI – ZIMSKI IN POLETNI

Ni za od.met

OKOLI RITI V ŽEP –
ALI KAKO SEM POTOVAL NAJPREJ NA 
POLJSKO, DA SEM POTEM LAHKO 
ODPOTOVAL ŠE NA ŠKOTSKO

PET MINUT ZA INTERNETNI VPRAŠALNIK

V Edinburgh sem prispel zato, ker sem bil najprej v Lublinu. 
Zanimivo, ne res? Najprej potuješ na Poljsko, da bi potem 
odpotoval na Škotsko.

Večina mojih poslušalcev me na začetku te pripovedi vedno 
povpraša:
»Kje pa je Lublin?« Vzdihnem in si mislim:
»No, vsaj za Edinburgh so že slišali!«
A zakaj sem sploh potoval v Lublin na Poljskem?
Prav, pa naj začnem z nedolžno informacijo, ki mi jo je 
nekega jesenskega popoldneva leta 2012 zaupala moja 
žena. Dejala je, da je govorila s svojo znanko iz Univerze za 
tretje življenjsko obdobje v Mariboru. Ta ji je omenila, da 
neka poljska organizacija vabi starejše prebivalce Evropske 
unije, torej tiste nad petdeset, brezplačno na nekakšno 
predavanje. Ona sicer nima časa, da bi šla tja.
A sam sem zastrigel z ušesi.
»Brezplačno!?« sem presenečeno vprašal.
»Ja, samo neki vprašalnik na internetu je potrebno izpolniti! 
Če te zanima, pa ga ti izpolni!«
Rečeno, storjeno! Brž sem sedel za računalnik, našel stran 
poljske prostovoljne organizacije Fundusz Inicjatyw 
(angleško: Initiative Fund), kjer so vabili udeležence iz vse 
Evropske unije in so v tretjem življenjskem obdobju (torej 
nad 50 let starosti) na delavnico »Kreativni Božič« (angleško: 
Creative Christmas) v začetku meseca decembra 2012 za 
šest dni v okviru evropskega programa Gruntdvig.
Pet minut sem potreboval, da sem izpolnil vprašalnik. Potem 
sem na koncu pritisnil na tipko Enter. Ha, rečem vam, to je 
bila doslej moja najboljša uporaba te tipke na tipkovnici!
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EVROPSKI BABILON

Čez nekaj dni je na moj e-naslov prispel odgovor, da sem 
sprejet. Ob tem so poslali celoten program in pogoje za 
udeležbo. Res so bili mož beseda! Plačali so vse potne 
stroške in bivanje v Lublinu. Odpravil sem se na potovanje, 
ki me je navdihnilo in mi prineslo eno od mojih najboljših 
življenjskih izkušenj.

Ni za od.met

Ob tem je bilo po ulicah veliko žonglerjev. Mnogi so nosili 
šolske nahrbtnike in žonglerske kije ali celo posebne posode 
za žongliranje z ognjem. Kasneje so mi pojasnili, da je na 
fakulteti tudi cirkuška katedra in da imajo poseben program 
za žonglerje.
Naš predavatelj je bil Marek, ki je tudi hodil na domačo 
fakulteto. Prav tako je član lokalne žonglerske družine. 
Pohvalil se je, kje vse so že nastopali, tudi v Sloveniji. Že 
drugi dan naše delavnice je vsakemu prinesel papirnato 
vrečko s petimi raznobarvnimi ruticami.
»Kaj pa bomo s tem?« sem vprašal. Bolje, da ne bi!
»Zdaj bomo žonglirali,« je sledil odgovor, ki mu moja ušesa 
niso mogla prav verjeti. Pa smo! Z ruticami. Odvisno od 
ročnih spretnosti posameznika, smo se v naslednjih uri do 
dveh vsi naučili žonglirati.

Drugega decembra 2012 sem tako v Gradcu sedel na letalo, 
poletel v München in od tam z naslednjim poletom v 
Varšavo. Nato pa z vlakom do Lublina, kamor sem prispel 
pozno popoldan in se namestil v hotelu Victoria v središču 
Lublina, kjer so potekala tudi naša srečanja in delavnice.
Naslednji dan smo se udeleženci delavnice prvič srečali v 
hotelski sejni sobi. Zbralo se nas je petnajst udeleženk in 
udeležencev iz osmih dežel. Iz severne Irske sta prispela 
Anna in Nick, iz Škotske je prišla Aiveen, iz Irske so 
pripotovale Veronica, Peggy in Katherine, Norveško je 
zastopala Marianne, Nizozemsko pa Philippine, z juga 
Evrope iz Portugalske sta pripotovali Isabel in Kimberley, iz 
tople Španije pa Josefina, Carmen in Maria (imenovana tudi 
Charomoro), domačo Poljsko sta zastopali Irena in Ana, 
Slovenijo pa Marija in Andrej, moja malenkost.

Seznanili smo se programom, ki je obsegal predstavitev 
vseh držav in mest od koder prihajajo udeleženci, 
predstavitev Božičnih tradicij in načinov praznovanja novega 
leta v različnih delih Evrope, praktične delavnice izdelave 
božičnih in novoletnih okraskov in razvoj kreativnosti ter 
ročnih spretnosti. Vsak udeleženec je že doma v naprej 
pripravil svojo PowerPoint predstavitev rojstnega mesta, 
države in božično novoletnih običajev. Tam pa je vsak od 
nas izdelal lasten okrasek, obiskal staro mestno jedro 
Lublina in muzej poljske stare vaške arhitekture na prostem 
(skansen).
 
Vendar smo kasneje opravili takšne naloge, ki jih nihče od 
nas ni pričakoval in tudi prejeli veliko navdiha za nadaljnje 
življenje. Pa še veliko več, kakor to …

SNEG POJE

Naslednje jutro smo se zbudili v nenavadni tišini. Mesto je 
čez noč prekrila deset centimetrov bela odeja.
»Sneg!« so veselo zaklicali udeleženci programa, ko smo se 
zbrali v hotelski jedilnici.
»Sneg? Pa koliko ga je! Je res tako mrzel, kot pravijo?« je 
vprašala Isabel.
»Seveda je mrzel. Zakaj sprašuješ?« sem se pozanimal.
»Nikoli v življenju še nisem videla snega. Tako, zares! Ne 
samo na televiziji.« je odvrnila. Počasi sem doumel, da je 
Isabel, ki je doma z juga Portugalske, prvič pri 52-letih videla 
sneg v resnici.

ŽONGLIRANJE

Že prvi dan, ko sem prišel v 
Lublin sem opazil, da je na ulicah 
veliko mladih. V Lublinu sta dve 
univerzi, katoliška, poimenovana 
po poljskem papežu  – Janez 
Pavel II, in državna, ki nosi ime 
prve ženske nobelove nagrajenke 
– Marie Curie Skłodowska 
(dekliško: Marya Salomea 
Skłodowska).
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SMEJALNA AKADEMIJA

Četrti dan smo imeli spoznavni večer v hotelu. Med dobro 
večerjo in izvrstno pijačo smo debatirali o vsem mogočem.
Anna iz severne Irske je v stranski avli opazila klavir. Sedla je 
zanj in pričela igrati. Izvedel sem, da je bila pianistka in da je 
igrala v gledališču. Igrala je stare irske napeve, ki so kmalu 
povzročili, da so nas zasrbele pete. Kot naročena je bila med 
nami Kimberley iz Portugalske, učiteljica plesa in nekoč 
baletna plesalka, ki nas je hitro pričela učiti nekaj osnovnih 
korakov fandanga, starega portugalskega plesa.

»Veste, tudi sama sem razmišljala, kaj bom počela, ko se 
bom upokojila. No, do tja mi še malo manjka. Ampak sem se 
že sedaj dobro pripravila. Postala sem trener na 'smejalni 
akademiji'.«
»Prosim! Smejalni akademiji!?« Kaj takšnega še nihče med 
nami ni slišal.
»Veste, smeh je zdrav. Krepi naše telo. Upam, da se 
strinjate?« je vprašala. Prikimali smo.
»No, tudi prisiljen smeh koristi. Smeh povzroči spremembo 
dihanja. Pljuča napolni z zrakom in obogati telo s kisikom. 
Istočasno sprosti in razbremeni misli.«
Umolknila je in vsi smo premišljevali o tem, kar je rekla. Čez 
nekaj časa je vprašala:
»Bi poskusili?«
Odkimal sem:
»Ne zdaj, jutri predlagaj Mareku, da poskusimo!«
Tako je tudi bilo. Marek se je takoj strinjal in svoje 
predavateljsko mesto prepustil Aiveen za dve šolski uri. Prva 
vaja je bila, da smo morali povedati vsak svoje ime. Ostali pa 
so imeli nalogo, da se ob tem na ves glas zakrohotajo. 
Rezultat te vaje je bil, da smo se že pri tretjem udeležencu, 
ko je omenil svoje ime, režali, krohotali in rezgetali na ves 
glas popolnoma neprisiljeno in spontano. Karkoli je

NEKAJ, KAR SE JE ZDELO NEMOGOČE

Zadnji dan je Marek s seboj na delavnico prinesel košaro s 
pomarančami in bananami.
»Vitaminska bomba za nas?« sem veselo dejal.
»Ne, ne!« se je zasmejal Marek. »Tole so rekviziti za vašo 
zadnjo nalogo v Lublinu!« Našpičili smo ušesa.
Marek se je zadovoljno namestil na predavateljski stol. 
Naslonil se je na mizo in počasi začel:
»Najprej se bomo razdelili v tri skupine po pet. V vsaki mora 
biti eden, ki bo dokumentiral dogajanje s fotoaparatom.«
To je bilo hitro opravljeno, saj smo se takoj dogovorili. V 
moji skupini smo bili Marija, Charomoro, Josephina, Ana (ker 
je bila Poljakinja, je morala biti ves čas tiho) in jaz kot 
fotograf.
»Tako, skupine imamo!« je zadovoljno rekel Marek.
»Naloga pa je naslednja. Vsaka skupina dobi en sadež. 
Potem gre na ulico in sadež skuša zamenjati za nekaj 
drugega. Da bo zadeva bolj zabavna, bom nalogo časovno 
omejil. To pomeni, da morate v pol ure stvari desetkrat 
zamenjati. Je to mogoče ali je nemogoče?«
Po njegovem retoričnem vprašanju, je nastala tišina.
»Se vam zdi naloga nemogoča?« je znova vprašal čez čas.
Seveda smo menili, da kaj takega ni mogoče.
»No, pojdite na ulico in preverite, če zadeva funkcionira!« je 
dejal po razpravi. »Zapomnite si – deset menjav v pol ure!«
Pa smo šli.

Ni za od.met

kdo med nami naredil ali rekel, je 
povzročilo salve smeha.
Zadnja vaja je bila 'gibalna'. Plosko smo 
položili dlani pred obraz, podobno 
kakor da bi molili. Potem smo jih razprli 
narazen in se smejali. Bolj, ko smo širili 
roke, glasnejši je bil smeh. Ko smo roke 
pripirali nazaj, je moral smeh zamirati.
Rezultat mini tečaja smejalne akademije 
je bil … Ko smo tisti večer in naslednje 
jutro potovali s hotelskim dvigalom, 
smo se pri odprtih vratih dvigala smejali 
na ves glas in se nehali smejati, ko so se 
vrata zaprla. Hotelski gostje so se ozirali 
za nami in mrmrali nekaj o norcih.
Ne morete si misliti, kako nas je to 
povezalo v skupnost!

Na kratko vrstni red menjav: banana - papirnati robček - 
obliž za rane – kem.svinčnik – navadni svinčnik – 
kem.svinčnik – kem.svinčnik – čokoladni božiček – vžigalnik – 
kem.svinčnik – kem.svinčnik – banana. V manj kakor pol ure!
Seveda Marek ni padel na našo 'finto'. Morali smo mu 
pokazati fotografije. Vse tri skupine smo naredile vsaj po 
deset menjav v predpisanem času. Pričeli smo govoriti drug 
čez drugega. Na koncu sem preglasil ostale:
»Če je to mogoče, potem je še mnogo drugega mogoče! Le 
upati si je treba!«
Marek je rekel:
»Odlična misel za konec naše delavnice!«



SESTRA ANDREJA: 
ENA SAMA VŽIGALICA ODVZAME TEMO

AVTORICA ANDREJA GODNIČ
UVOD: NATALIE CVIKL POSTRUŽNIK
FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV ANDREJE GODNIČ

Sestra uršulinka Andreja Godnič, Kraševka in 
misijonarka, ki bo letos dopolnila 48 let, nas je 
navdušila s svojo iskrenostjo, prizemljenostjo izkušenj 
kot misijonarka v Peruju, kjer je že deset let. Neverjetno 
odprto spregovori o svojih »nejeverno-tomaževskih« 
izkušnjah, o ljubezni do Boga ter preseneti z izjemno 
pronicljivim pogledom na aktualna dogajanja v Sloveniji 
in po svetu. Svoj misijon je začela v Andih, a sebe označi 
za »fejk misijonarko«, čeprav bolj iskrene poslanke 
Božje besede še nisem srečala. Med drugim za 
Navdihni.me spregovori tudi o bolečini zaradi 
razslojevanja, o notranji votlosti mladih (v Sloveniji in 
širše) ter o preobrazbi cerkve kot inštitucije. In doda: 
končno.

Inspire.me

Si folklora ali si resničen?
Rodila sem se v času socializma, komunizma; pri nas doma 
pa smo bili verni na naš kraški način. Mene je vse to vedno 
nekako privlačilo: maša, tisto nekaj, čemur rečem mistika. 
Potem smo odraščali in kaplan nas je peljal na duhovne 
vaje. Mi, kakšnih 150 nas je bilo, smo delali norije, igrali 
kitaro, jaz pa sem se počutila kot ribica v vodi.
 
Spomnim se, da kolikor že sem dobila, rečem temu, 
duhovnih dotikov, vedno bolj lačno so me delali. To je bil 
moj problem: ko sem hodila s teh množičnih duhovnih vaj, 
sem postajala vznemirjena: ali je to občutenje do Jezusa, ta 
vera, samo folklora ali je kaj resnega? Nisem Ga še tako 
začutila, da bi vedela, da sva midva res v kontaktu, in to me 
je mučilo. Govorila sem Mu, da hočem videti, ali si živ, ali je 
vse to, kar govorimo, res ali gre le za folkloro: »Ker če je to 
folklora, potem ne bom več verna in bom ateistka. Če pa si 
Ti res živ, se pa skonektaj z menoj, da te bom osebno 
izkusila.«
 
Seveda sem imela že prej ogromno duhovnih izkušenj. Ko 
prehajaš, zoriš, rabiš dejansko dozo, da se te stvari 
vzpostavijo, in potem je mir. Našega kaplana sem prosila, 
naj me pelje na kakšne  malo bolj resne duhovne vaje 
(smeh). 
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In evo, On hoče roko. Pa sem ga prosila, glej, komaj 
sem začela malo živeti, daj mi še malo časa. In res, 
leto dni me je pustil na miru (smeh).
 
Andreja kot Nejeverni Tomaž: pa dokaži, če si
In čez leto dni sem peljala še svojega brata, da sva šla 
oba v to tišino. Že pri prvi meditaciji sem ga začutila, 
Jezusa. Mene zgrabi panika, vzamem Sveto pismo in 
zašibam ven na vrt. Res mi je bilo hudo – ne bom se 
poročila, ne bom imela otrok, ne bo mojega turizma, 
niti potovanj, vse bom izgubila ... tam bom živela s 
samimi ženskami ... groza in tema ... potem se je 
začel najin »fight« - meni se je zdelo, da če vse to 
pustim za seboj, ne bom mogla biti srečna. Ta 
notranji boj je trajal kar nekaj časa. Poskusila sem biti 
brez njega, pa ni šlo. To, da bi se poročila in otroke 
peljala k maši ter se tam vedno soočila z Njim, se mi 
tudi ni zdelo fer.

No, jaz pa sem bila taka živa in je rekel: No, dobro, jaz te 
poznam, poslal te bom na ignacijanske duhovne vaje, to je 
pet dni v tišini in in bomo videli, če boš zdržala.« Štela sem 
17 let. Ja, hočem iti, sem rekla. Tako sem bila v res 
posebnem, odmaknjenem okolju pri jezuitu Marku 
Mohoriču, ki je bil res v Svetem Duhu.
 
In se skonektam: Bodi moja
Ko je jezuit p. Marko razlagal božjo besedo, mi je srce 
razbijalo. Bili smo v tišini, imeli smo pet meditacij po eno 
uro na dan. Zelo mehko nas je uvedel v to, kako pustiti 
besedi, da te poboža, objame, da te ozdravi, te osvobodi. 
Meni se je zdelo, da lebdim tri metre nad tlemi; bilo mi je, 
kot da sem zadeta (smeh). Zelo intenzivno sem vse to 
doživljala; spomnim se psalma 63, »o Bog, moj Bog si ti, 
željno te iščem, po tebi žeja mojo dušo; moje telo medli po 
tebi ...« bila sem v kontemplaciji. Povsem sem noter padla. 
Takrat sem prvič dojela, da je On v meni in da ni treba nekaj 
brcat. Da sem objeta, da je v redu; da sem taka, kot sem, 
okej, da mu lahko zaupam.
 
In: »Jaz sem vsa srečna. Grem v svojo sobo, se zleknem, ah, 
kako je lepo, ti si, midva sva. In to je to.« Takrat je bilo prvič, 
to je bilo julija 1987, da sem dojela: iz globine je prišlo, rekel 
mi je: bodi moja, Bilo je tako tako zelo kristalno in jaz sem 
takoj razumela, da to ne govori metaforično. On hoče, da 
postanem nuna. Jaz pa sem bila tako huda, joj, kako sem 
bila jezna. Pridem sem, iz kraškega okolja, končno hočem 
nekaj zares in ponudim prst.

Kaj torej, kako torej naprej?
 
Sem pa vedno imela to neko posebno intimo z 
Njim – kot da me je objel od znotraj in sem bila 
varna. Tako sem enkrat, nekega dne proti koncu 
četrtega letnika, stopila v sobo v izolskem 
internatu; v meni je bil vihar in sem bila vsa 
razmrcvarjena zaradi nezmožnosti sprejeti 
odločitev, ki me je čakala. In zunaj prav taka 
nevihta, razburkano morje; Pa pravim jaz Njemu 
– če si pa tako močan, vsemogočen, pa daj, da se 
morje umiri, dokaži mi, da si, naredi čudež. In si 
pri tem mislim, ah kaj, jaz sem taka mala ribica,

pa kje boš ti meni delal čudeže ... takole, priložnost sem ti 
dala, dokaza ni in jaz sem svobodna (smeh). Lahko se bom 
poročila, imela porscheja in tri otroke (smeh). Sem ga prav 
izzivala: moja mama je vedno pravila, da rabim močnega 
moškega, ker sem sama vihrava in močna, tako da me bo 
ukrotil, ker bom sicer vse življenje nesrečna ... no, daj, umiri 
vihar in mi dokaži, da si dovolj močan zame.
 
I will always love you
In kaj se zgodi? V trenutku bonaza nad izolskim morjem. Pa 
ne samo to. Tudi v moje srce se je naselil mir, tišina. V 
soboto zvečer sem povedala mami in očetu. Ljudje niso 
mogli verjeti, ker sem bila živahna in sem tako rada plesala. 
K ušulinkam sem vstopila po končani srednji šoli ... Zdaj je že 
tega 29 let.
 
Prve mesece formacije sem preživela v Novi Gorici, potem 
sem šla na kratko v Ljubljano. Dvoletni noviciat  sem delala 
na Gorenjskem in leta 1994 izrekla prve zaobljube. Teologijo 
sem študirala v Ljubljani, nato v Mariboru, kjer sem leta 
2000 študij končala. Dve leti pred tem, 1998, sem imela 
večne zaobljube. Že takrat sem začutila misijonski klic. Pa 
sem spet šla v proces z Njim, da razčistiva, če je to to ali ne.
 
Jezusova potrditev klica je bila zelo jasna. S sestro Zoro sva 
šli k maši v Jakobovo cerkev in tam berejo Prva Korinčanom 
devet ... »Vsak tekmovalec pa se vsemu odreče, ôni, da 
prejmejo venec, ki ovene, mi pa nevenljivega.« 

Inspire.me
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Takoj sem razumela – želi, da tečem za njim, vedno znova, 
da mu sledim. Leta 2000 sem šla za šest mesecev v Peru. A 
šele leta 2008 sem šla za res v misijone. Tisto jutro pred 
odhodom v Peru sem šla še k maši k frančiškanom v 
Ljubljani in kaj so brali? 1. Korinčanom 9 ... Kar lebdela sem 
od sreče ... Čez Prešernov trg so bili napeljani zvočniki in 
pela je Whitney Houston – I will always love you, najina 
pesem.
 
Fejk misionarka
Pet let sem bila v Peruju na tritisoč – štiritisoč metrih. Bilo je 
čarobno, prava pravljica, zvezde, ovčke, lame ... 15-metrski 
križ smo nosili v hrib s »pleh muziko« kot spremstvom ... 
Zadnjih pet let sem v glavnem mestu v Limi. To pa je druge 
vrste pravljica. Tu sem fejk misijonarka. Štiri dni živim v 
bogatemu delu Lime, s šoferji in našo prestižno šolo Sveta 
Uršula ... potem pa sem tri dni na misijonu v Pačakuteku v 
mizeriji, z barakami, včasih brez elektrike in kar nekajkrat s 
podganami.
 
Ljudje v Limi so drugačni kot visoko gor v Andih ... na 
misijonu se srečujem z ljudmi, ki so se preselili iz džungle, 
drugi iz obale na severu, tretji spet od drugod. Vsak je 
navajen na svoje jedi, vsak ima svoje navade ... svoje 
pobožnosti. Zame ni bilo lahko. Spustiti način razmišljanja in 
čutenja, verovanja in sprejeti nekaj povsem drugega, ni 
lahko. Sem dogmatik, magistrica teologije ... kam naj zdaj to 
umestim? In potem minejo štirje dnevi in se vrnem med 
bogate. Zame osebno je pravi misijon, ko živiš med ljudmi, 
ješ, kar jedo oni, spiš, kjer spijo, kjer ni zdravnika in bolnice 
in sester ter skypa ... Zato sem fejk misijonarka.
 
Fejk sem zato, ker po naših, slovenskih merilih, je misijonar 
nekdo, ki živi med najbolj revnimi in nekaj realizira, spremeni 
situacijo na bolje. Tudi jaz imam te večne skušnjave: narediti 
nekaj konkretnega, nek projekt, da se situacija izboljša. In 
potem ne morem nič pokazati, kljub temu da smo sestre že 
štiri leta tam ... Zakaj? V skupnosti smo se dogovorile, da si 
bomo vzele najprej čas za poznavanje razmer in družin. To 
ne pomeni, da nimamo donacij! ... Slovenci smo dobri ljudje, 
verni ali ne, vsi smo pripravljeni dati. Izgleda, da znamo 
začutit ljudi v potrebi. In kljub donacijam za enkrat še ne 
vlagamo denarja v kakšne konkretne projekte, da nas potem 
ljudje ne bi popredalčkali kot bogate in bi se s tem preklopili 
naši odnosi – aha, ona je bogata, nam bo dala denar. Tega 
nočemo. Zato doniramo na diskreten način, predvsem za 
pomoč v bolezni, za nakup zdravil, pomoč pri šolanju, 
prevozih, za hrano, za plenice, za opravljeno delo.
 
Kaj je krivica, kaj je revščina?
Na našem misijonu v Pačakuteku 20 let nazaj ni bilo ničesar 
razen peska. Tisti, ki so se preselili sem, so odrezali s svojim 
verovanjem, tradicijo ... to je hudo. In vsak dan se kilometre 
daleč vozijo z avtobusi, da zaslužijo tistih nekaj solov za 
preživetje. Starejši otroci ostajajo doma, skuhajo in varujejo 
mlajše ... zelo radi pridejo k nam, ker najdejo v naši 
skupnosti varno okolje. Je dosti zlorab, nasilja, tudi 
ugrabitev. Navadno gremo vedno po dve in dve ven zaradi 
varnosti. Nikoli sama.
 
Da sem lahko sprejela, da pripadam dvem različnim 
svetovom, sva morala najprej midva z Jezusom razčistiti.

Inspire.me

Eni imajo, drugi nimajo, krivica. Ves čas mi je metalo »ven 
varovalke«. Dokler nisem v enem samem dnevu doživela 
globoko bolečino dveh punčk, ene iz Pačakuteka, druge iz 
naše bogate šole. Dopoldne sem stisnila k sebi Rosito, ki je 
jokala, ker je zjutraj bilo doma tako zelo hudo. Za kosilo sem 
se vrnila v Sveto Uršulo. K meni je pritekla punčka in 
zajokala: »Si žalostna?« sem jo vprašala. »Mamica včeraj ni 
prišla domov,« je zaihtela v krilo. Ko sem jo stisnila k sebi, 
me je prešinilo, da sem zjutraj doživela podobno bolečino. 
Vsaka od teh štiriletnic pripada svojemu svetu in vendar obe 
jočeta od hudega. To so bolečine, povsod, težko je to 
sprejeti (op. a. ob tem spominu začne Andreja zelo kašljati 
in pogovor za kratek čas prekineva). Tako imaš oba otroka 
pred sabo in rečeš, pa čakaj, kdo sem jaz, da bom rekla, kdo 
je reven in kdo bogat, kaj je revščina, kaj bogastvo?! In kaj 
bolečina? Ne vem, ne znam razložiti.
 
Me, uršulinke, že petsto let ustvarjamo socialne prostore. 
Ne zato, da enkrat na mesec pridejo bogati in prinesejo riž. 
Pač pa ustvarjamo prostore, da so lahko skupaj revne in 
bogate punčke; revni imajo grozne predsodke proti bogatim 
in obratno. Mi ustvarjamo prostor, da lahko bogati in revni 
doživijo drug drugega, da pridejo v stik, da se začnejo učiti 
skupaj, potovati skupaj ... in počasi se človek odpre človeku. 
To je naše poslanstvo.
 
Schnellkurs misijonstva
Biti misijonar pomeni prinašati Jezusa drugim. V drugi 
kulturi. Če se ne zavedam svojih mentalnih kategorij, kako 
razmišljam in dojemam svet okrog sebe, lahko naredim 
veliko škode. Primer: v Peruju tam na 4000 metrih je mrzlo, 
ker ni centralne kurjave; še nikoli nisem doživela toliko 
mraza kot tam. Zato sem pridobila donacije: oblačila in 
obutev iz Lime. Moja ideja, jasno – rezultat mojega načina 
razmišljanja – je bila vse podariti. Kateheti in  moje sestre so 
mi rekli, da to ne gre, res ne. »Naredili bomo tržnico 
solidarnosti in vse prodajali po en sol. Ti boš stala ob strani, 
nič komentirala, saj bodo drugače vsi prišli do tebe in hoteli 
vse zastonj. Če stvari podariš, tega ne cenijo, nima nobene 
vrednosti. Opazuj!« Taka navodila sem dobila. In res: prva je
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prišla mamica šestih otrok, za katere sem vedela, da so 
zmeraj bosi ... sem rekla, ja, ta bo šla najprej k štumfom, 
tistim volnenim, ker so bili mali vsi popečeni od mraza. Ona 
pa je šla direktno k bluzicam, ker so imele bleščice ... mene 
je čisto šokiralo. Pa so mi moji rekli – štumfi so rezultat tvoje 
mentalne kategorije, ne pa njihova potreba. Oni pasejo 
živali bosi že od malega ... Koliko je bilo takih spoznanj! Kako 
daleč je moj evropski način dojemanja stvari od perujskih 
domačinov!
 
Dojemanje sveta je povsem drugačno
Leta 2013 sem z dvema mladima paroma in njihovimi otroki 
prišla v Slovenijo na enomesečni misijon. Prvič sem 
prevajala vprašanja Perujcev za nas Slovence. Vsa leta 
namreč prevajam vprašanja Slovencev za Perujce. Ko smo 
se pripravljali na odhod v Slovenijo, sem jim povedala, da 
bomo en teden pri naši mami, ki živi skromno, ne more 
plačati vseh položnic, ker njena penzija ne zadostuje. 
Pomaga ji moj brat.
 
Vse to sem jim razložila in jih pripravila, da ne bi imeli 
prevelikih pričakovanj ... Vsi štirje so bili resnično 
zaskrbljeni: zanje ena ženska, ki živi skromno, pomeni, da 
ima eno majhno sobico, kjer kuha, spi in jé. »Kako bodo naši 
tije otroci zdržali v tako majhnem prostoru?« so se 
zaskrbljeno spraševali. In tako pridejo Perujci k nam in so 
šokirani: mama živi v dvonadstropni hiši z velikim 
dvoriščem, z igrali, s peskom za igro ... z avtom, internetom 
in s toplo vodo. Uh, je bilo to zanje. »Tvoja mama živi 
skromno???« so me dražili. Pri nas smo takrat vsi govorili o 
finančni krizi ... oni pa so rekli: a to je finančna kriza?
 
Rabim novo duhovno aplikacijo
Kmalu bo pretekla druga petletka mojega misijonarjenja. 
Navadno ga generalna mati podaljša za določeno obdobje. 
Midva z Jezusom morava pred vsakim takim podaljšanjem 
malce razčistiti ... do sedaj mi je bilo logično, da ostajam v 
Peruju, a sem se vedno dala na razpolago tudi za druge 
misijone, če bi me potrebovali tam.
 
Počasi čutim leta, sedaj sem že 47 let, letos bom 48, in v 
primeru, da bi me poslali nekam drugam nimam več toliko 
»sokov in energij«  ... ko sem bila mlajša, je bila Slovenija 
zame vedno premajhna in sem zmeraj želela nekaj novega, 
nekam drugam, danes ne več (smeh.)
 
(op.: V času nastajanja intervjuja s. Andreja še ni vedela, da 26. 
februarja odhaja v Venezuelo – in sedaj že deluje v novem 
misijonu, ki se ga toplo veseli.)
 
Ko odpreš grobnico, se pazi strupenih plinov
V Peruju me nenehno sprašujejo, kdo smo Slovenci. Povem 
jim, da eni trdijo, da smo hlapčevski narod. Mogoče je res, 
da smo skozi stoletja razvili ta mehanizem za preživetje. Za 
en narod je tipično, da si ljudje med seboj pomagajo, drugi 
pa se raje dol cukamo – mi smo taki, z neke vrste 
hlapčevsko mentaliteto, da ja ne bi kdo ven štrlel. To je ta 
negativna plat. Obstaja pa tudi pozitivna. Na primer naša 
dobrota: že leta in leta osebno izkušam, kako Slovenci, s 
katerimi se recimo po naključju srečamo tu v Limi in jim 
pripovedujem o našem misijonu v Pačakuteku, takoj 
spontano reagirajo: poslušajo, začutijo, me objamejo in 
stisnejo bankovec v roko. Ni pomembno, ali je veren ali ne:

Inspire.me

»Za tvoje otroke v Peruju,« rečejo. Mi Slovenci, Slovenke 
začutimo, to je to pozitivno.
 
Kar me v teh mesecih Slovenije vznemirja pa je ... ta 
praznina, notranja votlost, ki jo srečujem v pogovorih. Kaj bi 
to bilo? Zdi se mi, da je zadeva kompleksna. Ni črnobela. In 
je povezana z bolečino. Vrhunsko je to prikazal Drago Jančar 
skozi pripoved o Veroniki v knjigi To noč sem jo videl. 
Mogoče prav v tem zadnjem obisku odkrivam bolj jasno 
sledove naše kolektivne travme, bolečine, ki jo živi naš 
narod. V Peruju mi razlagajo, da odpiranje grobnice, ki so jo 
zapečatili pred tisočletji, zahteva poseben postopek 
spuščanja strupenih plinov. Če ni previdnosti, strupeni plini 
lahko ubijejo. In tako je pri nas. V duhovnem tkivu našega 
naroda je zelo intenzivna bolečina, v vseh delih enako, taka 
ali drugačna. Ko odpiramo zgodbe in nismo spoštljivi in 
skrajno previdni, nas strupeni plini zla lahko ubijejo, ubijejo 
veselje, smisel po življenju, moč za biti skupaj.
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1500 let neobstoja
V naši perujski redovni skupnosti  vedno praznujemo dan 
neodvisnosti Slovenije z našimi kranjskimi klobasami, s kavo 
barcaffe in gledanjem kakih sanjskih posnetkov slovenske 
narave. Ko sem lani  mojim sestram kazala slike, je bila med 
nami tudi s. Pija, 94-letna Nemka. Ko sem med kazanjem slik 
čisto padla v razlago zgodovine naših 1500 let, je s. Pija vsake 
toliko vzkliknila: »Pa to je Nemčija, vi ste vsi Nemci, vi bi morali 
govoriti nemško!« Ker je najstarejša med nami in za povrh 
popolnoma gluha, navadno ne damo dosti na njene pripombe. 
Takrat sem pa zelo izkušenjsko lahko razložila sestram, kakšno 
je bilo doživljanje naših prednikov skozi stoletja: »Vidite, to kar 
zdaj doživljate med nama s Pijo, so moji predniki in jaz živeli do 
leta 1990. To je nekaj, kar je del naše identitete, to je vtkano v 
naš DNK: 1500 let nismo imeli pravice obstoja.
 
Zadnjih petdeset let je sistem pomagal, da smo izgubili stik z 
našo globino; nismo smeli biti to, kar smo. Naš jezik ima 
dvojino, ker po naravi hrepenimo po dotiku, po notranji 
povezanosti in bližini z drugimi. Izgubili smo identiteto, stik s 
svojim bistvom in s tem z globino nas samih in drugega z 
drugim. To, kar počnemo (cukanje navzdol, nagajanje), je 
ravno nasprotno naši naravi. Zato smo tako nasilni sami do 
sebe, ker nismo smeli živeti tega, kar smo – smo samomorilni, 
imamo alkoholizem, povzročamo prometne nesreče ...
 
Votlost in brezveznost v očeh mladih
Vse to skupaj se najmočneje izraža v mladih generacijah. Ko 
sem leta in leta spremljala mlade tu v Sloveniji, sem se 
pogosto srečevala z njihovo praznino. Sprva sem mislila, da 
ima ta eksistencialna votlost korenino v psihološki bolezni. 
Sčasoma sem odkrivala da gre za infestacijo zla, zdaj pa sem 
vedno bolj prepričana, da se globoke duhovne rane prenašajo 
iz generacije v generacijo.
 
Na primer: v moji družini smo imeli dve generaciji nazaj  
vosovce, ki so bili odgovorni za sezname ljudi, obsojenih na 
smrt. Njihovi najbližji so bili izgnani v Nemčijo in so v požigu, ki 
je bil namerno sprovociran s strani partizanov, izgubili vse. Po 
Antonu Šibelji – Stjenku, 'heroju', ki je dal ukaz za napad, pokol 
in sežig motorizirane kolone, je npr. poimenovana naša 
komenska osnovna šola. Tretji so bili mobilizirani v italijanski 
vojski, četrti usmrčeni vpričo moje mame, ki je bila stara manj 
ko eno leto. Kakšne globoke rane!  Same travme ... in jaz sem 
zdaj tretja generacija. Drama. Na Krasu je še veliko kosti, v 
dobesednem pomenu, koliko je šele strupenih plinov, ki 
ubijajo, ker se jih ne zazna. Jaz jih lahko voham, zaznam, 
začutim v pogledu, v nezadovoljstvu, v brezokusju, v 
brezvoljnosti, v votlosti.
 
To pomeni, da ne morem mladih gledati izven tega 
zgodovinskega konteksta. K temu je treba dodati, da naši 
mladi ne živijo samo prehoda iz komunizma v demokracijo, 
ampak živijo tudi kompletno spremembo obdobja. Oni so prva 
generacija mladih, ki v nasprotju z vsemi nami vedo, da 
prihodnost ne bo boljša, kot smo jo anticipirali mi. Mi smo 
vedeli, da bo na koncu filma 'happy end'. Oni v to več ne 
verjamejo. In to v njih povzroči nekaj, česar si mi ne znamo 
predstavljati: ves ta pesimizem, sivina, njihov brezveze. In ja, 
mladi so si dvakrat tuji – že mi smo si, oni pa dvakrat. Pa še vsa 
ta tema okrog njih ... zato se morajo dati na off, na elektronske 
naprave, na rezanje, da jih preveč ne boli.
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Žarki svetlobe
In vendar lahko ena sama vžigalica odvzame temi njeno 
mračnost. Tu v Sloveniji odkrivam veliko tega. Tudi portal 
NavdihniMe je en tak žarek svetlobe. Mladi takoj prepoznajo 
luč od teme. Imajo dostop do vsega – gredo na internet in to 
je to. Prednost njihove generacije je, da točno vedo, kaj je 
pristno in kaj ne. Zato imajo youtuberje. Imajo na tisoče 
kanalov in točno najdejo tisto, kar jih prepriča, kar je 
avtentično. To je njihova prednost. Dodaj k temu še našo 
dvojino, torej sposobnost, da se začutijo, da so topli in lepi, 
in zaokroži to še z zgodovinskim dejstvom, da smo bili del 
habsburške zgodovine in so zato naši mladi globalni, 
povsod doma, in dobiš rezultat: Uau! Ni potrebno nič 
spodbujati, imajo že vse v sebi (smeh).
 
Zakaj sem tako idealistična z mladimi Slovenci/kami? Iz 
izkušenj. Ko obiščejo npr. naš misijon Američani, je vse 
wooobuuum, »the greatest and the best«; Poljaki, npr. vse je 
ooooo in vse samo Poljska. Ko pa pridejo Slovenci, 
sprašujejo ... se zanimajo. Pozorni, topli, občutljivi ... »Wow, 
kako je to lepo.« Perujci se takoj objemajo z nami, se 
sprostijo, se pogovarjajo in rečejo: »Kako je možno, da ste vi 
Slovenci kot narod tako topli?«
 
Zdaj se levimo
Zato sem vedno bolj prepričana, da  naš narod potrebuje to, 
kar je naredil Jančar v omenjeni knjigi: vedno znova in znova 
osvetljevati širši kontekst. Koliko generacij se zamenja, 
preden se razvije demokracija? Kako dolgo traja, da se v 
narodu zacelijo rane genocida, pobojev, krivic? Kakšen 
proces potrebuje narodna sprava? In še in še. Videti 
zgodovinsko dejstvo z različnih vidikov in spoštovati in vzeti 
zares bolečino in travmo vseh vpletenih. Samo tako bomo 
lahko izšli iz samouničenja v razcvet.  Na tak način bi mlajše 
generacije lažje razumele, kaj se jim dogaja.
 
Tudi mlajše generacije katoličanov. Hvala Bogu, da je prišel 
papež Frančišek! Hvala Bogu, da se marsikaj, na kar smo bili 
navajeni, maje. Je malo težko razumeti, da je nam, ki smo v 
Katoliški Cerkvi, jasno, da smo po eni strani tak 'greh', da bi 
nas lahko Gospod Bog gladko izpljunil, po drugi strani pa 
taka svetost, da lahko temi vzamemo vso temo z eno samo 
duhovno vžigalico. Če sem iskrena, imam občutek, da se kot 
Cerkev 'levimo' ... Smo v fazi, ko vse boli, vse tišči, vse je 
muka in nezadovoljstvo, ker mora staro dol. Gnoj mora ven 
... naš greh rabi priti na svetlo, da žrtve več ne trpijo. Potem 
lahko gremo na kolena in prosimo za oproščanje. In samo 
tako lahko vzbrsti na dvatisočletni Starki nekaj povsem 
novega! Nekaj, kar rabi Slovenija in človeštvo.
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RAK ME JE NAUČIL 
ŽIVETI ŽIVLJENJE
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Nisem pretirano razmišljala, “zakaj jaz”. Pozitiven odnos 
do življenja in premagovanje vseh ovir z določeno mero 
lahkotnosti in mislijo, da se “vse zgodi z razlogom”, 
pomaga. Ko so mi postavili diagnozo rak, sem enostavno 
šla po navodilih strokovnjakov: “kako se sedaj rešiti, kaj 
je najbolje zame”. Zaupala sem zdravnikom, svojim 
notranjim občutkom, verjela v uspešnost zdravljenja in 
imela verjetno tudi malo sreče. Me, Slovenke, vemo, da 
se moramo samo-pregledovati, a morda tega ne 
izvajamo redno. Da se opazujemo, poslušamo svoje telo. 
Ko kaj zatipamo, pa nas je strah in dolgo oklevamo s 
pregledom. Nekatere žal zelo predolgo.
 
Moja osebna odločitev je bila, da o tem spregovorim. Bilo mi 
je žalostno, kako so te tri črke v tem stoletju še vedno tabu 
tema. Ne maram, da ljudje šušljajo za mojih hrbtom in si 
sami izmišljujejo diagnoze, ki ne obstajajo. Tako se mi je 
zdelo boj smiselno, da povem, kaj se dogaja z menoj. Odziv 
je bil zelo pozitiven. Ljudje slišimo predvsem slabe zgodbe 
na tem področju, dobrih niti ne … naj te prevladajo in s  tem 
dajemo upanje tudi drugim. Takšnih sporočil, da sem 
drugim vlila upanje, sem dobila veliko, in to je bila potrditev, 
da delam prav.

Nikoli (več) ne pozabim nase
Najbolj sem hvaležna za to, da sem že tako mlada spoznala, 
da je zdravje najbolj pomembno. Če imaš to v mislih, nikoli 
ne pozabiš nase. Zares nase! Veliko sem se ukvarja s seboj, 
zdaj vem, česa si ne bom nikoli več dopustila in čemu bom 
dala večji poudarek. Preproste stvari. Druženje, potovanja, 
dobra hrana, ples, prijeten domač kotiček. Biti to kar si, ves 
čas, ustvarjati, delati v čemer uživaš. Hitro se ti življenje 
lahko postavi na glavo, zakaj bi si ga oteževali, jaz uživam in 
uresničujem svoje sanje. Vsak dan. Z majhnimi stvarmi.
 
Ravnam se po občutku. Zadnje čase čutim, da moram več 
telovaditi in potem grem telovadit. Zagotovo bo prišel čas, 
ko se bom bolje počutila, če bom npr. cel teden doma po 
delu jedla domačo pico in poskusila novo čokolado s 
kakšnim eksotičnim dodatkom. Sprehod v naravi me vedno 
napolni z novo energijo in pa moje prijateljice, s katerimi se 
smejimo do solz.

Polna novih idej in zagona
Ko se zbudim, sicer pomislim: »Joooj, a že? Še malo … «, 
potem pa se hitro spomnim na vse naloge, ki me čakajo ta 
dan in vstanem z veseljem, kaj mi bo prinesel ta dan. Morda 
se prav zaradi tega, ker sem prebolela raka, vedno vprašam: 
kaj pa lahko izgubim? Če imaš idejo, željo, da nekaj uresničiš, 
uresniči! Že po naravi sem radovedna, rada se učim, 
preizkušam nove stvari. Življenje nam ponuja toliko 
možnosti, od nas samih pa je odvisno kako bomo to 
“zagrabili”. Spoznala sem tudi koliko moči imamo v sebi, kaj 
vse lahko naredimo z mislimi, koliko se tega premalo 
zavedamo. Če bi nas učili o tem v šoli … bilo bi nam lažje.
 
Leto 2018 je bilo zame leto sprememb na več področjih. 
Zdaj, ko gledam nazaj, se je vse zgodilo z razlogom. Ne bi 
mogla biti bolj srečna, da je tako, kot je. Bila sem na dveh 
daljših potovanjih po Ameriki in Južni Afriki, spoznala 
čudovite ljudi in nabrala nove izkušnje. 2018 bi lahko 
označila za najboljše doslej in z radovednostjo pričakujem, 
kaj vse se mi bo zgodilo v novem, 2019-em.

Jana Koteska je prebolela raka pred skoraj desetimi leti. 
Mogoče prav zaradi te izkušnje Jana, nekoč uspešna 
mednarodna fotomodelka in manekenka, diplomirana 
notranja oblikovalka, zajema življenje s polno žlico.

Inspire.me
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Mi smo tisti, ki veš čas hočemo rast: plač, 
materialnih in čustvenih dobrin, doživetij, 
prijateljstev itd. Gospodarstvo temu sledi. 
Osebno rast smo izenačili z gospodarsko rastjo. 
A v resnici ne rastemo v kvaliteti življenja, temveč 
v kvantiteti. Tako kot je v trgovinah vedno več 
izdelkov, ki so vedno slabši in bolj kratkotrajni, so 
tudi naša čustva, znanje in medsebojni odnosi 
vse slabši in kratkotrajnejši.

Danes velja prepričanje, da mora družba za svoj obstoj ves čas rasti, 
kar se na ekonomskem področju manifestira kot gospodarska rast. 
Zdaj vemo, da neprestana gospodarska rast ni mogoča, kar nam 
nedvoumno »sporoča« naše okolje. Lahko se sicer jezimo na politike in 
velike korporacije, da nič ali premalo ukrepajo, a rajši razmislimo, kaj v 
zvezi s tem lahko storimo sami. Čas je, da kot posamezniki in kot 
družba opravimo maturo. Eden od izpitov, ki vodi v zrelo dobo 
človeštva, je prostovoljna preprostost.

KOMU ZVONI ALI ČAS 
ZA PROSTOVOLJNO 
PREPROSTOST
AVTOR: ROK KRALJ

Me.tuljev učinek

Kaj je naša resnična vrednost

Smo zadovoljni s tistim kar imamo? Če smo lastniki dvosobnega 
stanovanja, hočemo trisobno ali hišo; če imamo majhno hišo, želimo 
večjo, morda še vikend. Če imamo majhen avto, si želimo večjega, 
boljšega, ali še enega. Če smo bili lani na počitnicah v Evropi, želimo 
letos v Južno Ameriko. A ne gre samo za ustvarjanje in kopičenje 
materialnega bogastva, temveč tudi čustvenega in celo duhovnega. Na 
družabnih omrežjih si kopičimo prijateljstva in všečke, ki dvigujejo 
potrjujejo našo »vrednost«. Tudi partnerska razmerja so postala 
nekakšna »ponudba in povpraševanje«; če nam partner ne ustreza, 
»izberemo« novega, kar se odraža v vse več ločitvah ali osebnih 
tragedijah. Celo svojim otrokom kopičimo spretnosti, stike, izkušnje; 
marsikateri otrok ima daljši »delovnik« od svojih staršev; z mnoštvom 
delavnic, krožkov, tečajev, vodenega preživljanja »prostega časa« itd.
 
A za to plačujemo visok davek v obliki izgorelosti, stresa, bolezni ali 
probleme skušamo »reševati« z različnimi odvisnostmi. Širša družba je 
samo odraz našega notranjega stanja. Gospodarska rast ni samo 
obsesija politikov in ekonomistov, temveč tudi naša lastna. 

Namesto rasti potrebujemo razvoj, 
osebni in družbeni. Spremeniti 
moramo svoje individualne 
potrošniške vzorce, razvijati 
kvalitetnejše in trajnejše izdelke, 
razvijati boljše medsebojne, politične, 
družbene in ekonomske odnose ter 
odgovornejši odnos do našega okolja 
in drugih bitij, s katerimi si delimo 
naš skupni dom – planet Zemljo.

Materialne stvari niso več dobrine, ki nam 
omogočajo kvalitetno življenje in razvoj naših 
potencialov, temveč so končni smisel našega 
bivanja in sredstvo za prevlado, za občutek 
večvrednosti ali lastni napuh. Svoje življenje smo 
pretvorili v osebno gospodarsko rast, kar je 
seveda »dobro« za celotno družbeno 
gospodarsko rast. Kajti večino dejavnosti, ki smo 
jih našteli, je povezanih z denarjem. Plačujemo 
celo »duhovno« rast: različne tečaje, delavnice, 
pripomočke, seanse ... Le malo stvari je še, ki jih 
počnemo iz čistega veselja, življenjske radosti, 
pristnega sočutja ali solidarnosti.

Danes velja prepričanje, da mora družba za svoj 
obstoj ves čas rasti, kar se na ekonomskem 
področju manifestira kot gospodarska rast. Zdaj 
vemo, da neprestana gospodarska rast ni 
mogoča, kar nam nedvoumno »sporoča« naše 
okolje. Lahko se sicer jezimo na politike in velike 
korporacije, da nič ali premalo ukrepajo, a rajši 
razmislimo, kaj v zvezi s tem lahko storimo sami. 
Čas je, da kot posamezniki in kot družba 
opravimo maturo. Eden od izpitov, ki vodi v zrelo 
dobo človeštva, je prostovoljna preprostost.

Grobi materializem in resnična 
modrost

Znameniti ameriški pisatelj, pesnik, filozof in 
zgodovinar Henry David Thoreau je leta 1854 za 
dve leti in dva meseca odšel živet v gozd, na 
obrežje Waldenskega jezera v ameriški zvezni 
državi Massachusetts, kjer se je preživljal 
izključno z lastnimi rokami. Svoje izkušnje, 
samoopazovanje, doživetja in opazovanje narave 
je popisal v knjigi Walden, življenje v gozdu.
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»Preprostost je relativna stvar, odvisna je od podnebja, 
navad, kulture in posameznikovega karakterja. ... 
Prostovoljna preprostost vključuje tako notranje kot zunanje 
stanje. Pomeni enovitost namena, ki vsebuje iskrenost in 
poštenost, prav tako izogibanje zunanji zmešnjavi številnih 
stvari, ki si jih lastimo, nepomembnih za glavni namen 
življenja. Pomeni ureditev in vodenje naše energije ter naših 
želja, delno omejevanje na nekaterih področjih, da bi 
zagotovili večje obilje življenja na drugih področjih. Vključuje 
premišljeno organizacijo življenja za izpolnitev cilja,« pojasni 
Gregg načelo prostovoljne preprostosti.

Me.tuljev učinek

Knjiga je hkrati tudi kritika tedaj šele porajajoče potrošniške 
miselnosti in družbene klime, ki se je vse bolj zapletala v 
grobi materializem.
 
Thoreau je med drugim zapisal: »Večina razkošja in številna 
tako imenovana življenjska udobja ne le niso nujni, temveč 
dejansko zavirajo plemenitenje človeštva. Kar se tiče luksuza 
in komforta, so najmodrejši vedno živeli preprostejše in 
skromnejše življenje kakor revni … Biti filozof ne pomeni le 
izostreno misliti niti ustanoviti šolo, temveč ljubiti modrost, 
tako da skladno s tem, kar ti narekuje, živiš življenje 
preprostosti, neodvisnosti, velikodušnosti in zaupanja.«

Naredimo »majhen korak za človeka, 
vendar velik skok za človeštvo« ter se 
prostovoljno odločimo za preprostejši 
način življenja.

Osredotočenost na življenjski namen

Besedno zvezo prostovoljna preprostost je skoval ameriški 
socialni filozof Richard Gregg, ki v dvajsetih letih prejšnjega 
stoletja odpotoval v Indijo in se tam seznanil z Gandijevim 
konceptom nenasilnega boja. Na podlagi svojih izkušenj je 
to idejo »zanesel« v ZDA in med drugimi navdihnil borca za 
človekove pravice Martina Luthra Kinga. Leta 1936 je v 
indijski reviji Visva-Bharati Quarterly objavil prispevek z 
naslovom Vrednost prostovoljne preprostosti (The Value of 
Voluntary Simplicity). Svoj prispevek je začel z besedami: 
»Prostovoljno preprostost so zagovarjali in prakticirali 
ustanovitelji večine velikih religij – Jezus, Buda, Lao Ce, 
Mojzes in Mohamed – prav tako svetniki in veliki možje, kot 
so sveti Frančišek, John Woolman, hindujski rišiji, hebrejski 
preroki, muslimanski sufiji; mnogi umetniki in znanstveniki 
ter veliki sodobni voditelji, kot sta Lenin in Gandi.«
 
Kot primer navaja človeka, ki se želi povzpeti na Mount 
Everest. Za svoj podvig se pripravlja več let in vso svojo 
energijo usmerja v izpolnitev tega cilja. Ko se končno loti 
vzpona, bo s seboj vzel le tisto, kar zares potrebuje; nobene 
odvečne navlake. Prostovoljna preprostost torej ni 
odrekanje materialnemu, temveč osredotočenost na 
življenjski namen oziroma posamične cilje na življenjski poti. 
Vsa mogoča navlaka, ki jo »nosimo« s seboj, nam pri tem 
zagotovo ne koristi.

Dobrine kot naši ječarji

Če pristanemo na logiko, da moramo imeti vedno 
več, potem soustvarjamo družbo neprestane 
gospodarske rasti in pomagamo uničevati svet. Če pa 
se prostovoljno odločimo za preprostejše življenje, 
smo že začeli preobražati tako sebe kot tudi celotno 
družbo.Torej ne gre za to, da se odpovemo pametnim 
telefonom, računalnikom, avtomobilom in drugim 
»čudesom« sodobnega sveta. A naučiti se moramo, 
da so vse te stvari pomembne zgolj kot pripomočki v 
našem življenju; nekaj kar zadovoljuje naše osnovne 
potrebe in nam olajša življenje, pomaga razviti naše 
potenciale in izpolniti življenjski namen.

Načelo prostovoljne preprostosti je seveda pomembno tudi 
iz širšega, še zlasti ekonomskega vidika. Živeti ekonomično 
pomeni, da energije in sredstev ne tratimo po 
nepotrebnem. Tako so živeli naši predniki, tako živijo vsa 
druga živa bitja. Mi pa kopičimo in kopičimo. Hočemo še 
več. In uničujemo svet. A v resnici lahko povsem 
predrugačimo ekonomijo in s tem družbo ter svet kot 
celoto.
»Ekonomija se deli na vsaj tri področja,« pravi Richard 
Gregg, »na produkcijo, distribucijo in potrošnjo. Nismo vsi 
proizvajalci ali distributerji materialnih dobrin, vsi pa smo 
potrošniki. Potrošnja je področje, kjer vsak posameznik 
lahko vpliva na ekonomsko življenje skupnosti. Če se ima za 
odgovornega za skupno ekonomsko blaginjo, ima dolžnost 
premisliti, se odločiti in vztrajati pri primernih standardih 
potrošnje – zase in za svojo družino.«

»Jedro problema preprostosti je duhovne narave in leži v 
notranji nenavezanosti,« pravi Richard Gregg. »Toda

notranje stanje se mora izraziti z zunanjimi dejanji, da bi bili 
lahko iskreni, da bi preprečili samoprevaro, da bi utrdili 
notranjo držo in pridobili vpogled za naš naslednji korak.« 
Danes pa smo tako močno navezani na svoje bogastvo, hišo, 
avtomobile, turistična doživetja, diplome, svoj družbeni 
status in tako naprej, da smo tako rekoč slepi za soljudi, za 
naravo in življenje nasploh. Navezanost na stvari dobesedno 
veže našo energijo in čas; samo poglejte si ljudi, kako veliko 
imajo opraviti s svojim imetjem – hišami, avtomobili, vikendi 
itd. Dobrine tako niso več pripomočki za osvoboditev iz ječe 
materije, temveč naši ječarji.

Spremenimo svoje osebne potrošniške 
vzorce
S širšega vidika kot človeštvo še nismo dosegli faze zrelosti. 
Še vedno smo v fazi fizične rasti, ki jo uteleša gospodarska 
rast in ki jo kot posamezniki tudi živimo. Ta rast nam škodi, 
kajti v globalnem smislu imamo dobrin dovolj za osnovne 
potrebe vseh ljudi in za blaginjo celotnega planeta. Zdaj je 
čas za zrelo dobo človeštva; ni več treba, da rastemo, 
temveč da odrastemo. Ne potrebujemo več gospodarske 
rasti, temveč predvsem pravičnejšo delitev globalnih dobrin.
 
Zaključimo naše razmišljanje z besedami še enega 
»velikana« iz preteklosti, Lao Ceja:
»Preprostost, potrpežljivost, sočutje.
To so vaši največji zakladi.
Preprosti v dejanjih in mislih se vrnete k svojemu viru.
Potrpežljivi s prijatelji in sovražniki
se uskladite z bistvom stvari.
Sočutni do sebe
pomirite vsa bitja na svetu.«
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SREČKO VILAR: ZLATA LISICA JE DEL MOJEGA 

ŽIVLJENJA

Srečko Vilar, »oče Zlate lisice«, s katerim sva se spoznala pred mnogimi leti še v okviru takratnega ministrstva za 
promet in zveze, zase pravi, da je realist in malo sanjača. Priznava, da je ljubitelj dela, a hkrati neizprosen in trd pri 
svojih preverjenih odločitvah. Pritrjuje mnenju, da je  ljubitelj življenja in živali, hitrih in lepih stvari. A hkrati je tudi 
izjemno zavzet in predan – poslanstvu, svojim dragim, poslovnim izzivom, a tudi sebi. Zakaj je je naš februarski navdih? 
Ker je ta mesec vrata zaprla že 55. Zlata lisica. Izjemen uspeh, tudi mednarodno. In v veliki meri je zanj prav gotovo 
zaslužen prav Srečko, njen generalni sekretar.

Katere lastnosti so skupne Zlati lisici in tebi, dragi 
Srečko?
Zlata lisica je tradicionalna tekma za Svetovni pokal, mi 
pomeni nekaj več, kot samo sodelovati pri organizaciji le-te. 
To je pravzaprav že nek način razmišljanja, načrtovanja in 
urejanja zadev – mogoče tudi  način življenja in sploh 
osebnega pogled na svet.
Osnova je v tem, da ni situacije, na katero ni odgovora in 
rešitve in v tem sem v nekaterih točkah kar podoben 
filozofiji delovanja institucije Zlate lisice.

Ne obupati, postaviti projekt in ga po potrebi dopolnjevati in 
nikdar ne odstopiti od izvedbe, boriti se do konca in ta 
konec nam po navadi, žal pri naših težavah, sporoča narava 
– vremenski pogoji realizacije tekmovanja.
 
Glede na to, da ti pravijo oče Zlate lisice, me zanima 
dvoje: a) ali se spomniš posebej katerega sponzorja, in 
če, zakaj?, in b) katera tekmovalka se ti je najbolj toplo 
zapisala – in zakaj?
Zlata lisica je rasla in živela s svojim okoljem – Pohorjem, 
Mariborom in seveda mariborskim gospodarstvom, iz 
katerega so prihajali sponzorji tekmovanja. V 35. letih 
mojega delovanja kot generalni sekretar sem imel srečo

Me.tul jev učinek

AVTORICA:  NATALIE CVIKL POSTRUŽNIK
FOTOGRAFIJE: ARHIV ZLATE LISICE

Prosti čas preživljam z družino, obiskujem 
dobre ljudi in se z njimi družim, spoznavam 
svet in domovino, kulinariko, naravo…
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sodelovati  z Zavarovalnico Maribor, sedaj Zavarovalnico 
Sava, našim dolgoletnim generalnim sponzorjem.
Sodelovanje je bilo vedno korektno, dvosmerno in seveda 
uspešno za oba partnerja. Na eni strani spoštovanje 
sponzorja pri izpolnitvi vseh dogovorjenih aktivnosti, na 
drugi strani pa partner, ki se zaveda svoje družbene vloge.

Kaj se ti zdi pri Zlati lisici največji izziv in kako se vam 
izide finančni vidik? 
Največji izziv je, kako pripraviti projekt organizacije do 
najmanjše podrobnosti, pri realizaciji znati posegati v 
projekt in ga prilagajati ter sproti reševati probleme; 
spopadati se z vremenskimi pogoji in realizirati tekmovanje 
na visokem športnem in organizacijskem nivoju.
 
V zadnjih letih je boj za pridobitev sredstev vedno bolj oster, 
vendar je pristop pri pokrivanju proračuna tekmovanja že 
nekaj let dokaj stabilen; 70 % sredstev prihaja iz 
mednarodnih pogodb (TV pravice in marketing). 30 % pa 
organizator zagotavlja skozi lastno dejavnost (domači 
marketing, prodaja vstopnic itd.).

Mesto živi z nami, a včasih imam občutek, da 
je prireditev prepuščena sama sebi

Kako je mesto povezano z Zlato lisico, kaj pogrešaš, kaj 
se je v zadnjih letih npr. spremenilo?
Mesto Maribor je zelo povezano s tekmovanjem. Meščani in 
meščanke so sprejeli Zlato lisico kot del tega prelepega

Mogoče sem sam osebno preveč čustveno 

vpleten v Zlato lisico, saj mi po 40 letih 

delovanja pomeni tudi del mojega življenja. 

Tako, kot me izvedba tekmovanja ponese, me 

odpoved dotolče.

Ta odnos  je z leti prerasel v skupno delovanje, skozi 
organizacijski odbor tekmovanja (sponzorstvo, zavarovanje 
tekmovanja v primeru odpovedi). Že vrsto let je dobra 
praksa, da aktualni predsednik uprave Zavarovalnice Sava, 
 vodi organizacijski odbor Zlate lisice.
 
Pri smučarkah prav tako ni dileme: Mateja Svet je moj izbor. 
Na tekmovanjih za Zlato lisico je postala najboljša smučarka 
sveta v svojem uspešnem tekmovalnem obdobju. To se je 
dogajalo v času, ko država v okviru Mednarodne 
organizacije FIS ni imela statusa, podobnega današnjemu.
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mesta in to vsako leto dokazujejo z obiskom in zanimanjem 
za tekmo Svetovnega pokala.

Česa te je glede Lisice najbolj strah in na kaj si najbolj 
ponosen? 
Najbolj me je strah neuspeha pri izvedbi tekmovanja - to je 
odpovedi tekmovanja.
Le-ta pomeni finančno težavo za Alpski Smučarski klub 
Branik, saj mu pomeni izvedba Zlate lisice  pomemben vir 
financiranja dejavnosti kluba – športa mladih.
 
Po drugi strani pa osebni poraz in ta je seveda najhujši.
 
Najbolj ponosen sem na vse do sedaj izvedene Zlate lisice, ki 
smo jih skupaj s sodelavci na vseh področjih uspešno 
izvedli. Vsaka je edinstvena in o vsaki bi lahko spisali knjigo 
spominov.
 
Kje najdeš energijo za skoraj vsakoletno borbo z 
vremenom?
Energijo za delovanje najdem v svojem načinu življenja, ki mi 
nudi lepe trenutke,  iz katerih črpam toliko, koliko 
potrebujem za aktivnosti pri organizaciji.
Prav tako je zelo pomemben element  realnosti, saj je škoda 
zgubljati energijo za zadeve, ki se ne dajo premagati ali 
spremeniti.
 
Pred časom sva govorila z Vladimirjem Rukavino, ki je 
dejal, da je prejel marsikak kamen v hrbet – smislu, če si 
uspešen, se pač tudi to kdaj pa kdaj zgodi. Kakšne so 
tvoje izkušnje?
Zagotovo imava z Gogom Rukavino podobne izkušnje pri 
borbi za status pomembnih prireditev v Mariboru,

Odpoved tekmovanja je nekaj, česar se 

bojim. Po drugi strani pa je to osebni poraz 

in ta je seveda najhujši.

Zlata lisica je skozi 55 let svojega obstoja postala promotor 
razvoja turizma v mestu in na Pohorju, blagovna znamka, 
kar pomeni marsikje v svetu prepoznavnost za Maribor in 
Slovenijo.
Žal je prireditev marsikdaj prepuščena sami sebi, v borbi za 
preživetje in iskanju svojega stabilnega mesta tako v 
Sloveniji kot v svetovnem pokalu. V letošnjem letu smo 
praznovali velik jubilej, 50 let svetovnega pokala v Mariboru, 
in potrditev najstarejše tekme pri dekletih v Svetovnem 
pokalu.
 
Koliko ljudi je ustvarjalo letošnjo Zlato lisico in koliko ur 
si vanjo vložil ti?
Zlato lisico vsako leto ustvarja ekipa, ki je dobro organizirana 
v okolju organizacijskega odbora, delujočega v okviru AS 
Kluba Branik Maribor.
V odboru sta tako organizirana tehnični del in gospodarski 
odbor. Okoli 150 ljudi je vključenih in ti praktično vso leto 
pripravljajo in dogovarjajo projekt izvedbe tekmovanja.
Pri izvedbi se v zadnjih treh mesecih pred datumom izvedbe 
število sodelujočih bistveno poveča, v dneh samega 
tekmovanja pa je ta številka okoli 1000 ljudi, ki po različnih 
sektorjih dodajo svoj kamenček v mozaik organizacije Zlate 
lisice.
Z Zlato lisico se ukvarjam skozi vse leto dnevno, zadnje štiri 
mesece pa praktično od jutra do odhoda v posteljo.

Inspire.me

Mesto živi z nami, a včasih imam občutek, da 
je prireditev prepuščena sama sebi

48     NAVDIHNI.ME     
  



saj se že nekaj let boriva za obstoj in status projektov Zlata 
lisica in Lent, vsak na svoji strani, z različnimi sogovorniki in 
odločevalci.

Uživam v tem, kar mi  ponuja vsak dan od 

jutra do večera - lepo se sliši, vendar realnost  

v prvi plan postavlja  opravljanje del in nalog 

generalnega sekretarja Zlate lisice, 

profesionalne obveznosti, potem pa  ostane 

časa za ostalo.

Mogoče so moje izkušnje še bolj boleče, saj so bile povezane 
z dogajanji okoli ŠC Pohorja, ki je žal bila osnova marsikdaj 
pri ocenjevanja mojega dela, tako v preteklosti, kot 
sedanjosti. Kar nekaj energije je šlo v smer prepričevanja in 
dokazovanja, ampak vedno se splača vzeti si čas in energijo 
za to početje. Več ljudi spozna situacijo, več imaš 
sogovornikov.

Mesto živi z nami, a včasih imam občutek, da 
je prireditev prepuščena sama sebi

Zakaj si se pravzaprav zapisal Zlati lisici? 
V prvi vrsti sem se v mojem življenju zelo zgodaj zapisal 
športu – smučanju. Po končani aktivni športni poti sem ostal 
v Klubu Branik kot vaditelj, pomočnik trenerja, član OO Zlate 
lisice.
 
Imel sem velik privilegij, da sem v teh začetnih letih sodeloval 
z začetnikom in snovalcem Zlate lisice, gospodom Dušanom 
Senčarjem, ki me je v naslednjih desetletjih ogromno naučil 
in usmeril k razvoju Zlate lisice.
 
Skozi to sodelovanje sem posredno nadgradil in izostril svoj 
način razmišljanja in delovanja, ki mi je v nadaljevanju zelo 
pomagalo pri mojih izzivih v poslovnem in sploh zasebnem 
življenju.
 
V zadnjem tednu je naša družina “presmučala” slovenska 
smučišča - od Mariborskega Pohorja, Rogle, … pa do 
Vogla in Krvavca (ter vse, kar je vmes). Naše izkušnje so

bile pestre in raznolike. Verjamem, da so tudi tvoje. Kaj 
bi svetoval slovenskim smučarskim središčem s tvojim 
bogatim znanjem? 
 
Zagotovo je stanje slovenskih smučarskih centrov iz leta v 
leto boljše. Več se investira, več vključuje v skupno turistično 
ponudbo tako poleti kot pozimi in zadeve  se premikajo v 
pravilno smer. Seveda je potrebno vlagati v najnovejše 
sisteme za zasneževanje in obdelavo smučišč,  smučarske 
naprave, za zastarelo tehnologijo več ni prostora.
 
Država mora dodati še svoj razvojni kamenček pri 
ustvarjanju boljših pogojev za poslovanje (status žičnic v 
javnem prevozu) in pomagati predvsem pri promociji v 
tujini  in zaostanek v primerjavi z Evropo, se bo zmanjšal.
 
Glede prenosa dobrih praks iz tujine pa lahko rečem le: 
povezava v turizmu na vseh nivojih, pa bo smučanje 
ponovno zacvetelo. Pa še kaj zraven (smeh).

Inspire.me
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PREOBRAZITE IN OBOGATITE SVOJE 

ŽIVLJENJE Z MOČJO LASTNEGA GLASU

MNENJE PRISPEVA: MIRELA SMAJIĆ

ALKIMIJA GLASU

STEWART PEARCE

ZALOŽBA PRIMUS

BREŽICE, 2011

V knjigi Alkimija glasu so predstavljene preproste tehnike in vaje, ki pomagajo k iskanju svoje edinstvene note za notranje 
ravnotežje in harmonijo. S tem si lahko dvignemo samozavest, našem besednem izrazu dodamo barvo in energijo in preobrazimo 
srečanja s težkimi ljudmi in situacijami iz slabe v prijetno izkušnjo. Knjiga je dragocen vir znanja o zvoku in glasu. Knjiga ponuja 
vpogled v izvor zvoka, maske glasu, dih, lastno noto, čakre in avro, zdravljenje z zvokom ter svete besede. Spoznajmo močne vaje 
za doseganje notranjega ravnotežja in harmonije.

Pri zvoku me zanima globina onkraj znanih dejstev in 
definicij. Začela sem se spraševati. V kakšni vezi bi bilo 
širjenje zvoka z našim vsakdanjim življenjem? Ali to navpično 
in prečno širjenje omogoča, da razširimo tudi svoje 
energijsko telo in s tem okrepimo fizično telo. Ali to pomeni, 
da nam zvok omogoča, da pridobivamo moč na energijski 
ravni? Ali je to manjkajoči člen, ki ga potrebujemo kot »brco 
v rit«, da se zavestno, odločno in voljno dvignemo nad telo 
in prevzamemo niti življenja v svoje roke ter končno 
naredimo premik v preseganju omejujočih prepričanj, ki 
nam krojijo življenje?
 
Ja, sem pomislila. Zvok lahko občutim, lahko ga vizualiziram

v barvah in oblikah, zanimivih postavitvah …
 
Verjamem v zdravilno moč zvoka, saj prihaja iz davnin, iz 
časov mnogo pred nami in pred vsem drugim, kar mislimo, 
da poznamo. Zvok povezuje cel Univerzum v čudoviti 
harmoniji, ki ustvarja in vabi k Življenju.
 
Z veseljem se podam na zvočno popotovanje, ki razširja 
meje osebnosti do najvišje vrline, osebne svobode. 
Predajam se spoznavanju in predaji najbolj finim 
frekvencam za ustvarjanje harmonične vibracije življenja. 
Zvok mehča trden oklep osebnih mask. Naj se preprosto 
razblini vse, kar mi ne pripada več.  Zvok je moj zaveznik.
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Glas prebuja notranjo moč
Knjiga Alkimija glasu je knjiga s katero komuniciram že nekaj 
let. Vedno sem verjela, da bo prišel njen čas. Mogoče je zdaj 
njen čas?
 
Spoznam Tonija Aloarja Ivanška, umetnika in glasbenika, ki 
mu je knjiga spremenila življenje in je njegova osebna biblija, 
spoznam prečudovito Barbaro Vodnik, mednarodno 
izobraženo akademsko glasbenico opernega solopetja in 
ustanoviteljica zavoda Glas. Ugotovim, da je čas, da o 
Alkimiji glasu znova spregovorimo.
 
V enem od intervjujev je Stewart Pearce pred časom 
spregovoril o alkimiji in zdravljenju z glasom. Stewart Pearce 
je vodilni zdravilec z zvokom in jasnovidec, predan sodobni 
kulturi modrosti. Napisal je dve knjigi The Alchemy of Voice 
(Alkimija glasu) in The Heart speaks. Bil je dolgoletni učitelj, 
mojster glasu v gledališču Shakespeare’s Globe Theatre, kot 
alkimist glasu pa vodi mednarodne delavnice in duhovne 
vaje, ki so povezane s številnimi vidiki svetega glasu. Pomaga 
nam prebuditi notranjo moč in glas tako, da postane močan, 
z dušo prežet izraz, ki plemeniti človeško naravo.
 
Vibracijska medicina se šele prebuja
S. Pearce navaja, da so se že starodavna ljudstva uglaševala 
z zvokom z govorjenjem ali s petjem, ker so želela odkriti 
kakovost svoje fizične navzočnosti po zvoku, po neki noti. 
Vsak od nas ima svojo noto in vsak niha po svoje. Ko je 
začela nadvladovati znanost, od 17. stoletja naprej, smo se 
začeli odmikati od naravnega načina življenja. Življenjsko 
pomembna informacija nam je bila odvzeta. Alkimija glasu 
nam jo znova vrača.
 
Stewart Pearce je vedel, da Zvok lahko zdravi um in telo, da 
je lahko tudi portal, s pomočjo katerega po duši potujemo v 
nebeške svetove. Alkimija je v osnovi spreminjanje osnovnih 
elementov in ustvarjanje novega. Z alkimijo lahko 
odpravimo katero koli bolezen, neuravnovešenost na fizični, 
čustveni, mentalni in duhovni ravni. Uglasitev z noto je pot, 
ki nas pelje v harmonijo. Vmes pa nam razkrije vir vseh 
nerazrešenih neravnovesij.
 
Z zvokom bomo nekoč sposobni uglasiti vsa svoja telesa, 
fizično, čustveno, mentalno in duhovno, uglasili jih bomo s 
svojo noto, zvok pa bo tudi vibracijska sila, s katero se bodo 
razkrajali tumorji. Vibracijska medicina je šele v vzponu.
 
Iz zvoka razberemo psihološki profil
S. Pearce naprej navaja, da je zvok v samem jedru naše 
identitete. Čudovite zamisli in fantastične možnosti, ki se 
nam porajajo se začnejo razodevati šele, ko jih ubesedimo. 
Tako se zamisel manifestira v materijo. Zvok je v jedru vse 
materije in vsaka stvar ima svojo noto. Zvok sprošča in na 
mesto, da razmišljamo bi lahko ustvarjali zvok.
 
Kadar govorimo iz glave, ne govorimo nekomu, ampak 
govorimo vanj. »Besede, ki pridejo iz srca, vstopijo v srce, 
tiste, ki pridejo samo z jezika, dosežejo samo ušesa.« Iz 
zvoka lahko razberemo psihološki profil. Ponekod v Afriki se 
še vedno dogaja in v praksi uporablja, da oče iz glasu 
prepoznava snubčev značaj. Naša kultura pa je na to že 
pozabila.

Naš vsakdanji glas ni naš pristni glas
Alikimija glasu razkriva ustvarjalni potencial besede v 
govorcu in vabi, da znova vzpostavimo ravnotežje med 
mislimi, ki se porajajo v glavi, ter občutji, ki se pojavljajo v 
telesu. Naš glas nam pripoveduje zgodbo našega življenja in 
prav naš glas nam lahko spremeni življenje. Glas je čudovit 
dar, ki ima lahko močan vpliv na nas same in na druge. Z 
močjo glasu lahko vplivamo na svoje življenje na vrsto 
čudovitih načinov.
 
S pozicijo, tonom, z resonanco, energijo in izrazom svetu 
sporočamo, kdo smo. Naš »vsakdanji« glas ustreza 
družbenim pričakovanjem ali vlogi, ki naj bi jo imeli v 
življenju. Ta »vsakdanji« glas se pogosto močno razlikuje od 
našega pristnega glasu. Energijo zvoka bomo začutili preko 
nihanja tonov in resonance.
 
Naravo svojega resničnega glasu lahko odkrijemo le, če 
priznamo in izrazimo svoja resnična čustva. Ko nehamo 
potiskati čustva, prenehamo zadrževati svoj resnični glas. 
Spregovorimo lahko jasno, z resonanco, iz globin svoje duše, 
saj je naš en in edini glas zvok naše resnice in zato sredstvo 
razodetja.
 
Zvok kot zlitje sedanjosti, preteklosti in prihodnosti
Starodavni prebivalci našega planeta so verjeli, da je bilo 
celotno stvarstvo ustvarjeno z zvokom in da je tudi sama 
zemlja nastala z močjo zvoka; zvoka, ki se je in se še vedno 
giblje v vseh vidikih stvarstva.
Človeška bitja so svoj glas od nekdaj poklanjala čaščenju in 
slavljenju Boga kot glavnega stvarnika. S hvalnicami, 
prošnjami in sodelovanjem smo predali svoj glas v 
spoštovanju do ideje: »V začetku je bila Beseda in Beseda je 
bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.« 
 
Harmonija zvoka narave je vir vseh manifestacij in povod za 
ves obstoj ter je zato edini resnični posrednik med Bogom in 
človekom, nevidna vez med stvarnikom in zvokom. 
Starodavne kulture so to védele in so svoj nauk slavile s 
svetim in sakralnim zvokom. Resonanco svetih harmonij so 
usmerjale z energijo misli, ki jo je navdihnilo njihovo srce. 
Verjeli so, da je v zlitju preteklosti, sedanjosti in prihodnosti 
skozi zvok zajeta trojna funkcija večnega, univerzalnega in 
individualnega ter da se znotraj tega nahaja načrt človeštva 
kot večne sile.
 
Glas se nahaja v grlu, ki leži v vratu, ki simbolizira prehod 
med glavo in srcem ter kanal med umom in telesom. 
Njegovo potencialno moč dobimo z  dihom, ki je naša lastna 
življenjska sila. Dih postane fizičen v trupu in trebuhu, kjer v 
polnosti izkusimo čustva in občutke življenja in vso njegovo 
ustvarjalnost. Glas tako postane sredstvo izražanja, z njim 
stopimo v stik z bistvom in čutenjem naše biti.
 
Pot dozorevanja
Zahodna družba ponovno vzpostavlja ravnotežje med 
obema vidikoma naše narave – med delovanjem (moški 
princip) in bivanjem (ženski princip), zato je izredno 
pomembno, da vsak od nas najde svoj pravi glas, meni S. 
Pearce. Naš prvinski zvok je shranjen v našem celičnem 
spominu in čaka, da bomo ponovno odkrili njegov pomen in 
izpolnili njegov namen.
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Na poti dozorevanja na naš glas vplivajo izkustveni, 
družbeni, okoljski in kulturni dejavniki. Odrasel glas je bil 
podvržen veliko različnim zunanjim vplivom, hkrati pa so 
nanj vplivale tudi notranje odločitve, ki smo jih sprejeli v 
razvoju zavesti. Te odločitve so lahko zavestne ali 
nezavedne. Na naš glas vplivajo tudi drugi, bolj spremenljivi 
dejavniki. Mednje sodijo stres, travma, bolezen – negativni 
odraz našega fizičnega, čustvenega in mentalnega stanja. 
Skratka, glas odraža naše najgloblje občutke.
 
Z dihanjem do ritma uravnoteženosti energije
Dihanje je ključ do celotnega energijskega procesa, in je še 
posebej pomembno za polno, svobodno, jasno in tekoče 
glasovno izražanje. Je veliko več kot zgolj preprosto gibanje 
zraka. Naše življenje je v celoti odvisno od ritma dihanja. 
Dihanje je tok zavesti, ki izhaja iz vira in se širi v vse stvari. Je 
prostran tok moči in energije, ki se pretaka skozi vse v 
kozmosu.
 
Ritem je osrčje moči diha. Ritem je resnično ključen za 
vzpostavljanju ravnotežja (napetosti v sproščanje, 
dinamičnosti v mirnost), točke, ki je naš center pri 
spreminjajočih se energijah. Ravnotežje vzpostavimo, če 
dopustimo, da se nasprotujoče si osnovne energije v nas 
uskladijo. Dvojnost je v vsem, kar obstaja. Vsaka stvar ima 
svoje nasprotje oziroma moški in ženski princip.
 
Globoko dihanje vpliva na vse naše biokemijske procese. Ko 
s tehnikami globokega dihanja dosežemo alfa stanje, nas 
prevzamejo občutki ugodja in miru, ki nas vodijo do 
ustvarjalnosti, intuicije in prostora neomejenih možnosti. 
Torej za polno in zavestno dihanje moramo vzpostaviti 
ritem. Redno in ritmično zavestno dihanje krepi telo in 
navdihuje um. Npr. z vajo Tišina, samota in mir lahko 
osvojimo veliko spretnosti, ki nam pomagajo doseči 
»osrediščenost« in ravnotežje v življenju, s čimer izničimo 
enostranske, ustaljene življenjske vzorce, ki smo jih vajeni.
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Zvók je mehansko valovanje, ki se širi v dani snôvi (trdnini, 
kapljevini ali plinu). V kapljevinah in plinih je zvok vedno 
vzdolžno valovanje, v trdninah pa je mogoče izzvati tudi 
prečno zvočno valovanje. Zvok, ki ga sestavlja ena sama 
frekvenca, imenujemo ton. Zvok in z njim povezane 
fizikalne pojave preučuje akustika, subjektivno človeško 
zaznavanje zvoka pa psihoakustika …
Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Zvok
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ŽIVA COPRNIJA – VODOVNIK 

UGRABI PASTIRIČKO

AVTORICI :  MONIKA KROPEJ  TELBAN,  

BARBARA IVANČIČ KUTIN,  ISN ZRC SAZU

Rojijo zgodbe in se prepletajo; bogatijo naš vsakdan in ohranjajo pogled na svet naših predhodnikov. Zato 
je nastal projekt »Živa coprnija«, ki ohranja bajeslovna izročila slovensko-bistriškega Pohorja in osrednje 

Istre. Prejšnjič nas je obiskal hudič, tokrat pa vodovnik. Pa preberimo ...
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V starih časih je živel pod največjim izmed pohorskih slapov 
– Bistriškim Šumom povodni mož, pohorski vodovnik. Le 
redkokdaj je iz svojega steklenega gradu z dna tolmunske 
deže priplaval na vrh vode, prav pod padajoči šum, sedel na 
mokro skalo ter se grel na soncu kot martinček.
 
Vedno je sameval in žalostno premišljeval svoje podvodno 
samsko življenje. Nekoč pa je že od daleč zagledal mlado in 
lepo pohorsko pastiričko, kako skače in pleza po strmem 
bregu navzdol proti Bistriškemu Šumu. Brž se je pognal z 
vlažne skale v globoko dežo ter prežeče čakal nanjo. Mlada 
pastirička je dospela prav do Šumovega tolmuna. Zazrla se 
je na belo peneči se slap, ki je grmel prek črnega skalnatega 
hrbta v zeleni tolmun pod njim. Stala je na skali, odvezala si 
je ruto, razpletla svoji črni kiti ter prepustila svoje lase 
slapovim rosnim meglicam in vetriču.
 
Iz dna tolmunske dežele se je tedaj vanjo zagledal vodovnik: 
»Ta pohorska vila mora biti moja žena!« si je dejal, se takoj 
pognal na vrh vodne gladine ter zgrabil prestrašeno 
pastiričko.
 
»Spusti me, spusti!« je prosila. »Oča, mati, na pomoč!« je 
klicala, a zaman. Padajoči slap je zadušil njen krik. Nikogar ni 
bilo nikjer v bližini in vodovnik jo je potegnil pod vodo ter jo 
odpeljal v steklene dvorane svojega gradu.
 
»Tukaj boš odslej živela kot moja draga ženkica! Če mi boš 
zvesto služila ter mi boš iz srca vdana, boš čez leta lahko šla 
zopet na zemljo obiskati svoje ljube starše. Gorje ti pa, če bi 
mi hotela zbežati od tod!« ji je vodovnik razložil.
 
Odslej je z njo tako lepo ravnal, da si ne bi mogla želeti 
boljšega moža, in vdala se je v svojo usodo. Pospravljala je 
steklene dvorane vodovnikovega gradu, pometala smeti od 
praga proč v sobane, kjer so se smeti spreminjale v suho 
zlato, saj je nasmetena tla škropila s svojimi solzami. Tožilo 
se ji je po domu in svobodi, po ljubi materi in dragem očetu, 
po bratih in sestrah, ki gotovo ne vedo, kako je njej, ki od 
samega hrepenenja gineva. Solze so ji kar same tekle z lic in 
padale po tleh.
 
Vodovnik pa jo je tolažil in spraševal:
»Čemu jočeš in se toliko žalostiš?«
»Saj veš, po svobodi, domu in domačih hrepenim!«
»Ne bodi huda name, a glej in razumi me! Tako rad te imam, 
da bi umrl, če bi te več ne imel; zato te na zemljo ne morem 
več izpustiti. Tukaj ostani. Moja žena si!«
In tako je tudi ostalo.
Prvo leto je minilo in rodil se jima je sinček.
Vodovnik je bil matere in sinčka tako vesel, da bi ju bil v 
svojih divjih objemih skoraj oba zadušil. Od veselja je plesal 
in norel po steklenih sobanah svojega gradu ter prepeval:
»Vodovnik ljubi ženko svojo, ker rodila mu je sinčka, 
mladega vodovnika!«
 
Pastirica, vodovnica, pa je še kar naprej jokala za svojim 
domom ter hrepeneče želela vsaj še enkrat objeti starše, 
ljube brate in drage sestre. Znova ga je začela tiho prositi:
»Le za en sam kratek dan mi dovoli, da pogledam k 
domačim na dom!«
»Ne morem, ker te imam tako rad! Kaj bi brez tebe najin 
sinek?« ga je zaskrbelo.
»Prav zaradi sinka bi tako rada šla, da bi ga pokazala materi,

očetu!«
»Ne, ne, potem te ne bi nikoli več videl, ne tebe ne svojega 
sinka!« je slutil.
 
Preteklo je drugo leto in rodil se jima je drugi sinček. 
Vodovnik ga je bil prav tako vesel, vodovnica pa je še vedno 
žalovala, jokala in hrepenela po domu.
Preteklo je tretje leto in rodil se jima je tretji sinček. Oba sta 
ga bila silno vesela in bila bi srečna, če bi mati njegovih 
otrok lahko pozabila na mater, dom in zlato svobodo. 
Vodovnika pa je srce čedalje huje bolelo, ko je dan in noč 
gledal in čutil ženino boleče domotožje.
 
Nekega jutra pa ji pravi:
»Dobro, pa pojdi svoje obiskat! S seboj ponesi svojega 
najmlajšega sinčka, starejša dva pa ostaneta pri meni!«
Žena mu kar ni mogla verjeti:
»Ali je res? Pustil da me boš na moj dom?« ga je spraševala. 
»Kaj ti naj prej še napravim?«
»Pometi in pospravi vse po steklenem gradu, smeti pa 
poberi in vrzi v svoj predpasnik ter jih nesi materi in očetu v 
dar!«
»Kako si dober, ljubi vodovnik!« Objela ga je, nato pa ročno 
postorila vse, kakor ji je rekel in je bilo treba. Že je imela 
poln predpasnik smeti in najmlajšega sinčka v naročju. S 
poljubom se je poslovila od starejših dveh in hotela oditi. 
Tedaj pa je vodovnik privlekel dolgo vrv, jo z njo prepasal in 
jo nanjo privezal.
 
»Tako, zdaj pa pojdi! A pomni dobro: ko potegnem prvič za 
vrv, moraš doma jemati slovo; ko potegnem drugič, moraš 
že od doma iti, k tretjemu pa že tukaj biti. Očeta in mater pa 
lepo pozdravi!«
Vodovnik jo je objel in poljubil ter ji z roko zapretil: »Gorje ti 
pa, če bi se ne hotela vrniti!«
Ona pa tega že ni več slišala. »Srečno, moj povodni mož!« 
mu je dejala in odšla.
 
Pastirica pa ni čutila težke vrvi za seboj, zdelo se ji je, kakor 
da se je spremenila v ptičko, tako lahka je bila. Noge so jo 
nosile po strmem travniku navzgor proti rojstni vasi, 
dragemu Šmartnu. Tedaj pa je prišla do velikega hrasta; 
sedla je pod njegovo senco, da se odpočije. Zdaj se je 
spomnila še vodovnikove vrvi, ki jo bo potegnila nazaj v 
tolmun.
 
»Ne, ne bo me! Ne sme me več potegniti nazaj v stekleni 
grad!« ji je šinilo v glavo. Odvozljala je vozel, ki ga je spletel 
njen mož, odmotala vrv s sebe in jo brž ovila okrog 
hrastovega debla ter jo zopet zadrgnila.
 
»Tako, zdaj pa le vleči in potegni trikrat ali pa tisočkrat!« je 
dejala vesela, pobrala sinčka in lahkih nog odšla proti domu.
Že je pri očetovi hiši, že je prestopila rodni prag. V črni 
dimnici pod nizkim stropom je bilo polno dima, zato jih ni 
takoj našla.
»Dober dan! Kje pa ste? Ali me še kaj poznate?« je v eni sapi 
pozdravila.
Tedaj so jo domači zagledali, skočili so k njej in jo objemali 
ter spraševali :
»Ali si res ti? Si živa ali si duh?«
»Živa sem in domača hči, prava vaša hči in sestra!« Solze so 
jo davile.

Preberi.me



»Kje pa si bila ta tri leta, da ni bilo po tebi ne duha ne 
sluha?« so hoteli vedeti vsi hkrati.
Ona pa je sedla k oknu na klop ter pogledovala na hrast, če 
se morda že ne maje in začela je praviti svojo zgodbo:
»Pred tremi leti sem gnala živad na pašo dol k bistriškemu 
potoku. Tako lepo in mirno se je pasla, da sem šla tja k 
Šumu in tolmunu pod njim. Poslušala sem, kako je potok v 
slapu pel svojo prelepo pesem in nisem opazila povodnega 
moža, ki me je zavlekel v svoj stekleni grad!«
Tedaj je zagledala, kako se je hrast zatresel, kajti povodni 
mož je prvič potegnil za vrv in zdaj bi morala že jemati slovo.
»Iti moram!« je zajecljala.
»Ostani še, saj nam nisi še nič povedala, kako je bilo potem!« 
so vsi silili vanjo in ona je znova sedla na klop ob oknu.
»Povodni mož me je vzel za ženo in rodila sem mu tri sinčke, 
najmlajšega imam tu pri sebi!«
Tedaj se je hrast že drugič silno zamajal.
»Moj mož ima otroke in mene tako rad, da bi brez nas ne 
mogel več živeti! Tudi drugače je tako dober z menoj. To 
vam pošilja v dar!«
Vstala je, razvezala predpasnik in vsula smeti na tla; tedaj pa 
so se po tleh zakotalili sami zlatniki, da je vse ostrmelo.
»To so pa zlate, te tvoje smeti!« je vzkliknil oče veselo.
»Zdaj pa moram iti, drugače se zgodi še kakšna nesreča!«
Domači so jo zadrževali.
Tedaj pa je zunaj strašno zahreščalo in zabobnelo, hrast je 
padel, da se je zemlja stresla. Zdajci se odtrgajo vrata s 
podbojev in v hišo prigrmi sam vodovnik, ves moker in 
kosmat. Obrnil se je k svoji ženi in trdo zahteval:
»Tri leta sva skupaj živela; jaz sem bil srečen, ti si ob moji 
sreči in svoji nesreči jokala in žalovala za domom. Pustil sem 
te na obisk k domačim, ti pa si me grdo prevarala. Pojdi zdaj 
z menoj!«
»Ne morem, ne morem!« je zajecljala.
Tedaj pa je planil vodovnik skozi vrata in prek dvorišča in 
gorice naravnost proti Šumu in v dežo. Tam je raztrgal oba 
sinčka in se zopet vrnil po ženo, ki se je zgrudila na tla. 
Pograbil je še tretjega sinčka in ga ugonobil. Treščil je z vrati, 
da se je vsa hiša stresla ter izginil. Za njim je divjala taka 
nevihta, da so strele česale drevesa in je vihar lomil veje.
 
Groza je prevzela vse domače. Kmet je vzel blagoslovljeno 
vodo in z njo poškropil vse domače in hišo. Nihče ni opazil, 
da se je hčerka, vodovnikova žena, osvestila, pokleknila in 
pobrala mrtvega sinčka v naročje nato pa tiho odšla iz hiše. 
Kakor mesečnica je stopala vedno hitreje proti Šumovemu 
tolmunu.
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Vir: Tomažič, Jože. Pohorske bajke. Ljubljana: 
Konzorcij »Slovenica« 1943, str. 31–42, (povzela 
Monika Kropej Telban).
 
Več o projektu Živa coprnija (https://ric-sb.si/ziva-
coprnija)
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Pišite nam, delite v naši reviji Navdihni.me 
svojo dobro zgodbo


