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UVODNIK

Upihnili smo drugo svečko
Na današnji dan smo včasih praznovali Dan mladosti,
a danes praznujemo dve čudoviti leti ustvarjalnega
projekta Navdihni.me. V njem beremo zgodbe ljudi, ki
izstopajo iz ustaljenih tirnic vsakdanjega življenja in
nas izzivajo, da si tudi sami drznemo narediti
spremembo zase. Raziskovati čudež življenja je
prelepa pot do svobode in najlepše darilo, ki si ga
lahko podarimo.
 
V navdihujočih zgodbah spoznavamo priložnosti za
lasten skok v neznano. Kdaj smo nazadnje preverili
svoje prioritete? Iz slednjih lahko razberemo, kako
intimni smo s seboj. Kako pomembni smo si? Ali
namenjamo dovolj pozornosti in ljubezni svojemu
telesu? Ali smo poskrbeli za svoj notranji mir? Ali
živimo uravnoteženo in v stiku s sabo?
 
Pomladni čas doživlja svoj vrhunec in narava nas
nežno vabi, da opazimo in doživimo razkošne barve,

dišave in zvoke, ki jih ustvarja skladno z letnimi časi,
naravnimi cikli.
 
Življenje je zares čudež. In čudežni smo tudi mi, saj smo
del življenjskega kroga.
 
V naravi ni stresa, skrbi ali drugih neprijetnih občutkov,
ki jih poraja strah. V stiku z naravo se tudi mi
uravnovešamo in ustvarjamo mir v sebi; globoka
sprostitev, ki jo občutimo, pa prebudi spečega umetnika
v nas, ki si želi biti izražen. To je njegovo poslanstvo in
vizija. V naravi se lahko slišimo in najdemo vir moči, ki
nas bo pognal, da uresničimo lastne sanje.
 
Bodimo čim več časa v stanju navdihnjenosti ter zanosa
in ustvarjalnost se bo sprostila ter nas popeljala onkraj
znanega. Naj še naprej nastajajo navdihujoče zgodbe
ljudi za ljudi, ki s pogumom stopajo po svoji enkratni
poti.

MIRELA SMAJIĆ
FOTO: OSEBNI ARHIV
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Sedaj vem, da me ima Bog rad

Na mojem ohranjevalniku zaslona je zapis »Prave stvari pridejo k tistim, ki počakajo«, na hladilniku magnetni
zapis: »Ko boš vedela, kaj je tvoja resnica, boš znala živeti.« Oboje je bilo tam že pred mojo prebuditvijo in
ponovnim priklopom sebe v življenje. Od lanskega božiča pa imam na steni še svetlobno tablo z napisom »Vse je
mogoče«. Zdaj vsi ti zapisi niso samo besede, ampak nekaj, kar »razumem« v svoji biti. Da sem prišla do tega
notranjega vedenja, pa me je življenje velikokrat globoko brusilo.

B E R N A R D A  T O P O L N I K
F O T O :  O S E B N I  A R H I V

Rodila sem se pred 53-imi leti kot tretja deklica. V otroštvu
sem v glavnem uživala v vsem, kar sem počela. Ker sem
rasla na vasi, me je bilo dovolj po travnikih, na njivi, v
skednju, v gozdu, pa tudi ob bližnjem potoku, kjer sem
nabirala glino in potem ure in ure ustvarjala. V zimskih
večerih sem najrajši poslušala zgodbe in petje moje stare
mame, medtem ko smo trebili fižol, pletli ali pa nam je
lupila jabolka na visoki krušni peči. Ona je bila moja velika
zaupnica in me je sprejemala točno tako, kot sem bila.
 
Spominjam se, da so mi govorili, da sem trmasta,
svojeglava in samosvoja in kako zelo sem trpela, ko so mi
moje neukrotljive lase spletali v trde kite in od mene
zahtevali, da sem obuta. Ne spominjam se, da bi imela
prijatelje. Pa ne zato, ker si jih nisem želela. Velikokrat
nisem razumela igre drugih otrok, oni pa ne moje, zato
sem bila zmedena in prestrašena, nisem se počutila
sprejete. Ja, družila sem z vaškimi otroki, ampak še večkrat
sem bila dovolj sama sebi.
 
Odšla sem v šolo, se najprej naučila dobro brati in od
takrat so bile knjige, poleg barvic, moje zatočišče. Kaj

Srž za.me

naj bi počela v življenju, poleg risanja in ustvarjanja z
vsem, kar mi je prišlo pod roko, ter branja, sem prvič
začutila, ko sem pri trinajstih letih postala teta in nato čez
dve leti še enkrat. Z nečakoma mi je bilo tako lepo in
enostavno, da sem začutila, da bi bil poklic vzgojiteljica
lahko zame. In tako sem se vpisala na vzgojiteljsko šolo,
ker oblikovna šola pač ni nekaj, kar bi mojim staršem
predstavljalo poklic.
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Družinski tragediji

»Potem se je zgodila tragična
letalska nesreča na Korziki.
Stara sem bila 16 let in vse se je
spremenilo. Moja mala nečaka
sta ostala brez staršev in starih
staršev, jaz sem izgubila sestro,
brezskrbno mladost in
posledično tudi svoje starše.«

Ampak treba je bilo živeti dalje. Zaljubila sem se, se
poročila, rodila sina. Moja energija se je dvignila in
postalo je znosnejše. O, kako huda sem bila ob rojstvu
sina na mojo mami, ker je ni bilo več. Tako sem si želela,
da bi bila ob meni …
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Potem se je zgodila tragična letalska nesreča na Korziki. Stara
sem bila 16 let in vse se je spremenilo. Moja mala nečaka sta
ostala brez staršev in starih staršev, jaz sem izgubila sestro,
brezskrbno mladost in posledično tudi svoje starše. Žalost,
jeza in skrb za osirotela vnuka sta terjala svoje. Takrat sem se
izklopila, bilo mi je lažje ne čutiti, kot biti del takratnega sveta.
 
Minilo je nekaj časa, življenje je nekako šlo dalje. Po vsem
hudem se je družina morala zbrati in poskrbeti za mala fanta.
Želela sem si, da bi spet nekako vstopila v svoje življenje, toda
kako se priklopiti nazaj? Mene, takšne kot sem bila prej, ni bilo
več. V tistem času sem doživela še izventelesno izkušnjo in ta
me je seveda pošteno prestrašila. Tako sem poleg
zaskrbljenosti, jeze in nemoči v paleto čustev dodala še strah.
Dobitna kombinacija za anksioznost in depresijo! Premlevanju
ni bilo ne konca ne kraja. Strah pred predsodki in zgražanjem
pa me je potisnil v kot, da o tem nisem govorila z nikomer.
 
Nekako sem končala srednjo šolo in se vpisala na Pedagoško
fakulteto, smer zgodovina in likovni pouk. Uživala sem med
tema dvema predmetoma, dokler ni mojo mami začela
premagovati zahrbtna bolezen. Rak. Kmalu zatem je boj z njim
tudi izgubila … Nehala sem obiskovati fakulteto in sem se
zaposlila. Ne, ni bilo lahko, ampak družina se je spet nekako
zbrala in ponovno pričela z življenjem. Jaz pa sem ponovno
doživela odklop od sebe. Strah, jeza, nezaupanje in seveda
krivda ter nemoč so zopet postali stalni spremljevalci mojega
življenja ...

Hočem živeti drugače!

Življenje je šlo naprej. Vmes so se menjavala dokaj dobra
leta in zelo slaba leta. Zamenjala sem službo, a se je
vedno ponovilo isto. Nezadovoljstvo, občutek ujetosti,
krivda, da ne znam in ne zmorem, da nisem dovolj dobra
… Poiskati je bilo treba rešitev. Po Korziki sem jemala
antidepresive, a sem se po njih počutila še bolj »ne-jaz«.
To torej ni prišlo v poštev. Kaj potem? »Zakaj jaz? Kako
naprej? Kaj se mi dogaja?« sem se spraševala. Spomnim
se, da sem v tistem času enkrat peljala z avtomobilom,
vsa jezna in tresoča in nekje iz mene je prišel glas: »Da se
živeti drugače! Da se živeti drugače!«
 
Kmalu zatem je v moje roke prišla Celestinska prerokba
in za nekaj časa olajšanje. Vsaj nekdo nekje čuti podobno
kot jaz! Dobila sem nekaj znanja in pričelo se je moje
raziskovanje. Požirala sem knjige duhovnih vsebin (takrat
še ni bilo interneta) in po vsaki knjigi mi je malce odleglo,
za nekaj časa.  A vseeno sem se zopet pričela vrteti v
krogu. Bila sem polna znanja, ki ga nisem mogla in znala
prenesti v življenje. Poiskala sem pomoč v bioenergiji, ki
je ravno tako učinkovala nekaj časa, a potem se je vedno 
ponovil začaran krog ...

Srž za.me



Ustvarjalni duh privre na dan

»Naslednje jutro je bilo enako
prejšnjemu, pa vendar, končno
sem si dovolila biti razbita.
Nisem se več bojevala, pustila
sem, da je bilo, tako kot je bilo.«

Po vljudnostnem pozdravu in vprašanju, kako sem, je
sledila ura joka in tako še pet ali šest obiskov. Žalost, ki
sem jo zadrževala tako dolgo, je počasi zapuščala moje
telo in duha. Spomnim se pogleda psihiatrinje, ko sem
zavrnila zdravila in kako neskončno sem bila hvaležna in
sem še vedno moji osebni zdravnici, ki mi je stala ob
strani pri  - kar bi se marsikomu zdelo - popolnoma norih
odločitvah.

Potem je prava pomoč prišla od znotraj. Moja ustvarjalnost, ki
je počasi hotela na plano. Spominjam se, da sem nekega
avgustovskega večera na morju "zašla" na razstavo
pravoslavnih ikon. Prevzele so me do obisti! In par tednov
zatem na televiziji Tibetanski menihi s svojimi mandalami.
Doživela sem isti fizičen občutek kurje kože in neznanskega
občudovanja. V ikonah sem videla, da je v temi nekaj
neznansko lepega. Teme sem se do takrat namreč zelo, zelo
bala.  Mandale pa so me potolažile, da vse teče in da ni nič
dokončno, da ima vse svoj red.
 
Omeniti moram, da izhajam iz verne katoliške družine in
mojemu očetu je bila vera res v veliko pomoč po vseh
tragedijah in pri vzgajanju vnukov. Moj Bog pa takrat ni bil tak,
da bi mu lahko zaupala. Kako le, saj je meni in mojim prinesel
toliko gorja! Poleg tega sem se ga bala in zraven čutila še
krivdo zaradi tega. Zdelo se mi je, da nikakor ne zadostim tem
božjim kriterijem.
 
Torej, navdih za moje ustvarjanje so bile ikone, sama pa sem
pričela z angeli. Po mojih takratnih kriterijih so bili angeli
takšna varna izbira. Angeli varujejo vse, tudi tiste malce
»grešne«. Mandale pa tako ali tako lahko riše vsak ... In sem
pričela z ustvarjanjem na videz dveh stvari, ki nimata ničesar
skupnega, a mene sta povezovali. Ustvarjanje me je posrkalo
vase in počutila sem se dobro, kot že res dolgo ne.

Brca v rit in priklop nazaj

V tistem času sem obiskala tudi dve alternativni
terapevtki. Prva je bila »zdravilka«, ki se je odločila, da me
bo pozdravila ona. To je bilo obdobje, ko sem v to še
verjela, torej je bila prava za tisti čas in sem ji hvaležna.
Pri drugi terapevtki, malce kasneje, pa sem dobila tisto,
kar sem potrebovala … Zdravljenja na vseh nivojih,
rezanje vezi in brco v rit. Brco v rit v smislu spoznanja, da
se vse prične in konča pri meni.
 
Pričela sem z meditacijo, s sprehodi, poslušanjem raznih
posnetkov na youtube, z dnevnikom hvaležnosti ter z
mnogimi različnimi »berglicami«. Počasi, počasi sem se
pričela sestavljati in pričelo se je obračati na bolje. Dokler
se nekega dne nisem spet začutila: »Wohoho, priklopila
sem se nazaj!« In solze hvaležnosti so tekle … Sprva je bil
to le trenutek, toda hvaležnost je bila brezmejna. Na
zunaj v bistvu ni bilo nič drugače, v meni pa se je prižgal
cel nov svet. Ko se sedaj ozrem nazaj, je bilo točno tako,
kot je moralo biti. In sedaj vem, da me ima ta isti Bog rad.

Sivi november in predaja

Ampak tudi ustvarjanje mi je dalo le malo zagona, malce
veselja vesolja, nežnega mehčanja, malce poguma, radosti in
miru. Sedaj vem, da pri meni ni šlo drugače. In tako je prišel
»tisti« november. Prav vsak november, po odhodu sestre,
mami in potem še stare mame in očeta me je pahnil v
otopelost s hudimi bolečinami v mišicah, iz katere sem z muko
vsako leto lezla nazaj v življenje. Trudila sem se, res trudila, da
se ne bi zgodilo... a se je. Fizično in psihično sem se ne samo
sesula, ampak tudi razsula. Telo me ni več ubogalo, prav tako
ne moj razum. Seveda, jaz ne bi bila jaz, če se ne bi pričela z
vso silo boriti. Ni šlo … Dokler se neke noči, še ene brez
spanca, nisem predala. Res predala … Zaslišala sem se: »To je
tvoja priložnost, izkoristi jo! Zaupaj, zaupaj … zdrži in počakaj!«

Seveda je bilo naslednje jutro enako prejšnjemu, pa vendar,
končno sem si dovolila biti razbita. Nisem se več bojevala,
pustila sem, da je bilo tako, kot je bilo. Naredila sem razne
preglede na fizičnem nivoju ter začela z obiski pri
psihoterapevtki. Ti pregledi pri psihoterapevtki so bili zelo
zanimivi. 

»Nekega dne sem začutila:
»Wohoho, priklopila sem se
nazaj!« In solze hvaležnosti so
tekle. Na zunaj v bistvu ni bilo
nič drugače, v meni pa se je
prižgal cel nov svet.«
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Travmatični dogodek iz leta 2010, ko je padel na spolzki
klančini v Piranu, je bil velik mejnik v njegovem življenju.
Zaradi poškodbe dela vratne hrbtenice je bil pri 34-tih letih
začasno hrom in od vratu navzdol tri mesece negiben.
Potem nič več ni bilo isto.

Čeprav so bile napovedi zelo slabe, so mu, kot pravi, močna volja, pozitivna
energija, športna disciplina, trma ter podpora družine, žene in prijateljev
dali energijo, da je spet na nogah. Zaveda se, da so družina, žena in
prijatelji največje bogastvo, ki mu ga je dalo življenje. Po nesreči je čisto
drugače začel gledati na svet.
 
»Začel sem ceniti majhne trenutke, ki v življenju štejejo največ. Ugotovil
sem, da se ljudje preveč obremenjujemo z malenkostmi, ki nimajo
pomembne vloge v življenju. Ceniti sem začel življenje in uživati v
njem,« izpostavi Dejan. Pravi, da je njegovo življenje po nesreči bolj
kakovostno, spontano, srečno. »Ko se sprijaznimo s stanjem in začnemo
graditi iz ničle, lahko dosežemo marsikaj. Dokler tega ne sprejmemo ali
nočemo sami sebi priznati, imamo težave in psihične ovire.«

SANJA RUBINIĆ
FOTO: OSEBNI ARHIV IN
BOŠTJAN IMPERL

PO PADCU DRUGAČEN
POGLED NA ŽIVLJENJE

Zgodba fotografa, nekdaj rokometaša, sedaj
tetraplegika, Sevničana Dejana Mijovića, čeprav dramatična, ima

srečen konec.
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Vse je odvisno od nas samih

Ta nasvet lahko pomaga, ko okrevaš po bolezni, lahko pa tudi za druge
težke situacije v življenju, kot so ločitev, selitev, smrt bližnjih. »Ja, vedno se
je najtežje sprijazniti z dano situacijo, ki te postavlja na takšno ali drugačno
življenjsko preizkušnjo. Prej ko se soočiš in sprijazniš z njo, prej se boš
postavil na noge. Ampak ljudje smo različni in nekateri so psihično
močnejši od drugih. Konec koncev pa je vse odvisno od nas samih, torej od
vsakega posameznika. Vse se začne v naših glavah,« pove Dejan, nekdanji
zelo uspešen rokometaš, ki se je moral hoje naučiti znova.
 
Posledice poškodbe še vedno čuti, premika se počasneje kot pred nesrečo.
Ker ima okvaro centra za čutila, ne čuti površine telesa. Hojo kontrolira z
vidom. Mraz in vročino zazna le na obrazu. Prav tako ga pestijo krči mišic,
pomoč potrebuje pri osebni higieni in drugih opravilih.

»Padec v Piranu na betonski klančini, porasli z
algami, zaradi katerega sem začasno postal
hrom, je bil moja največja življenjska lekcija,«
pravi Dejan, ki je bil včasih fotograf, zdaj pa
skrbi za vizualno podobo spletne strani
enega od slovenskih medijev. »V službi
počnem prav to, kar me veseli. Sem
pomočnik urednika fotografije, tako da še
vedno počnem to, v čemer uživam.«

Minljivost življenja in toliko večja volja zanj

Kljub temu da je minilo že nekaj let, odkar se je postavil na noge, še vedno
obiskuje in spodbuja bolnike na rehabilitaciji v Soči, ki so se znašli v
položaju, kot je bil on. Kot pravi, mu takšni pogovori niso v breme.
Pomenijo mu veliko, čeprav so hkrati tudi boleči spomini na njegovo
osebno stisko, v kateri se je znašel kot tetraplegik … Prepričan je, da je to
najmanj, kar lahko naredi, da svoje izkušnje deli z drugimi in jih mogoče s
tem vsaj malo navdihne z upanjem ter pozitivno energijo.
 
Hkrati med obiski bolnikov v Soči vedno znova opominja tudi sebe, kako je
življenje minljivo in krhko. Posledično gleda na življenje drugače kot pred
nesrečo. Veliko bolj zna ceniti vsak trenutek, predvsem pa se ne sekira za
vsakodnevne malenkosti, ki nas običajno spravljajo v slabo voljo. 

S fotografijo ovekoveča minljivost
življenja

Čeprav se več ne preživlja s fotografiranjem,
se s fotografijo še vedno ukvarja. Pravi, da
ima fotoaparat vedno pri sebi in če le ima
možnost, fotografira. »Je pa res, da sem
fizično v slabšem stanju. Veliko mi pomagata
moj oče, navdušenec nad fotografijo, in žena
Bojana. Pomlad je že tik pred vrati, z njo pa
bo tudi moja fotografska žilica spet zaživela,«
doda Dejan.
 
Ko gledamo njegove fotografije, nastale po
nesreči, dobimo občutek, da poskuša ujeti
drobne trenutke, bodisi srečne ali nesrečne.
Dejansko ponazarjajo minljivost življenja. 
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»Padec v Piranu na betonski klančini,
porasli z algami, zaradi katerega sem
začasno postal hrom, je bil moja
največja življenjska lekcija.«

Bojana in Dejan



Srž za.me

Popotovanja ga še vedno privlačijo

Od tistega, kar pogreša iz prejšnjih časov, Dejan izpostavi popotniške avanture, za kar je v mladosti porabil večino zasluženega
denarja. Na srečo s svojo drago lahko tudi sedaj potuje, a je treba veliko stvari prilagoditi njegovim sedanjim potrebam. Zato so
sedaj potovanja veliko redkejša, predvsem pa popolnoma drugačna, kot so bila pred nesrečo.
 
Ena od želja je doživeti severni sij (avrora borealis). »Vsekakor se zavedam, da nekaterih želja nikoli ne bom izpolnil, na
nekatere pa bo treba še počakati,« pove Dejan. Vseeno poskuša zajemati življenje s polno žlico. Z ženo sta si že pred nekaj časa
uredila domovanje v Ljubljani, tako da trenutno kuje posebne načrte za bližnjo kot tudi daljno prihodnost. Trenutno išče nove
ideje za svoj naslednji fotografski projekt, z ženo pa si želita uresničiti dolgo želeno potovanje v Afriko.

Na fotografijah ne skuša olepšati življenjskih
situacij, temveč jih želi prikazati realno,
takšne, kot so, pa najsi bodo vesele, mračne
ali žalostne. Po nesreči je dal Dejan barve na
stranski tir. »Moje mnenje je, da lahko čustva
skozi osebnoizpovedni dokumentarni črno-
beli svet dodatno poudarim in s tem
pritegnem gledalca, gledalko. Barve so
potemtakem moteč element, ki odvračajo od
bistva, ki ga želim poudariti na svojih
fotografijah. Če moje črno-bele fotografije ne
pustijo gledalca hladnokrvnega, temveč v
njem prebudijo določena čustva, dobra ali
slaba, je moj cilj dosežen,«  izpostavi naš
sogovornik, ki je diplomiral na
Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani.

»Vsekakor se zavedam, da nekaterih
želja nikoli ne bom izpolnil, na nekatere
pa bo treba še počakati.«
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Dojenje je veliko več kot
hranjenje otroka

Srž za.me

SANJA RUBINIĆ
FOTO: OSEBNI ARHIV

Aleksandra Brlan je svetovalka za dojenje,
mama treh otrok, ki se vsaki svoji vlogi
maksimalno preda. Od vseh stvari jo v življenju
najbolj navdušuje resnica, ki – kot sama pravi –
lahko boli, lahko te razveseli, nikoli pa ni nič
drugega kot resnica. In prav to je njena
najlepša lastnost.
V iskanju svoje lastne resnice je bila njena
poklicna pot dokaj nemirna. Preden je postala
svetovalka za dojenje, je delovala na čisto
drugih področjih. Sodelovala je tudi z velikimi
modnimi podjetji.

Najnovejši poklic se je spontano zgodil po rojstvu
najmlajšega sina, ki ima zdaj tri leta. Kot prostovoljka je
začela pomagati mamam pri težavah z dojenjem. »Veliko
stvari se je zgodilo naenkrat. Ravno se je vse ustalilo,
udomačili smo se v novem domu, otroka sta dodobra
zakorakala v šolske klopi, zahtevno delo, ki sem ga opravljala
do tedaj, se je končalo, in zadihali smo. Za nekaj časa sem se
popolnoma prepustila materinstvu in skrbi za družino in
sem zelo uživala.«
 
Potem pa je začutila, da rabi dodaten izziv. Dokončanje
študija je bila prva misel. Potem so popolnoma presenečeni
spoznali, da se jim bo pridružil nov otroček! »Bilo je pestro
obdobje, včasih zelo naporno, ampak, ko je treba, stisneš in
gre. Študij sem dokončala zato malo kasneje in malo
drugače, kot sem načrtovala na začetku,« pove Aleksandra o
življenjski prelomnici, ki ji je prineslo veliko sprememb.
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Začela sem verjeti v dojenje in vase

Ideja, da začne pomagati mamam, ki se soočajo s težavami
pri dojenju, je prišla povsem spontano, pravi Aleksandra, ki
je prva dva otroka prezgodaj nehala  dojiti zaradi
nepoznavanja dojenja. »Pri tretjem sem se na dojenje
temeljito pripravila. Prebrala sem vse, kar je bilo omembe
vrednega na tem področju, in tako je moje zaupanje v
dojenje postalo trdno. Enostavno začela sem verjeti v
dojenje, vase, v otroka,« pravi.
 
Povabili so jo v skupino za pomoč pri dojenju in tam je, kot
pravi, začela svojo pot in sčasoma začutila, da je to njen
najmočnejši (po)klic. Odprla je Center za pomoč pri dojenju
SRČNA (http://srcna.si/), varen in sočuten pristan za vse
izzive dojenja.



Vedeti moramo, da je bilo v zgodovini dojenje faktor
preživetja. Dojenčki, ki niso bili dojeni, so večinoma umrli.
Šele v zadnjih 200 letih se je znanje o dojenju v širši zahodni
družbi izgubilo. Predvsem v 70-ih letih prejšnjega stoletja je
dojenje zaradi vse bolj razširjenega hranjenja dojenčkov z
nadomestki materinega mleka skoraj izumrlo. »Od takrat se
pobiramo in svetovalke in svetovalci za dojenje ter drugi
strokovnjaki in znanstveniki, ki dojenje razumemo, imamo
pomembno vlogo in nalogo  v družbi. Osebno mislim, da ne
bi mogla imeti lepšega poslanstva!« je prepričana
Aleksandra.
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(sesalci) je nastala iz latinske besede mamma, kar pomeni
dojka. Dojka in mama sta torej prepoznavni in zaščitni znak
naše vrste,« poudari Aleksandra.
 
Takšno delo jo je pripeljalo do razmišljanja o ritmu današnje
družbe, ko se, kot pravi, preveč sprašujemo o tem, kako biti
dobri starši, kako biti dobre mame. »Kot da bi izgubile stik
same s seboj, kot da bi izgubili stik s prejšnjimi generacijami.
Preveč hitro obupamo, ne poiščemo rešitev in ne vztrajamo.
Najbrž se o tem, ali smo dobri starši, sprašujemo ravno zato,
ker smo predvsem izgubili stik sami s seboj, s človeškim v
sebi, z naravo, intuicijo. Vse imamo, ampak preveč iščemo
odgovore izven sebe. Z vsem znanjem, ki ga imamo na voljo,
je treba samo še odpreti svoje komunikacijske kanale,
intuicijo,« izpostavi Aleksandra.

Področje dojenja  je sedaj za
Aleksandro glavna prioriteta. Modno

oblikovanje in ustvarjanje kolekcij, ki
so drugače vedno toplo sprejete, vse to

je trenutno na stranskem tiru. Ena
izmed njenih zadnjih kolekcij z

osrednjim motom Real People (Resnični
ljudje) je sicer požela zelo veliko

zanimanja modnega občinstva.

Izobraževanje se nikoli ne neha

Nova služba Aleksandro precej navdihuje, in jo, kot pravi,
jemlje zelo resno. Zato se ves čas izobražuje s področja
svetovanja in dojenja pri UNICEF-u. Trenutno na eni od
fakultet nadgrajuje svoje znanje s področja psihoterapije
otrok in mladostnikov. »Moje izobraževanje pa se nikoli ne
neha, dnevno berem strokovno in znanstveno literaturo in
se samoizobražujem ter ravno ob tem ugotavljam, da če te
nekaj tako močno zanima, kot mene dojenje, boš brskal,
iskal in našel vedno nova znanja in boš rad nadgrajeval ter
izpopolnjeval svoje temelje,« nadaljuje.
 
Za sam poklic – »svetovalka za dojenje«, pravi, da se šele
rojeva. S tem, če je slednji, neobičajen, se Aleksandra ne
ukvarja. Zanjo je to poklic kot vsak drugi. »Včasih komu od
znancev ni povsem jasno, kaj naj bi kot svetovalka za dojenje
sploh počela, ampak to samo zato, ker se ne spoznajo na
dojenje in ne vedo, kaj vse proces dojenja obsega,« razloži
Aleksandra.

Izgubile smo stik s seboj

Kljub temu da Aleksandra zagovarja dojenje, se obenem
zaveda, da se materinstvo ne meri v kapljicah popitega
mleka. Preko dojenja se otrok nahrani, hkrati pa se poveže z
mamo, kar zelo ugodno vpliva na razvoj samopodobe in
zaupanja vase in v svet. Ugodno pa lahko vpliva tudi na
odnose v družini, na zdravje matere in otroka. Dojenje je
naraven proces, je danost in je vir življenja in razvoja naše
vrste. »Ne imenujemo se zaman sesalci, v tej besedi je
namreč skrito bistvo naše vrste: latinska beseda mammalia 

Materinstvo je prostor ljubezni in zaupanja

Rdeča nit, ki povezuje mame, ki prihajajo na izobraževanje,
je želja po znanju o dojenju, čeprav marsikatera nosečnica
niti ne ve, kaj točno naj od dojenja pričakuje. »O tem se tudi
veliko pogovarjamo na delavnicah, ker iz napačnih
pričakovanj o dojenju izvirajo tudi napačni predsodki,
predvsem tisti, ko se na dojenje gleda le kot na obrok,«
izpostavi Aleksandra. Danes imamo prenekatere rešitve za
primere, ko dojenje ni možno. Zato imamo občasno
občutek, da je dojenje lahko enako kot hranjenje z umetnim
mlekom, »ampak razlika med tema dvema načinoma
pretoka energije vseeno je,« poudari Aleksandra.
 
Čeprav je zanjo družina prijetno zavetišče, si ne poskuša
ustvariti idiličnh fotografij, kot so tista na družabnih
omrežjih. »Zavedam se, da smo kot družina včasih tudi divji,
neusklajeni. Včasih smo harmonični in umirjeni. Vsega je
dovolj, da lahko rečem, da smo srečni takšni, kot smo.
Najlepše mi je, ko skupaj zvečer beremo pravljice
najmlajšemu, se pogovarjamo in ko otroci skačejo po
postelj, preden se umirijo za spanje,« pravi Aleksandra.
 
Zato ne preseneča, da ji največ energije daje materinstvo.
Materinstvo je prostor ljubezni, zaupanja in pravih spodbud.
»To je poseben in posvečen prostor, kjer se pretaka najbolj
čudežna energija in če to spoznamo in sprejmemo, nam
lahko da veliko moč,« izpostavi Aleksandra. Ob tem dodaja,
da se je skozi poklic svetovalke za dojenje zadnja leta
spremenila tudi sama. Postala je bolj potrpežljiva, umirjena,
razumevajoča.

Srž za.me



Tjaša Škapin: Sem. Samo jaz.
Tjaša Škapin
Foto: spletno mesto
http://tjasa-
skapin.com/galerija/

Štela sem šest let, ko sta se starša
ločila. Čeprav se takrat sploh nisem
zavedala, je bilo pravzaprav to
mamino največje darilo. Ko sva se
čez 20 let poslovili, sem razumela.
Takrat je res prišlo olajšanje. Zgodba
se je pričela kot v pravljici: Krasen
začetek, dva, ki se noro zaljubita, se
poročita in ustvarita družino. Dva
mala otroka. A takrat se v življenje
vračajo strahovi. Rutina ubija in
breme, ki ga je mama prinesla s
seboj, začne kazati svoj pravi obraz.
Vedno bolj se zateka k alkoholu,
čeprav je to počela že prej. Oče začne
dojemati, da to ni le bežna zadeva,
ampak resna težava. In začne se
moja pot iskanja lastnega vloge v
tem življenju.

Da sem le stran
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Vse se je stopnjevalo: jeza, bes, nasilje
… tako se je moje otroštvo kaj kmalu
obrnilo v zaščito mlajšega brata.
Spominjam se, da sem že kot otrok
gledala starejše z nekim čudnim
pomilovanjem, češ … so odrasli, pa ne
vedo, kaj je prav … Tekla so leta, vmes
je prišla ločitev, selitve in tako smo
pristali v Sežani. Kraj moje osnovne
šole, kraj brez vsebine. Prevzela sem
vlogo odraslega, mama pa je bila
vedno bolj v svojem svetu. Čeprav je
bila zaposlena v medicini, zase ni
znala poskrbeti.
 
Mešanica sramu, jeze, zakaj jaz, je
botrovala, da sem šla v srednjo šolo v
Ljubljano. Niti ne preveč navdušena
nad izbiro. Ročne spretnosti in
umetnost so prisotne v obeh
družinah mojih staršev, tako je bila
moja želja ali nekaj v zvezi z
oblikovanjem ali vzgojiteljica v vrtcu.

Ekstremno pomanjkanje samozavesti
pa je botrovalo, da nisem opravljala
sprejemnih izpitov na oblikovni šoli,
ampak sem se vpisala na srednjo
tekstilno šolo.

Oddaljenost od doma je name zelo
pozitivno vplivala. Zaživela sem.
Čeprav so bili vikendi zelo naporni, pa
je bilo vmes le nekaj mirnih dni. To je
bilo vse kar sem si želela – mir.

Srž za.me



Mama pred ultimatom

Po končani srednji šoli sem začela
opravljati pripravništvo v tovarni
Pletenina Sežana. Takrat sem se odločila,
da nadaljujem šolanje. Odločala sem se
med tem, da grem na vzgojiteljsko ali
menjam smer. Vse se je odvijalo zelo
hitro. Čas šolanja, ko je bila mama sama
doma, je seveda pustil posledice. Brat, ki
je bil čez teden na šolanju v Postojni, je
živel pri očetu. Ta si je ustvaril novo
družino. Genska zasnova je žal tudi pri
bratu pokazala prve znake.
 
V tem času sem postala polnoletna in
sem lahko tudi po zakonu poskrbela za
naju. Glede na to, da se nasilje ni nehalo, 
ampak se je stopnjevalo, smo mami dali
pogoj. Pojdi se zdravit ali se odpovej
otrokoma, da bosta živela v miru.

Predam se šoli oblikovanja

Ker je takrat izbrala drugo možnost, sem
spakirala svoje stvari in odšla. Brat ni
hotel z mano, vendar sem vedela: ali
takrat ali nikoli. Že kot mala sem se
odločila za življenje; in sem šla. Pristala
sem na Kozini pri noni, leto kasneje pa v
najemniškem stanovanju. Pri 19-tih
končno sama. To je bilo zame zdravilo.
Dobila sem prijatelje, ki so me sprejeli
medse brez predsodkov.

V tem turbulentnem obdobju sem se
vpisala v zasebno šolo za modo v Trstu in
našla tisto, kar sem si pod tem poklicem
predstavljala. Medtem ko se mi je
življenje na eni strani totalno sesulo, je na
drugi začelo rasti. Vedno pa je v meni bila
želja, da bom svoje življenje ŽIVELA, ker je
lepo, ker si ga je škoda uničiti.

Življenje mi podarja in jemlje
hkrati

Ko so po enem letu najemniško
stanovanje prodali, sem se vrnila na
dvorišče k noni v stričevo stanovanje.
Nikoli ne bo čisto zares vedel, koliko sem
mu za to hvaležna. Imela sem streho nad
glavo, lahko sem se umirila, začela živeti
in tudi razvijati poslovno pot. Oblikovanje
in svet mode me je vedno bolj vlekel vase,
samozavest je počasi rasla in rasla sem
tudi jaz.
 
V krogu prijateljev je bil tudi on, ki je
kmalu postal oče mojih otrok. Moj
življenjski sopotnik, ki me je sprejel
takšno, kot sem. Vem, da nosim svoje
breme s seboj, vendar mi delo na sebi,
zavedanje, da tega nočem zase in svoje
drage, vedno pokaže tudi drugo pot. In ko
mi je življenje dajalo največ, mi je tudi
vzelo največ. Brat ni dočakal rojstva
prvega nečaka, sva pa skupaj izbrala ime.
Življenje je spet udarilo.

Težka odločitev: otrokom ne
predstavim svoje mame

Takrat sem sprejela trdno odločitev, da
svojih otrok ne bom po nepotrebnem
izpostavljala nevarnostim. Ko se danes z
njimi pogovarjam, jim povem, da sem
imela na izbiro dve slabi možnosti.
Odločiti sem se morala, katera je manj
naporna in boleča za vse. Tako moji otroci
niso nikoli spoznali moje mame. Vedela
je, kaj mora storiti, saj če bi imela moč za
zdravljenje, bi se vse lahko obrnilo
drugače. Vsak ima možnost izbire, vedno
in v vsakem trenutku.
 
Otroci so rastli, prinašali radost, kariera je
napredovala, saj sem vedno mnenja, da
morajo biti koraki ravno toliko dolgi, kot
jih lahko narediš, je pa zagotovo imela
družina prednost. Trije čudoviti otroci, ob
katerih sem živela svoje otroštvo še jaz.

Spoznanje prinese mir

Pa je čisto nepričakovano prišel klic, da so
mami štete minute, da leži v bolnici.
Takrat sem v totalni zmedi sprejela
odločitev, da bom delala po občutku.
Minilo je 20 let, vendar je moč narave
naredila svoje. Šla sem k njej, zbrala vse
moči tega sveta, kajti šok je bil ogromen.
Takrat sva v dveh minutah rešili 20 let. 
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Takrat sem dojela, da je to, da nekomu pustiš,
da gre svojo pot, ker sam ne moreš drugače,
pravzaprav izraz ljubezni. Dala nam je
svobodo.
 
Resnično sem počasi začela čutiti, kako breme
življenja popušča. Že kot mala sem vedela, da
bo moje poslanstvo prekiniti agonijo, ki jo s
seboj prinašajo razvade, in postaviti nove
temelje za svoje potomce.
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Živim svoje sanje oblikovalke
visoke mode

Ko danes gledam nazaj na tisto obdobje, imam
občutek, da sem končno zadihala s polnimi
pljuči. Dovolila sem si sanjati in sanje živeti.
Povsem spontano sem začela v oblikovanje
vnašati še več sebe, saj je ustvarjanje kolekcij
zame trenutek, zapisan v čas. Prav brat je bil
tisti, ki mi je rekel, naj se poskusim v svetu
visoke mode; da sem sposobna. In nekako sem
začela to sprejemati, zgodil se je Socerb, moja
prelomnica. Zaključek dotedanje poti in
začetek čisto nove.
 
Ko ustvarjam in oblikujem, so kolekcije vedno
odraz nekega trenutnega občutja, nekega
navdiha. In vedno sta na nebu dve zvezdi, ki mi
včasih kažeta pot ali dobesedno razjasnita
nebo.
 
Sprejela sem dejstvo, da je res vsak svoje sreče
kovač. Da smo ljudje bitja, ki najprej živimo
sami s seboj in šele nato z vsemi okoli nas.
Imam vizijo, kaj v življenju želim, in vem, da se
bo vse zgodilo ob svojem času.
Hvaležna sem

Zaradi svoje življenjske poti nisem nikoli nase
gledala in - niti nočem, da drugi gledajo name -
s pomilovanjem. Vsak ima vedno možnost
izbire, kako bo živel. Kaj kmalu sem dojela, da
nisem edina. Na svetu je vedno nekje nekdo, ki
je še na slabšem, kot sem bila jaz. Žal.
 
Moja želja po normalnem življenju je bila
prevelika, da bi pozabila živeti. Izbrala sem
sebe, delo na sebi, da postanem najboljša
verzija sebe in s tem tudi nje. Vsakemu želim,
da vidi smisel življenja in lepoto življenja tudi
onkraj težav, da najde svoj smisel in zaživi
polno življenje, točno tako, kakršno je komu
namenjeno.
 
Hvaležna svojim staršem za življenje. Hvaležna
bratu, za čas, ki nama je bil namenjen.
Hvaležna za vse moje, predvsem pa za
trikratno brezpogojno ljubezen.

Srž za.me

Primorka Tjaša Škapin živi in ustvarja v Kozini
preko svojih blagovnih znamk Atelje Tjaša Škapin
in Tjaša Škapin Couture. S partnerjem živi že 22
let in je mama treh otrok.



Zgodba neke 40-letnice
MELITA ROMIH
FOTO: OSEBNI ARHIV

Kot rojena Ljubljančanka iz mešanega zakona sem osnovno
šolo, gimnazijo in fakulteto z nekoliko kasnejšo diplomo
zaključila v glavnem mestu prečudovite Slovenije (to še
posebej cenim, odkar živimo v tujini). Kljub temu da sta se
starša včasih finančno težko prebijala skozi življenje, sta
meni in bratu, lahko rečem, zagotovila lepo otroštvo. Žal se
je z leti in v stiski pojavil tudi alkohol, vendar smo vse skupaj
srečno preživeli. Po zaslugi moje mame Marije, borke,
nenormalno močne ženske, ki je že od malih nog delala, se
morala po prihodu iz vasi v prestolnico 

Borka mama in atletika sta moja svetilnika

Vedno sem rada prebirala zapise drugih ljudi, njihove
življenjske zgodbe, izkušnje, dogodivščine. Rada sem
tudi pisala o njih, najraje o pozitivnih, lepih in uspešnih
zgodbah. Občudovala sem te zgodbe, vsako posebej. Ko
poskusiš napisati nekaj o sebi, je težko. Sem Melita,
ženska, ki je pravkar stopila v četrto desetletje življenja.
Sem mama treh otrok, žena, trenutno prostovoljna
učiteljica telovadbe v mednarodni šoli NOVA v Skopju.
Ženska, ki ji je organizacija vsakdana redni izziv, ki se
srečuje z vzponi in padci, a vztraja. Skratka vsakdanja
ženska in to je moja zgodba.
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navaditi na velemesto in boriti skozi življenje.
 
Druga zasluga gre atletiki. Od desetega leta dalje je bil tek
moja smernica, ki me je vodila skozi drugi del osnovne šole,
gimnazijo in del fakultete. Poleg vzgoje so mi delovne
navade, dobro organizacijo delovnika vcepili tudi redni
vsakodnevni treningi. Bila sem uspešna mlada atletinja, ki bi
morda lahko še dlje vztrajala za velike uspehe v atletiki. A
tako je moralo biti. Navajena sem na vzpone in padce,
vztrajna sem, ne odneham in se borim. Še posebej po prvi
tragični izkušnji pri 20-ih letih.

Ko umrejo sanje

Ob zaključku 1. letnika študija sociologije na Fakulteti za
družbene vede leta 1999 je moj oče doživel tragično
prometno nesrečo. Blizu bloka, kjer smo živeli, ga je ob
prečkanju izredno prometne Tržaške ceste povozil avto.
Nekaj ur se je še oklepal življenja; zdravniki, kirurgi in
medicinske sestre na Urgenci Ljubljana so se borili za
njegovo življenje, a je nazadnje podlegel prehudim
poškodbam. Šok zame, saj sem bila na očeta izredno
navezana. Šok za mojega brata, saj je potreboval moški lik v
svojem življenju. Šok mater, ki je s tem dnem postala mama
samohranilka.

Srž za.me



Verjetno je ta izkušnja pripomogla tudi k zaključku
moje športne kariere, ko sem ugotovila, da nastopa
na svetovnem prvenstvu pač ne bom nikoli izkusila.
Da nočem več vztrajati pri tem. Ob rednem študiju
sem tudi veliko delala, da bi mami vsaj malo
pomagala pri gospodinjstvu. Ni mi bilo težko, saj sem
preko študentskega servisa delala že od osnovne šole
(op. ur. Morda se je spomnite iz kultne oddaje Šolska
košarkarska liga?). Je pa to pomenilo, da sem
marsikakšno predavanje zamudila in sem morala
potem toliko več časa vložiti pred izpitnim obdobjem.
Pa bi raje poslušala predavanje ...

Za trenutek se je življenje zame ustavilo,
a je moralo kreniti naprej. Po različnih
obdobjih žalovanja, ko nisem želela
sprejeti dejstva, da ga ni več. Ko sem ga
iskala vsak dan doma, na njegovem
stolu, postelji. Ko sem veliko časa
preživela na pokopališču. Po obdobju
jeze nanj in zavračanju obiska
pokopališča. Po vsem tem sem prišla do
obdobja, kjer sem sprejela dejstvo, da ga
ni več, da moram živeti naprej in da bo
za vedno ostal v mojem srcu.

Mož in otroci prebudijo v meni tek za
tek

V 3. letniku študija sem spoznala svojega bodočega
moža Zorana. Po vseh opravljenih izpitih v 4. letniku
nisem takoj diplomirala. Sem pa zanosila in leta 2005
se nama je rodila princeska Sara. Življenje je dobilo
povsem nov smisel.

Po moji prvi redni zaposlitvi, kjer sem delala kot
asistentka uprave, nam je konec leta 2008 Božiček
prinesel Jakoba. Po njem sem se spet redno začela
ukvarjati s tekom. Z daljšimi disciplinami kot sem jih
bila vajena. Pretekla sem prvi polmaraton. Karierno
pot sem nadaljevala v eni od časopisnih družb;
najprej na oddelku za odnose z javnostmi, potem pri
organizaciji dogodkov in trženju. Ker pa sem bila
vsestranska, sem tudi z veseljem povezovala
marsikakšen dogodek. V najboljši telesni formi pa tudi
kariernem zagonu je našo družino leta 2013 obogatila
Nastja. Pika na i. Češnja na torti.

Ko je hudo, obujem superge in tečem.
Neverjetno je, kako se glava zbistri med
tekom. Kako negativni občutki odidejo
in se pojavijo lepi, pozitivni. Med tekom
lahko snuješ načrte za vsakdan in ko
imaš po njem tudi močno voljo, je vse
lažje.

Za daljše teke me je navdušil Urban Praprotnik, atlet,
športni pedagog, oče štirih otrok. Z ženo Jasmino in
Urbanimi tekači sta pričela s skupinskim rekreativnim
tekom v Sloveniji. Organizirata tekaške treninge,
tekašna potovanja in delavnice. Tako se je moje
tekaško popotovanje bogatilo s polmaratoni in
maratoni. Do danes imam za seboj okoli 15
polmaratonov in 4 maratone. Prvi maraton sem
pretekla po rojstvu zadnjega otroka. Vsako leto si
zadam cilj preteči en maraton v novem kraju, državi in
tako hkrati tudi raziskati različne kraje. Nazadnje smo
bili cela družina v Atenah, ki so rojstni kraj maratona.
Letos pa se spogledujemo s Ciprom.

Makedonija postane naš drugi dom

Trenutno že tretje leto živimo v Makedoniji. Moža je
Ministrstv za obrambo (MORS) napotilo na delo v
tujini in tako smo se leta 2016 znašli v Skopju. Selitev
je bila konkreten zalogaj za družino. Urejanje
papirologije, pakiranje, tolažba otrok in asimilacija v
novo okolje nam je povzročila veliko neprespanih noči
in vsakodnevnega joka.

Mož se je moral posvetiti službi, jaz pa
sem se ukvarjala z mislijo, kako težko je
pustiti za seboj družino, prijatelje in
življenje v rodni domovini ter se podati v
avanturo.

V službi sem morala dati odpoved, kajti zamrznitev
delovnega razmerja velja samo za partnerje, ki so
zaposleni v javni upravi. To pomeni, da se moram
pred našim povratkom prijaviti na Zavod za
zaposlovanje.

Srž za.me
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Otroci so pustili prijatelje in sošolce za seboj. Vsi trije
obiskujejo Mednarodno šolo NOVA. Predavanja in vsa
komunikacija potekajo v angleškem jeziku. Jakob in Nastja
nista imela nobene podlage. Vpeljala sta se po sistemu
skoči in plavaj. Sara pa je ugotovila, da znanje angleščine,
ki se jo je učila 4 leta v osnovni šoli, še zdaleč ni zadosti.
Jakoba se spomnim, da je ves čas samo krilil z rokami, da
bi nekaj povedal, Nastja je samo gledala. Sara pa je vsak
dan vsaj enkrat jokala, tako nesrečna je bila. Sama
vzdržujem stike s prijateljicami, ki so me na začetku
tolažile. Tina L., Tina B., Tamara, Teja in Nataša so ves čas
verjele vame.

Srž za.me

Onesnaženost brez sonca, beraški
Romi in potepuški psi

Kot zanalašč so tisto leto Makedonijo zaznamovale
poplave, potresi in izjemna onesnaženost zraka. Spomnim
se septembra, ko je mož moral na službeno pot, jaz pa
sem z otroki tekla sredi noči na plano, ker nas je tako
močno streslo. Tisto leto je bilo Skopje decembra dva dni
najbolj onesnaženo mesto na svetu. Omejevanje gibanja
samo na najnujnejše poti (pot v šolo in domov) in še to z
masko je bil za nas velik izziv. Tudi stemni se prej kot v
Sloveniji. Veseli smo, da smo v hiši in smo se po cele
vikende zadrževali v kleti, igrali različne igre. Za tako
aktivno družino, kot je naša, je bilo res težko, ampak smo
zmogli.
 
Spomnim se intervjuja našega režiserja Andreja Košaka, ki
je poročen z Makedonko in tukaj živi že vrsto let. Kako se
je v nekem intervjuju hvalil, da je v Makedoniji sonce 300
dni v letu, da so hrana in ljudje izvrstni. Mi pa ob prihodu
sonca v Skopju nismo videli do novega leta, samo gosto
meglo onesnaženega zraka. Onesnaženosti gospod Košak
sploh ni omenil! Potepuških psov na vsakem koraku in
prosjačenja Romov na vsakem križišču, z majhnimi otroki
in dojenčki, prav tako ne. Da o smeteh in neločevanju
odpadkov sploh ne govorimo. Politiki so v tem pogledu
izredno neaktivni.

Krasni ljudje, okusna zelenjava in mulci s
pozitivnimi izkušnjami

Po nekaj težkih začetnih mesecih smo se vpeljali. Ker se
držim vodila »v vsaki stvari je nekaj pozitivnega«, sem se
odločila da bo tudi za nas tako. Zelenjava je izvrstna in
ljudje prijazni. Sploh do tujcev, še posebej Slovencev. Radi
se pogovorijo s teboj, so radovedni, vedno najdemo
kakšno povezavo med Makedonijo in Slovenijo. Ali pa
poznajo kakšnega Makedonca, ki živi v Sloveniji. Hrana in
pijača sta cenejši kot pri nas. Tudi v gostilnah, zato
Makedoncem celodnevna družinska druženja v stilu slow
food-a ob vikendih veliko pomenijo.

Tek je lek. Ker delam v šoli po
skrajšanem delovniku, tečem večinoma
dopoldan. Ob reki Vardar ali na
srednjem Vodnem. Udeležujem se
lokalnih tekaških dogodkov in vesela
sem, da se mi vedno pogosteje, če le
želijo, pridružijo tudi otroci.

Imamo nekaj bližjih izletniških točk in to raziskujemo.
Imela sem srečo, ker lahko v šoli opravljam prostovoljno
delo učiteljice telovadbe, kar me bogati še za dodatno
izkušnjo. Tako tudi vidim svoje otroke in to nam je na
začetku zelo pomagalo. Dobili smo možnost spoznavanja
različnih kultur.
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Končuje se naše tretje šolsko leto in lahko rečem, da
so naši otroci pridobili pozitivne izkušnje. S starejšo
hčerko Saro, ki je vsestransko nadarjena športnica,
sva veliko potovali. Šola se udeležuje CEESA
mednarodnih športnih in matematičnih tekmovanj po
vsej Evropi. Tako je bila Sara del odbojkarskega
mednarodnega turnirja v Beogradu, Sofiji in letos v
Istanbulu. S košarkarsko ekipo sva bili v Budimpešti in
Varšavi, z ekipo cross country tekmovanja pa v Pragi
in Sofiji. Prav tako sedaj vsi trije tekoče govorijo
angleško, pridobili so na samozavesti, verjamejo, da je
vsak izziv rešljiv.
 
Zavedamo se, da nas ob povratku v Slovenijo
prihodnje leto julija čakajo novi izzivi, vendar bomo
ovire preskakovali takrat. Jaz ob pomoči superg in
kakšnega kilometra, otroci pa ob moji in moževi
podpori ter svojih bogatih izkušnjah. Dokler imamo
podporo drug drugega, je za nas vse rešljivo.

Srž za.me
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I  F E E L  S L O V E N I A ,  I  F E E L
W O R L D  O F  S Y N E R G Y  –

Č U T I M  S L O V E N I J O ,
Č U T I M  S V E T  S I N E R G I J

V marcu se je v Sloveniji na našo pobudo dogodil WoS – World of Synergy, svet sinergij. Čutim, da je WoS veliko več kot
ekipa, ki jo je soustvarila. Je zametek platforme novih pristopov za prihodnost človeštva. Verjamem, da bomo globino in
pomen te konference še bolj spoznali čez čas, kot je v nagovoru dejala evropska komisarka Violeta Bulc. A nekaj zagotovo
vem že zdaj: s to konferenco je Slovenija pokazala, kaj lahko ponudimo svetu: vodenje z energijo ljubezni.

SONJA KLOPČIČ
FOTO: EVENTNIKA/SINIŠA KANIŽAJ
BARBARA REYA

Vodi.me

ZAČELO SE JE PRED DVEMA LETOMA

Na 9. maj 2017, dan Evrope, je osem žensk iz Slovenije na
drugem Women Economic Forumu (WEF) v Indiji samoiniciativno
predstavilo Slovenijo. Za rdečo nit smo izbrale dejstvo, da je
Slovenija po podatkih World Economic Foruma uvrščena med
prvih 10 držav v svetu po enakopravnosti med spoloma.
Predstavile smo, kakšna infrastruktura podpira to uvrstitev, od
enoletnega porodniškega dopusta, odličnih vrtcev, domov za 
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ostarele, do mentorskih programov. Seveda pa smo preko
svojih osebnih zgodb delile tudi področja, kjer imamo še
izzive in priložnosti za izboljšave. Naše zgodbe so zanimale
tako vzhodni kot zahodni svet, saj združujemo veliko
elementov, ki jih drugje pogrešajo in se morajo zanje še
boriti. Povezovanje različnosti je bil močan katalizator
sprememb tudi za nas.
 
Zavedale smo se zahtevne naloge, da duh povezanosti in
sodelovanja obdržimo in razvijamo tudi v Sloveniji. Imele
smo močno željo, da edinstveno doživetje in vzdušje
konference prenesemo v naš prostor. Hkrati pa smo želele
Slovenijo pozicionirati kot svetilnik, kot državo, od katere se
lahko drugi kaj naučijo. Zato smo še utrdile zavezo, o kateri
smo razmišljale že v Indiji, da bi organizirale regionalno
konferenco v Sloveniji.

MALA TERASA IN SPODAJ LJUBLJANA,
POMANJŠANA … OMOGOČI PRESKOK
ZAVESTI

24. maja 2017 smo povabile zainteresirano javnost na
srečanje v 10. nadstropje Nebotičnika v Ljubljani. Odprto
smo delile naše vtise in izkušnje iz Indije v čudoviti družbi z
radovednimi udeleženkami in udeleženci pogovora. Skupaj
smo ozavestili, da smo v Sloveniji zgradili dobro
infrastrukturo, ki mogoča pogoje za enake možnosti moških
in žensk. Lahko smo ponosni na to in nihče, ne posameznik,
ne ženske in ne moški, si ne more lastiti zaslug za to.
Infrastrukturo smo zgradili kot skupnost.

Vodi.me

Sama sem bila se tem zadovoljna, saj sem globoko v sebi
vedela, da ideja potrebuje še veliko čiščenja in kristaliziranja,
motila pa me je tudi navezava na indijsko konferenco.
Močno sem čutila, da ima Slovenija svojo močno zgodbo, ki
jo lahko pove svetu. Trdno sem bila prepričana, da bo
napočil čas zanjo, nisem pa želela z glavo skozi zid, temveč
sem se prepustila toku.

Vsak ima svoje edinstvene talente in ko drug drugega
jemljemo kot dopolnitev in ne kot konkurenco, lahko
naredimo preboje. Mislim, da se je v tem smislu 24. maja
2017 v 10. nadstropju ljubljanskega Nebotičnika zgodil
preskok zavesti. Začeli smo bolj razmišljati kot skupnost, kjer
ni tako pomembno, kdo je pod žarometi, saj šteje to, kar
dosežemo dobrega za vse.

VČASIH JE DOBRO PUSTITI, DA KAJ ZGORI

Z veliko vnemo smo sprožile priprave na slovenski Women
Economic Forum s kratico WEF SI. Sčasoma smo v timu
zaradi različnih vzrokov ostale samo še tri, proces pa kar ni
in ni hotel steči. Nekaj časa smo trojica žensk vztrajale, a
novembra 2017 smo si odkrito priznale, da zgodbe WEF SI
ne bomo mogle izpeljati. Odgovorno smo jo zaključile in o
tem obvestile vse deležnike, s katerimi smo do tedaj stopile
v stik.

RODI SE SVET SINERGIJ

Andreja Cepuš, pobudnica potovanja na WEF v Indijo, pa je
vrtala naprej. V začetku januarja 2018 me je poklicala z idejo,
da bi izvedbo konference prevzela Nika Močnik. Obe sva
čutili, da so potrebni drugačni temelji. Strinjali sva se s tem,
da ni potrebna povezava z Indijo, želeli sva, da je konferenca
izvorno slovenska. Med tem pogovorom je šel skozi mene
močan tok mravljincev in vedela sem, da smo zdaj na pravi
poti. Kmalu smo se vse tri začele dobivati in snovati
edinstveno konferenco, za katero pa smo že takoj vedele, da
bo mednarodna. Na našem skype srečanju 16. januarja
2018 je dobila tudi ime: World of Synergy.

Z  ANDREJO SVA SE ISKRENO POGOVARJALI O
TEM, DA JE POTREBNO POUDARITI

KOMPLEMENTARNOST, POVEZOVANJE
ŽENSKE IN MOŠKE ENERGIJE, DA MORAMO

KONFERENCO ORGANIZIRATI ZA OBA SPOLA.

PRI GRADNJI SKUPNOSTI JE POTREBNO
MEDSEBOJNO PODPIRANJE, SPODBUJANJE,

USMERJENOST K SKUPNEMU CILJU IN
PRIPRAVLJENOST, DA MORAŠ VČASIH KOT

POSAMEZNIK STOPITI KAKŠEN KORAK NAZAJ.
S TEM OMOGOČIŠ, DA PRIDE V OSPREDJE

TALENT NEKOGA DRUGEGA TER ZATO
CELOTEN TIM NAREDI VELIK SKOK NAPREJ.

Na čudovit sončen dan lanskega februarja, prav na
Valentinovo in pepelnično sredo, ko je bila narava odeta v
snežno belino, smo se vse tri, Andreja, Nika in jaz, odpravile
na prvi ogled lokacije. Takrat sem še bolj začutila, kako je
bilo potrebno, da je ideja o konferenci, ki je nastala na
Women Economic Forumu v Indiji, zagorela, izgorela in se
spremenila v pepel, iz katerega je zrasla izvirna slovenska
konferenca World of Synergy.

NOSILNA TEMA LETA: INCLUSIVE
LEADERSHIP

Skladno z idejo vse-vključujočega voditeljstva smo se
odločili, da višina kotizacije ne sme biti ovira za nikogar, zato
smo takoj na začetku računali na močno podporo
sponzorjev pri izvedbi konference. Seveda smo si tudi
porazdelili delo: Andreja je prevzela odgovornost za
programski del konference, Nika za organizacijski del, jaz pa
za pridobivanje sponzorjev.
 
V pogovorih s sponzorji mi je pomagala prepoznanost po
tem, da v prostor vnašam nove pristope. Sponzorji so verjeli
v konferenco, ker sem vanjo močno verjela tudi sama. Jaz
sem močno verjela vanjo, ker sem čutila močno zavzetost
Andreje in Nike ter celotne ekipe, ki se je vztrajno širila. Vsi
smo bili iskreno hvaležni za vsako podporo, ki smo jo dobili.
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ENTUZIASTI Z MOČNO ENERGIJO

Pred začetkom konference je hotel prežemala navdušujoča
energija, ki je vladala v ekipi entuziastov. Fasilitatorji
Andreja, Ina, Matej in Marjeta so bili izjemno sinhronizirani,
saj so se na konferenco pripravljali že dalj časa. Za
sinhronizacijo tima prostovoljcev, ki so prevzeli
organizacijska opravila na dogodku samem, je že pred
konferenco odlično poskrbela Nika. V Podčetrtku pa smo se
prvič srečali vsi. V dvorani, ki jo je bilo potrebno pripraviti za
ognjeno otvoritev, smo se posedli v veličasten skupen krog.

PO ZAČETNIH PREDSTAVITVAH SMO SE
SKUPNO MEDITACIJO USKLADILI MED SABO
IN S PROSTOROM. S TEM SMO VZPOSTAVILI

TAKO MOČNO USKLAJENOST IN POVEZANOST
TIMA, DA JE NOBEN NEPRIČAKOVAN

DOGODEK NI OMAJAL.

Že otvoritev konference z izjemno plesalko z ognjem na travi
pred hotelom je napovedala, da bo ta konferenca resnično
edinstvena, bistveno drugačna od drugih. Ko so si gostje
morali sami postaviti sedež v dvorani, kjer jih je objela
neopisljivo izrazna glasba kolumbijskega bas kitarista, je bil
občutek nečesa novega še bolj prisoten. Kot udeleženka
sem uživala v dinamični predstavitvi fasilitatorjev, ki so
potek konference prikazali s štirimi elementi: ognjem, ki
zaneti idejo, zrakom, ki jo ponese naokrog, vodo, ki poskrbi
za ravnovesje, in zemljo, ki da rodno osnovo za rast ideje.

Vodi.me

GLOBOKA HVALEŽNOST ZA DOŽIVETO
SINERGIJO

Naslednje jutro je ekipa entuziastov začela s krogom v
dvorani in pripravo za konferenčni dan. Spet sem občutila
globoko hvaležnost za njihov prispevek k uspehu
konference. Fasilitatorka Ina Kukovič Borovnik je prvi,
ognjeni, del konference izpeljala vrhunsko. Sproščeno,
nasmejano in tudi spontano brez besed odziva na izredne
močne misli o zrcaljenju drug drugega, ki jih je izrekel Juan
Garcia Herreros. V nas vseh so naredile tako izjemen vtis, da
je bila potrebna samo še tišina. In Ina je to znala začutiti ter
spoštovati.

KO SMO OBJAVILI RAZPIS ZA PROSTOVOLJCE,
SEM BILA PREPRIČANA, DA SE BODO JAVILI

ŠTUDENTJE, ZDAJ PA SMO V EKIPI POLEG
ŠTUDENTOV IMELI OSEBE, KI IMAJO SVOJA

PODJETJA, IN SO SI VZELI ČAS, DA PODPREJO
TA IZJEMNI DOGODEK.

Imeli smo zvočno fasilitatorko Tjašo Cepuš, imeli smo
grafično fasilitatorko Alenko Oblak, in imeli smo udeležence,
ki so se dejavno in zavzeto vključevali v vse aktivnosti. Ko
sem vse to opazovala, sem se počutila blaženo. Sinergija, ki
je vladala v prostoru, nas je vse ponesla v izkušnjo, kaj vse je
možno, če se odpremo in sodelujejo tako, da podpiramo
drug drugega. Vedela sem, da bo ta izkušnja ostala z nami
za vedno in si bomo prizadevali, da jo ponovno doživljamo.
Udeležencem konference pa smo dali prav to možnost, saj
smo jih opremili z orodji in pristopi, s katerimi lahko
vključujemo vse in soustvarjamo v sinergiji.
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PRELIV V NOVO CIVILIZACIJO

Evropska komisarka Violeta Bulc, ki ji je pljučnica preprečila
druženje z nami, nam je v drugem delu konference poslala
svoj video nagovor,  ki nas je ponesel še višje. Dejala je:
»Eno, dvoje, troje… Jaz, midva, trojnost… Samo če sem jaz,
sva tudi midva in smo znova trije. Skozi te vezi in elemente
se gradi mreža, ki za svoj obstoj ne potrebuje hierarhij.
Napajajo jo trdne povezave, odnosi, moči vozlišč in moč
mene, tebe, naju… Smo na prelivu v novo civilizacijo, ki prvič
prihaja iz globalne zavesti planeta Zemlja. Vem, da ste
udeleženci konference to že prebudili v sebi.«
 
Petkova večerna pot čutov, ko smo na več različnih načinov
izkusili zvok, preko boksa in s plesanjem tanga doživeli
dotik, z vdihovanjem naravnih dišav preizkušali svoj voh in
se predali meditaciji, je vsemu slišanemu dodala še nove
razsežnosti. Še pozno v noč sem radostno vznemirjena
premlevala o svojih občutkih.

VODENJE Z LJUBEZNIJO

Sobotni dopoldanski del je bil v znamenju ravnovesja. Po
navdušujočem govoru Novozelandca Jonathana Cava, ki v
tistem trenutku še ni vedel za strelski pohod v
Christchurchu, nas je nepričakovano obiskal minister za
gospodarstvo. Matej Delakorda, ki je skupaj z Andrejo
fasilitiral ta del konference, se je tudi ob tem vrhunsko
znašel in mu dal imenitne iztočnice za pozdrav. Za tuje
udeležence je bilo skoraj nepredstavljivo, da se lahko
minister brez protokola na tako prisrčen način vključi v tok
konference.

AEIOU – AROHA JE MAORSKA BESEDA, KI
POMENI LJUBEZEN, EB JE MAJEVSKA BESEDA,
KI POMENI POT, KI NAS POVEZUJE, IKIGAJ JE
JAPONSKA BESEDA, KI POMENI ŽIVLJENJE S

SMISLOM, OIKOS JE GRŠKA BESEDA, KI
POMENI SKRB ZA GOSPODINJSTVO IN

UBUNTU JE AFRIŠKA BESEDA, KI POMENI
ČLOVEČNOST.

Vodi.me

Kot govornica sem bila umeščena v zadnji del konference, v
element zemlja. Fasilitatorka Marjeta Novak me je
predstavila kot osebo, ki je dala na voljo vse svoje povezave
in mreže, da se je ta konferenca lahko zgodila. Sama pa sem
želela predstaviti svoje potovanje do vodenja iz ljubezni, ki
ga simbolizira AEIOU voditeljstva. AEIOU je akronim petih
močnih pojmov, ki vsebujejo brezčasne modrosti
staroselcev s petih celin. Zame predstavlja pet dimenzij
ozaveščenega voditeljstva, ki je potrebno za prihodnost
človeštva.

NA ROBU SOLZA

Pred zaključkom konference so imeli udeleženci možnost
predstaviti svojo idejo in povabiti druge udeležence, da jim
pomagajo odkriti, kateri njihov 'Zakaj?' se skriva za idejo ter
prispevajo svoje predloge, ki bodo pomagali pri njeni
realizaciji. Javilo se je kar 14 udeležencev, med njimi tudi
govorec Gregor Deleja, ki je želel razdelati idejo o
trajnostnem poslovnem modelu, ki bi omogočil vsakoletno
izvedbo konference World of Synergy. Ta ideja je bila zame
še ena potrditev, da je konferenca presegla mnoga
pričakovanja.

OD TEDAJ NAPREJ SEM BILA NA ROBU SOLZA.
TO SO BILE SOLZE SREČE, KI SO SPROŠČALE

IN RAZTAPLJALE VSE SKRBI, KI SEM JIH IMELA
V ZVEZI S KONFERENCO, ODPLAKNILE VES

ADRENALIN.

Lahko sem se poponoma predala uživanju ob slovesnem
zaključku. Navdušilo me je, ko sem videla, kako srčno so
udeleženci zaploskali tudi vsem sponzorjem, to je bilo še
nekaj, česar nisem doživela nikoli prej. Konferenco smo
zaključili s plesom, ki so ga spodbudili naši srčni prostovoljci.
Tako smo na najlepši način vse štiri elemente povezali in jih
predali v eter ... naj se zgodi vodenje z ljubeznijo.
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PARADOKS
IZBIRE: MOJE
POPOLNE
KAVBOJKE
ROK KRALJ
FOTO: OSEBNI ARHIV

Živimo v času skorajda neskončnih izbir. Na voljo imamo stotine znamk, modelov in različic
pametnih telefonov, računalnikov, oblačil, modnih dodatkov, kozmetike, zobnih past,
avtomobilov, počitnic, izobraževalnih programov, hrane in prehranskih dodatkov, zavarovanj,
tečajev itd. Na prvi pogled to zveni dobro, saj izbire pomenijo, da se lahko svobodno odločamo
in imamo ter počnemo tisto, kar si zares želimo. Pretirana izbira pa morda le ni tako dobra,
kajti proces odločanja – tudi zaradi visokih pričakovanj, ki so posledica velike izbire in
hollywoodskih »pravljic« – lahko postane prava mora. A tudi potem, ko smo se že odločili, nas
»gloda« misel, da morda le nismo izbrali najboljšega, saj je »za vogalom« lahko še boljši
izdelek, storitev ali celo še boljši partner. Zadovoljstvo z izbranim izdelkom ali storitvijo zato
ni samo manjše, temveč nas lahko celo razočara. Kar je svojstven paradoks – imamo veliko
možnosti in izbir, a smo navkljub temu vse bolj nesrečni, izčrpani in depresivni. Morda pa je za
našo srečo in blaginjo sveta res bolje, da zaživimo po načelu MANJ JE VEČ. Razmislimo zakaj.

Zamislite si naslednji prizor: stojite pred prepolnimi policami in obešalniki v trgovini ogromnega
nakupovalnega centra. Želite kupiti najbolj običajen kos oblačila, kavbojke. Na policah se
bohotijo v običajni modri ter v številnih drugih barvah in odtenkih; raztrganega videza, z všitki,
sprane; modeli skinny fit, slim fit, baggy, na zvonec, itd.  – vse to v brezštevilnih kombinacijah.

Vodi.me
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Kupite posodo – imate »samo« 30 tisoč
izbir!

Ameriški psiholog dr. Barry Schwartz se je  znašel pred
približno takšno dilemo in navdihnila ga je za knjigo
Paradoks izbire, zakaj je več manj (The Paradox of
Choice, Why More Is Less, 2004) in za istoimensko
predavanje (TED, 2005). Prav je, da imamo možnost
izbire in da se lahko odločamo, saj je to ključnega
pomena za posameznikovo avtonomijo in posledično
blagostanje, pravi dr. Schwartz, »vendar dejstvo, da je
določen obseg izbir dober, ne pomeni nujno, da je bolje
imeti še več izbir.« Ko govorimo o »še več izbirah«,
pridemo do resnično neverjetnih številk.
 
Za primer si poglejmo ameriško spletno trgovsko
megakorporacijo Amazon, kjer je bilo v začetku leta
2018 (novejši podatki niso na voljo) mogoče kupiti preko
562 milijonov različnih izdelkov. Med njimi jih je bilo
največ v kategoriji oblačila, čevlji in nakit (166
milijonov); sledijo kategorije dom in kuhinja (86
milijonov), knjige (53 milijonov), elektronika (37
milijonov), oprema za šport in zunanje aktivnosti (27
milijonov) in tako naprej. Poskusite kupiti kuhinjsko
posodo – odločati se boste morali, »reci in piši«, med več
kot 30.000 posodami.
 
A kupovanje kavbojk in kuhinjske posode ni največji
izziv današnjega časa. Danes izbiramo tudi med
brezštevilnimi prehranskimi proizvodi in dodatki ter tipi
prehranjevanja (vegetarijanski, veganski, paleolitski,
brez ogljikovih hidratov, brez sladkorja…); na voljo nam
je izjemna ponudba avtomobilov z neverjetno raznoliko
opremo; prav tako izbiramo tudi med številnimi vrstami
izobrazbe, tečaji, počitnicami, zavarovanji; zdravili, ki se
dobijo brez recepta in še in še bi lahko naštevali. A tudi
pri zdravju nismo več zadovoljni zgolj z odločitvami
zdravnikov, saj iščemo alternativne zdravilce, spletne
nasvete, druga mnenja. Celo partnerji so danes pogosto
stvar izbire. Da, celo zdravje in ljubezen!

Zdravje in ljubezen – potrošniška izbira

Profesorica sociologije na Hebrejski univerzi v
Jeruzalemu in gostujoča predavateljica na številnih
uglednih univerzah po svetu Eva Illouz pravi, »da
ljubezenske bolečine niso zgolj posledica ranjene psihe,
ampak so vzroki tudi v kapitalizmu, internetu in
Hollywoodu, ki so nas spremenili v potrošnike ljubezni v
nenehnem primerjanju ponudbe in iskanju boljše izbire
na trgu ljubezni,… iskanje ljubezni je postalo
potrošniško in partnerja iščemo tako, kot bi izbirali
katerikoli drug izdelek. Tako je zaradi velike spremembe
v načinu spoznavanja, srečevanja in zaradi velike izbire,
tudi na internetu, kjer ljudje iščejo partnerje.« (Vir9)
Potrošniška miselnost torej vse bolj prežema tudi
področje naših medosebnih, celo najbolj intimnih
odnosov.

Ko razmišljamo o »paradoksu izbire« je dobro
poznati še en potrošniški fenomen, ki ga je že v 18.
stoletju prvi zaznal francoski razsvetljenski filozof
Denis Diderot. Svoj »padec« v materializem je leta
1769 popisal v eseju Obžalovanje za mojim starim
ogrinjalom (Regrets for my Old Dressing Gown).
Več.

Tudi zdravje postaja zgolj potrošniško blago. Slovenska
filozofinja in sociologinja dr. Renata Salecl (v knjigi
Izbira, 2012) pravi, da medicina danes »poveličuje idejo
izbire in samoobvladovanja. Zdravnik ne igra več vloge
avtoritete, ki svetuje, kaj je za pacienta najbolje;
dandanes pacientu preprosto pove, kakšne so njegove
možnosti, in ga pusti, da se sam odloči ter poda (ali
zavrne) zavestno privolitev po pojasnilu.« S tem pacient
nase preloži velikansko breme; čeprav nima ustrezne
izobrazbe in izkušenj, se mora odločati o življenjsko
pomembnih odločitvah, dobesedno o življenju in smrti.

Vodi.me
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Zato lahko razumemo mlade starše, ki zavrnejo
cepljenje svojih otrok; kajti oni so tisti, ki se morajo
odločiti med cepiti ali ne-cepiti svojega otroka. Podobno
težke odločitve mora danes posameznik sprejemati tudi
pri rakavih in drugih boleznih; pa tudi ko gre za (zdravo)
prehrano in različne terapije. Breme takšnih odločitev je
zato pogosto izjemno stresno in obremenjujoče.

Vodi.me

Instagramovska podoba
življenja in nerealna
pričakovanja

Kot pravi dr. Schwartz, ima prevelika izbira dve
pomembni posledici. Prva je ohromljenost oziroma
nezmožnost odločitve med tako številnimi možnostmi,
ki so nam na voljo; druga pa je, da smo navkljub sprejeti
odločitvi z njo nezadovoljni, saj smo morda »zgrešili« še
boljšo izbiro. S tem pa se zmanjša naše zadovoljstvo z
novim izdelkom ali storitvijo.
 
Zamislimo si otroka v trgovini igrač, kjer si mora izbrati
samo eno igračko, čeprav se police kar šibijo pod težo
raznobarvnih in raznovrstnih igrač. Morda se staršem
zdi fino, ker je trgovina tako dobro založena, a otrok
lahko »pod težo izbire« bodisi povsem »zmrzne« bodisi
postane histeričen. Če pa ga starši »zlepa ali zgrda« le
uspejo prepričati v nakup ene same igrače, se v otroku
že naslednji hip začne miselno-čustveni proces: kaj pa če
je bila tista druga igrača vseeno boljša ali morda ona
tretja, četrta itd. V podobnih težavah se znajdemo tudi,
ko kupujemo druge potrošniške »igračke«: pametne
telefone, fotoaparate, televizorje, pohištvo, avtomobile,
počitnice itd.
 
Morda zveni paradoksalno, a večja kot je ponudba, manj
smo zadovoljni z izbranim. Ko si zamislimo drug izdelek
ali storitev, ki ga nismo kupili, začnemo obžalovati svojo
odločitev, kar zmanjša zadovoljstvo z izbranim izdelkom
ali storitvijo. Poleg tega »poplava« izbire zvišuje naša
pričakovanja, ki jo še povečuje močno idealizirana
»hollywoodska in instagramovska« podoba življenja,
kar ima na našo osebnost lahko katastrofalne posledice.
Razpon med idealiziranim in realnim je tako vse večji.

Komercializacija človekove svobodne volje

Velika izbira izdelkov in storitev leži v samem jedru
potrošniškega sistema, dr. Schwartz govori kar o uradni
dogmi zahodnih industrializiranih družb, ki gre približno
takole: »Če smo zainteresirani za povečanje blaginje
svojih državljanov, je treba povečati individualno
svobodo. Pot do večje svobode pa je večja izbira. Več ko
ima človek izbire, bolj je svoboden, in več ko ima
svobode, večja je njegova blaginja.« Smo tako res bolj
svobodni? Srečnejši?
Možnost odločanja izhaja iz svobodne volje, tega
edinstvenega daru, ki človeku omogoča učenje in razvoj
njegovih potencialov.

Ko se odločamo med različnimi izbirami oziroma
možnostmi, ki nam jih postavlja življenje, se učimo,
pridobivamo izkušnje in se razvijamo. Vendar pa
odločanje med neskončno izbiro potrošniških izdelkov
in storitev nima nikakršne zveze s človekovo svobodno
voljo, učenjem, rastjo in blaginjo; to je prej obraten
proces, ki posameznika oropa svobode, ga veže na
materialni svet in ga celo ovira pri njegovem razvoju.
Govorimo lahko kar o komercializaciji človekove
svobodne volje, ki je eden ključnih vzrokov poraznega
stanja v sodobni družbi.

Škarje in platno imaš v rokah TI

Ali kdaj pomislimo, kakšna izbiro ima približno polovica
Zemljanov, ki živi v revščini in pomanjkanju? Pogosto
skoraj nobene. Za več kot 800 milijonov najrevnejših pa
je izbira zgolj: jesti ali ne jesti. A to sploh ne bi smela biti
izbira. Ko gre za osnovne človekove potrebe, lahko
govorimo samo o najosnovnejši človekovi pravici –
pravici do življenja. Medtem ko mi »zbolevamo«, ker ne
vemo, kako izbrati med tisočimi in tisočimi izdelki ali
storitvami, najrevnejši zares obolevajo ali celo umirajo
zaradi pomanjkanja najosnovnejših dobrin. 
Kaj torej lahko storimo kot posamezniki in kot družbena
skupnost, da spremenimo svet, ki na eni strani trpi
zaradi »preveč«, na drugi strani pa zaradi »premalo«
izbire? Nanizajmo nekaj predlogov:
·       nehajmo sebe in svojih otrok mučiti z neskončnim
izbiranjem med tisočimi izdelki in storitvami; 
·       premislimo, kaj zares potrebujemo, in ugotovimo,
ali je nakup res edina možnost, da do tega pridemo; 
·       ko se odločimo za izdelek ali storitev, bodimo z njim
zadovoljni, pa če je še toliko »boljših« izbir (razen če je
stvar morda pokvarjena ali nevarna); 
·       zaupajmo strokovnjakom, ki vedo, kaj je najboljši
način zdravljenja, prehranjevanja, izobraževanja itd.,
čeprav so tudi oni zmotljivi; 
·       svojo energijo raje usmerimo v spreminjanje sveta,
v katerem bodo vsi ljudje imeli dovolj možnosti in izbir
za blaginjo in dostojno življenje. 
Če torej želimo izboljšati kakovost svojih življenj in
blaginjo celotne človeške skupnosti, potem izberimo
preprostejši način življenja, presežne dobrine pa delimo
z našimi so-Zemljani; namesto da se »ubijamo« z
izbiranjem tistega, česar sploh ne potrebujemo. »Škarje
in platno« sta v naših rokah. Kaj boste torej storili s
svojimi novimi, popolnimi kavbojkami???
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Umetna inteligenca z roko v roki
s človekom
MAG. NATALIE CVIKL POSTRUŽNIK
FOTO: OSEBNI ARHIV JAKE SODNIKA

Vodi.me
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Jaka Sodnik je star 40 let, poročen in oče dveh
otrok. Je navdušen košarkar, smučar in golfist.
Zaposlen je kot profesor na Fakulteti za
elektrotehniko v Ljubljani. Vrednote, ki jih
najbolj ceni, so poštenost, medsebojno
zaupanje in spoštovanje vsakega posameznika.
Naš tokratni navdih je zaradi izjemnih
dosežkov projekta, ki ga vodi na področju
umetne inteligence pri samovozečih
avtomobilih. Zase pravi, da sta dve njegovi
lastnosti predvsem vztrajnost in delo, zato
nikoli ne želi ničesar pustiti nedokončanega.

Od kod prihaja vaša želja po izumljanju?
Temu bi raje rekel želja po iskanju zanimivih izzivov in
nerešenih problemov. Že od nekdaj sem v glavi premleval
različne probleme in iskal ideje za rešitve, četudi sploh niso
bili povezani z mojim področjem dela.

Kam se umaknete po ideje, kje snujete?

Kaj je po vašem mnenju v življenju najbolj
pomembno?

Marsikaj je pametno, a spodbudo najdem v
drobnih stvareh
Kako je videti sicer vaš dan, kako vas
sprejema družina, prijatelji?

Umaknem se, kadar rabim mir za pisanje in pripravljanje
stvari, ki so v mislih že dorečene in izoblikovane. Nove ideje
in tudi rešitve iščem v pogovorih z različnim ljudmi, njihovih
težavah in razmišljanju, pogosto pa tudi pri opazovanju česa
novega in zanimivega. Žena mi zato večkrat očita, da sem z
mislimi pogosto nekje drugje … (smeh).

Moj dan je na trenutno popolnoma posvečen aktualnim
projektom, v večini mi zase in družino ostane le kaka ura na
dan. Takrat skušam pomagati pri gospodinjskih opravilih ter
poklepetati z ženo in otroki. Telefon in pametna ura pa sta
bolj ali manj »priklenjena« name. Doma sem si uredil tudi
»pametno hišo«, ki mi omogoča, da veliko stvari
programiram in krmilim po svoje … prižiganje luči, odpiranje
in zapiranje žaluzij, upravljanje nadzornih kamer. Včasih s
kakšne službene poti 'nagajam' ženi in spreminjam
avtomatizirane stvari po hiši (smeh). Prvič in drugič se je
tega kar malce prestrašila, sedaj pa jo razveseli, saj ve, da
takrat očitno mislim nanjo in na družino.
 
Če le ostane čas, s prijatelji radi kaj dobrega pojemo in
popijemo, razprave pa so trenutno v večini povezane z
vzgojo, saj smo v podobnih življenjskih obdobjih.

Iskanje drobnih vzpodbud in veselja v vsakem dnevu
posebej, ne glede na to, ali je dan (poslovno) uspešen ali ne.

Spodbujanje ustvarjalnosti v šolah
in projektih

Kaj bi uvedli v
osnovnošolsko/srednješolsko
izobraževanje, da bi bila znanost nekaj
prijetnega, ne pa nekaj, česar ne
razumemo in se je posledično bojimo?

Kako ste izbrali svoje sodelavce, sodelavke
- katere vrednote, lastnosti, znanja ste
iskali?

Samovozeča vozila bodo prepoznavala
čustvena stanja voznikov
Kaj je bistvo vašega projekta?

Vesel sem, da se v primerjavi z mojim otroštvom na tem
področju že dogajajo pozitivni premiki. Sin npr. obiskuje
izbirne predmete, kjer ustvarjajo z Lego kockami in
računalniki in z velikim občudovanjem opazujem, kaj vse
nastane pri teh dejavnostih. Sam sem takšne stvari zelo
pogrešal. Prav tako se mi zdi odlično, da dopuščajo
drugačnost in skušajo spodbujati ustvarjalno žilico že pri
malčkih …

Vedno iščem različne profile ljudi. Nujno potrebuješ kakega
genialca, izrednega analitika ali programerja, ki bo hitro in
kakovostno izvedel določeno rešitev. Po drugi strani vedno
iščem tudi bolj ustvarjalne ljudi, ki so sposobni t.i. out-of-
the-box razmišljanja, četudi niso tako vztrajni in potrpežljivi.
Tretji tip, ki se mi ravno tako zdi nepogrešljiv, pa je nekdo, ki
je zabaven, povezovalen in uspešno blaži trenja med
drugimi. Tako nekako smo sestavili našo ekipo, super
kombinacijo vseh treh tipov, skupno vsem pa je predvsem
veselje do dela in navdušenje nad področjem, s katerim se
ukvarjamo.
 
Ker delam na fakulteti, sem vedno na preži za potencialnimi
kandidati tudi med študenti. Predvsem so zanimivi tisti, ki
med predavanji sprašujejo nenavadne stvari ali pa jasno
povejo svoje mnenje, me dopolnijo, tudi popravijo (smeh) …

Naš fokus je voznik in vse, kar je povezano z vožnjo.
Skušamo najti način, kako v čim krajšem času s pomočjo
napredne tehnologije ugotoviti, kako spreten je posamezen
voznik ter katere so njegove glavne prednosti in slabosti. Ob
tem se naši algoritmi za umetno inteligenco ves čas učijo od
ljudi ter skušajo razumeti in posnemati njihove vzorce
obnašanja. To razumevanje želimo prenesti na samovozeče
avtomobile, ki bodo kmalu sestavni del naših cest in ulic.
Dokler se bodo takšni avtomobili vozili po cestah skupaj s
človeškimi vozniki, jih bodo morali razumeti in vsaj do neke
mere predvidevati njihove reakcije.

Vodi.me



Kdaj menite, da bo projekt zaživel?

Strah pred umetno inteligenco je
prisoten

Projekt na nek način že živi, saj testiramo prve prototipe in
jih nenehoma izpopolnjujemo. Največji uspeh za nas bo, ko
bo določen algoritem na podlagi naših podatkov dejansko
vgrajen v samovozeči avtomobil. Upamo, da se to lahko
zgodi že prihodnje leto.

Predpostaviva, da projekt zaživi. Kaj so
največje dileme - od banalne - pade
omrežje, pa npr. vse do vdorov na daljavo v
sistem?

To bodo res lahko težave samovozečih vozil, saj bodo
povezana v omrežja in si ves čas izmenjevala ključne
informacije. Vsakršni vdori in zlonamerni posegi v sistem
bodo lahko zelo kritični, saj bodo neposredno ogrozili
človeška življenja. Za naš projekt konkretno v tem trenutku
to ni nekaj, čemur bi posvečali veliko pozornosti, se bo pa v
prihodnosti potrebno spopasti tudi s temi izzivi.

Kaj pa npr. črni scenariji - režiserje in pisce
je že od nekdaj vznemirjala možnost
umetne inteligence - od Terminatorjev,
Matrice, In Time … kako gledate na ta vidik
samorazvoja umetne inteligence do te
mere, da bo prevzela nadzor?

Z ozirom na hitrost, s katero ta veda napreduje, so to morda
že sedaj zelo aktualna vprašanja, o katerih se je potrebno
pogovarjati. Umetna inteligenca v določenih opravilih (šah,
go) že uspešno prekaša človeški um. Takšnih področij bo
vedno več in potrebno bo postaviti jasna pravila, na katerih
področjih bomo dovolili neomejen razvoj.
 
V sodstvu se je npr. izkazalo, da lahko algoritem na podlagi
velike količine podatkov sprejme najboljšo in najbolj
objektivno odločitev o usodi nekega posameznika, ki je v
sodnem procesu. Pa res želimo iti v to smer? 
Ali pa npr. na področju obrambe, nadzora orožja: bi umetni
inteligenci dovolili, da sama razpolaga z orožjem?
Nedvomno bo tovrstna tehnologija lahko zelo učinkovita
tudi na tem področju, bo pa treba biti pozoren, da bosta
končna odločitev in nadzor v rokah človeka.

Odlični slovenski strokovnjaki in
projekti

Ok, morda smo malo preveč
znanstvenofantastični; greva nazaj v tukaj
in zdaj. Če primerjamo razvitost na
področju UI, kam se uvršča Slovenija oz.
kam se uvršča vaše znanje?

Slovenija je vsekakor konkurenčna, saj imamo veliko
vrhunskih strokovnjakov na področju umetne inteligence
(Ivan Bratko, Dunja Mladenić, Jure Leskovec, Boštjan Kaluža,
itd.). Žal je res, da jih večina dela bodisi v raziskovalnih
ustanovah ali pa za uspešna tuja podjetja. Popolnoma
slovenskih podjetij, ki bi bila širše poznana in priznana, ni
prav veliko. Omeniti velja Nervtech, ALGiT, RIALTO.AI, itd.

Kateri so najbolj zanimivi/pomembni
projekti, ki potekajo drugod, pa vi morda v
njih sodelujete?

Avtonomna vožnja in samovozeči avtomobili so trenutno
glavni fokus vseh največjih proizvajalcev vozil na svetu in
tudi mnogih novih podjetij, ki so nastala pred kratkim. Veliko
se dogaja zlasti na področju umetne inteligence. Preko
akademske mreže sem v stikih z drugimi raziskovalci na tem
področju in tudi inženirji v podjetjih, z nekaterimi se redno
srečujemo. Skupaj se prijavljamo na različne projekte in
razpise …
 
Primer: Zelo zanimiv projekt začenjamo s podjetjem Virtual
Vehicle iz Avstrije, s katerim bomo skušali predlagati nov
način testiranja in ocenjevanja varnosti samovozečega avta.
To bo neke vrste vozniški izpit za samovozeči avto, ki ga bo
jekleni konjiček moral opraviti, preden se bo lahko vozil po
javnih cestah.

Vodi.me
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Utrinki iz življenja Jake Sodnika

Vodi.me
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USTVARJENA ZA
SANJE, 

KI PRESEGAJO
RAZUM

MAJA AHAC
FOT: OSEBNI ARHIV

Vodi.me

32      NAVDIHNI.ME    



Eden mojih najljubših predelov Bruslja
je park Cinquantenaire. Vedno, ko ga
obiščem, me prevzamejo nasprotujoči
občutki. Moj razum mi govori, da je
park “posledica” kolonialnega
izkoriščanja, moje srce se na logiko in
na pamet ne ozira. Park je enostavno
čudovit.

V parku je postavljen muzej. Muzejska zgradba je
zame prelep primer arhitekture. Pred vhodom, na
desni strani, je postavljen dolg, napol odprt
prehod. In ko se postavim na sredino prehoda, se
pred menoj odpre prizor, ki me vedno znova
osupne. Če pogledam nazaj, vidim orožje. Če
pogledam naprej, vidim drevo. Nenavadno,
skorajda nadrealistično prepletanje prizadevanj
človeštva in narave. Surova lepota narave v
najčistejši izvedbi kljubuje smrti in uničenju
človeštva.
Življenje je podobno prizoru na prehodu. Odvisno
je od odločitev in perspektive. Odločitve, kam bom
usmerila svoj pogled, in perspektive, ki definira
moje doživljanje pogleda. Vsak dan znova stojim
na prehodu in izbiram: orožje ali drevo?
Kam usmerjam svoj pogled, misli in odločitve? Ko
bi le bilo vse tako preprosto in bi svoje izbire že na
prvi pogled lahko tako enostavno in hitro
prepoznala. Orožje ali drevo? Včasih se pred
menoj razprostira navidezna zmeda, včasih se mi
zdi, da pred menoj stojita samo tank in
brzostrelka. In potem izbiram po načelu manjšega
zla. Pa je res tako kot se zdi na prvi pogled?

Poslanstvo presega cono udobja

Mislim, da imam - tako kot vsak človek - sanje, ki
jih sanjam. Želim si izbrati drevo in življenje. Sama
zelo dolgo nisem imela poguma živeti svojih sanj.
Celo ko so mi bile na voljo v vsej svoji polnosti, kot
drevo v parku Cinquantenaire, sem raje izbrala
orožje. Vsak dan sem se oddaljevala od življenja,
počasi ubijala sanje in sebe.
 
Strah pred sanjami in negotovostjo je postal tako
velik, da je zameglil moj pogled, perspektivo in
razum. Drevo je postalo orožje in orožje je postalo
drevo.
 
Sprašujem se, zakaj je tako težko prepoznati
drevo? Zakaj je tako težko dovoliti sanjam razpreti
peruti? Sanje nikoli niso enostavne. Sanje vodijo na
manj uhojene poti. Sanjske, manj uhojene poti
niso polne turistov. So ožje, polne lukenj, ovir in
strme. Vodijo navzgor in na osamljena področja. In
zato je za manj uhojene poti potrebno veliko
truda. Tako kot sanje, tudi te poti niso enostavne.
Poti, po katerih potuje manj ljudi, so namreč skrite
očem in odprte najskrivnejšim hrepenenjem srca.
In zato je potreben pogum. Zelo veliko poguma.

Vodi.me
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Vendar živeti sanje je ena najbolj
osvobajajočih stvari, ki jih lahko človek
naredi v svojem življenju. Vsak od nas
ima namreč posebno poslanstvo, ki
močno presega lastno cono udobja.
Moje lastno poslanstvo me je
popolnoma iztirilo, prestrašilo, celo
paraliziralo. Vendar nič dosedaj v
mojem življenju me ni osvobodilo bolj
od tega, da sem si dovolila … končno
dovolila … živeti sanje. Končno sem
prepoznala drevo in se obrnila stran od
orožja. Končno postajam jaz. Jaz.
Takšna, kot sem v svoji najbolj surovi,
skorajda nadrealistični obliki. Božja hči.
Ustvarjena za sanje, ki presegajo razum.

Sprejeti sebe in živeti sanje je drzno
dejanje. Vendar je zame postala edina
možna izbira. Tisti trenutek, ko se bom
odpovedala svojim sanjam, bom
namreč prenehala živeti in obstajati.
Postala bom kos hladne kovine. In zato
sem se odločila za drevo. Za življenje. Za
poslanstvo. Za sanje. Zame. Za
človeštvo.

Maja Ahac je Advocay Coordinator za
Adra Europe in trenutno živi v Bruslju.
Sledila je svojim sanjam ter poslanstvu
in zapustila Slovenijo, da lahko pomaga
svetu širše. Mož in trije otroci jo pri tem
popolnoma podpirajo.

OSVOBAJAJOČE JE ŽIVETI ZA POSLANSTVO

Vodi.me
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AMADEJA MLAKAR
FOTO: OSEBNI ARHIV AVTORICE

ISKRENA S SEBOJ
PRAZNIM KOVČKE
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Ljudje smo čudovita bitja. V sebi nosimo globine, ki se jih
včasih niti ne zavedamo. Znamo ljubiti, biti sočutni, ljubeči,
skrbni, neverjetni, uspešni, vztrajni, odločni, pogumni in
navdihujoči. Nato pa se nam zgodi nekaj slabega.
Premagamo slabo in gremo naprej. Nato nas življenje
ponovno postavi pred preizkušnjo. Polni odločnosti jo
premagamo in obogateni za eno lekcijo več gremo novim
izzivom naproti.
 
Na neki točki, ko je včasih prepolno bitk in izzivov, pa se v
naše misli prikrade dvom in v naše srce strah. Postanemo
neodločni, pretirano previdni, izgubimo zaupanje v dobro in
v nas same. Počasi se naš korak začne krajšati in stopamo
previdno. Pademo, se poberemo in spet gremo naprej.
Zgodba se nekajkrat ponovi, četudi nas na poti čakajo
nešteti lepi prizori, krasni spomini in vsak dan prinese vsaj
nekaj dobrega. Pride nevihta, prevedrimo in nadaljujemo
pot.

Kovček je treba kdaj tudi sprazniti

Bitka v nas se nadaljuje in nekega dne, ko se naš osebni
kovček napolni s toliko prtljage iz preteklosti, omagamo na
poti. Tovor je pretežak, da bi ga nosili s seboj. In življenje
nam ponudi odločitev: ali obstanemo na mestu in
pestujemo tisti kovček iz preteklosti, velikokrat prepoln
gorja in bolečine, ali pa iz kovčka poberemo lepe stvari,
čudovite spomine, utrinke, ki so nam narisali nasmeh na
obraz, in počasi nadaljujemo pot.

Zagotovo se bo v vsej množici stvari, ki smo jih vendarle vzeli
s seboj, našel tudi kak tak, ki s seboj nosi bolečino, grenke
spomine in strah. In velikokrat ta spregledan delček, ki se
nam je izmuznil in smo ga vzeli s seboj, dobi moč, da v nas
začne kaliti seme dvoma in strahu. Dvomimo v svet, v lepoto
dneva, v ljudi.

Odložite tudi strah

Bojimo se ljubiti, zaupati, verjeti v dobro in samo čakamo,
kdaj bo spet na plan prišlo slabo. Pojavijo se bolezni,
bolečina, padamo v stare vzorce.
 
Sama sem popolnoma tak človek. Zgodilo se mi je marsikaj
slabega, izjokala sem oceane solz in srce sem marsikdaj
imela razcefrano. Pa vendar, vedno znova sem pobrala
koščke, se umaknila v naravo in se ob petju ptic in šelestenju
dreves v vetru začela ponovno sestavljati in upati v lepši
jutri. Kovček žalosti sem pustila za seboj, strah je pa ostal
moj zvesti spremljevalec.
 
Neštetokrat mi postavljajo vprašanja: Kaj pa, če boš spet
prizadeta? Kaj pa, če te bodo izdali? Kaj pa, če te bodo
zapustili? Kaj pa, če te ne bodo imeli radi in bodo hlinili
čustva? Teh vprašanj je nešteto. Kar nekaj časa sem jim
dovolila, da zasedajo ogromno mesto v mojih mislih, strah je
popolnoma prevzel moje srce. Ampak nekega dne sem se
zbudila ob petju ptic, sonce je sramežljivo kukalo skozi
jutranjo meglico. Spregledala sem.

Ni me.je
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Ni pomembno, če bom izdana, zapuščena, prizadeta. Ni
pomembno, če bodo hlinili čustva. Pomembno je le to, da
bom jaz iskrena s seboj in s svetom okoli sebe. Pomembno
je, da bom jaz postala sonce, ki bo odganjalo temo in
privabljalo več sončnih ljudi. Zagotovo se bo našel kdo, ki mi
bo zamajal tla pod nogami, ki mi bo na licu pustil sled solz.
Ampak hkrati me bo spomnil, da sem bojevnica, da bom
premagala tudi to in obogatena z novo izkušnjo šla v nov
dan.
 
Ni res, da je življenje težko, težke so preizkušnje, ki nas učijo,
kdo smo. Življenje nas brusi, da postanemo sijoči, bleščeči in
lepi. Na poti rasti srečujemo ljudi, ki nas učijo, kakšni naj ne
postanemo, in srečamo ljudi, ki nam pokažejo, kakšno smo
lahko. Čudoviti, enkratni, neponovljivi. Navdih drugim.
 
Velikokrat nas svet hoče prepričati, da smo majhni. Ni res.
Vsak človek je velik človek, a le, če si to dovoli postati. Če
odvrže star oklep in zasije v luči, ki je vseskozi gorela ali pa
vsaj tlela v njem.

Iskrena sama s seboj

Po formalni izobrazbi sem profesorica zgodovine in
sociologije. Obožujem naravo v vsej svoji bohotnosti in
raznolikosti. Rada imam sprehode (sama ali v dobri družbi),
na katerih moje oko vidi tisoč in en utrinek, ki ga okovečim
na fotografiji. Kvačkanje je balzam za mojo dušo, branje me
bogati, družba ljudi pa me vedno znova očara in uči novih
stvari. Trenutno iščem svojo pot v zaposlitvenem svetu,
hkrati pa mi to omogoča, da odkrivam sebe, kdo sem in kaj
želim biti in postati, ter svet okoli sebe. Skozi leta sem se
znašla pred mnogimi težkimi in navidez nepremagljivimi
ovirami: zaradi redke krvne bolezni postane včasih še tako
mala stvar velik izziv, odraščanje v moji družini, ločitev
staršev in težki medsebojni odnosi  pa so mi marsikdaj svet
prikazali v neolepšani, surovi in kruti obliki. Pa vendar sem
našla pot, ki me ozdravlja: oči iščejo lepoto, misli so
pozitivno naravnane, strah ignoriram in mu odvzamem moč,
srce odprem lepim stvarem in dobrim ljudem, prepuščam
pa se toku življenja, ki me vedno vodi tja, kjer moram biti in
tja, kjer mi je namenjeno, da sem.

Kdo je Amadeja?

Ni me.je
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POMAGAJMO
ODPRTIH SRC

CVETKA VEREŠ
FOTO: OSEBNI ARHIV

LAHKO BI REKLA, DA SEM DO LETA 2016 ŽIVELA TER DELALA V
»ANONIMNOSTI«. NIHČE NI KAJ DOSTI VEDEL O
DEJAVNOSTIH DRUŠTVA POMAGAJMO ODPRTIH SRC, ČEPRAV
SMO ŽE V TISTEM ČASU POMAGALI ŠTEVILČNIM DRUŽINAM
PRI OPREMI DOMA, Z OBLAČILI, HRANO, ŠOLSKIMI
POTREBŠČINAMI TER RAZLIČNIMI OBDAROVANJI. V LETU
2017 SEM PREJELA PRIZNANJE ŽUPANA MESTNE OBČINE
MURSKA SOBOTA. A ŽE LETA 2015 SE JE S PREJETJEM
PRIZNANJA S STRANI PREDSEDNIKA BORUTA PAHORJA ZA NAJ
PROSTOVOLJKO LETA MOJE ŽIVLJENJE ZAGOTOVO
SPREMENILO. PA NE NA BOLJŠE, KOT BI ČLOVEK
PRIČAKOVAL. DA, NAREDILA SEM NAPAKO, AMPAK A JE
KLEVETANJE RES POTREBNO? NEOZIRAJE SE NA TO Z DELOM
NADALJUJEMO: V MARCU JE IZPELJALA PROJEKT OBDARIMO
100 SLOVENSKIH ŽENA.

Ko sem postala prejemnica priznanj, so se začeli ljudje
spotikati v naše delo; tudi z anonimkami. V meni zato
kljujejo vprašanja – Zakaj? Da bi pozornost preusmerili s
sebe? Ali gre zgolj in le za zlobo? Nevoščljivost? 

KAJ IMA VEČJO TEŽO: POMOČ 10 TISOČ LJUDEM ALI ENA
NAPAKA?

Morda celo privoščljivost? Zakaj mediji pograbijo slabe
zgodbe in manj pišejo o dobrih, srčnih zgodbah? Ker se
slabe novice bolj berejo? Tako bi lahko novinarji o našem
društvu zapisali:

da smo družini s 16-mesečno punčko pomagali pri obnovi
hiše v vrednosti 20.740,50 EUR,
da smo s pomočjo akcije PODARI ZVEZEK s šolskimi
potrebščinami oskrbeli 151 otrok,
da smo ob svojem rednem programu obiskov še dodatno
obiskali 115 romskih družin ter jim pomagali z bonom v
vrednosti 50 EUR,
da smo obdarili 2300 otrok,
da smo s paketi hrane in oblačil ter obutvijo razveselili čez
200 družin,
da smo brezplačno nudili inštrukcije 58 otrokom,
da smo obdarili 100 slovenskih žena,
da smo obiskovali starejše v domovih za starejše ter po
bolnišnicah,
da smo izpeljali različne delavnice po naseljih,
da smo organizirali Otroški tabor, na katerega pridejo
otroci brez ustreznih zavarovanj in trepetamo
pet dni, da se nikomur nič ne pripeti,
da si člani društva za vse poti, ki jih opravimo, sami
plačamo stroške goriva,
da velikokrat sami poravnamo plačilo gostujočim (Čarodej,
gostje na taboru…), saj nimamo za to namenskih sredstev,
da smo nekatere otroke prvič peljali na morje.
a prostor v medijih smo našli zaradi moje napake. Vredne
753 evrov.

Inspire.me
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Pomagamo zato, ker nas ljudje
potrebujejo – in to vsak dan!

Zakaj pa sploh pomagam ljudem? Zato, da si polnim
ego? Zagotovo ne. Temu pritrjuje dejstvo, da marsikdo
leto ali dve sploh ni vedel, kdo obdaruje in pripravlja
darila za otroke v vasi. Tisti, ki me poznajo, vedo, da
sem najrajši v ozadju.
Morda za samopromocijo? Ni potrebe, zanjo poskrbijo drugi.
Vse to delam/o zato, ker nas družine potrebujejo. Ker
skorajda ne mine dan, da ne bi kdo za nekaj prosil: higienske
potrebščine, hrano, plenice za otroke, mleko za otroka,
inštrukcije, šolske potrebščine, denar za plačilo položnic,
denar za poplačilo dolgov… Velikokrat pridem k družini, kjer
me pričaka objokana mama z otroki in praznim hladilnikom.
In takrat vem, da me prav tisti trenutek ta mama potrebuje
in da je srečna, da me/nas ima, da ji bomo pomagali… to
delam/o zato, ker vem, da na nas čakajo starejši ljudje, ki so
potrebni pomoči. Ljudje, ki si želijo pozornosti, družbe, tiste
majhne pozornosti, ki mnogim nič ne pomeni.
 
Ker vem, da nas potrebujejo ljudje, ki so veseli, če jim uspe
napeljati nit v šivanko in je to za njih bistveni cilj in so tega
uspeha veseli nekaj ur ali celo dni. To delamo zato, ker nas
potrebujejo otroci, ki še nikoli niso videli morja, ker nas
potrebujejo otroci, da jih razveselimo za Božička in dedka
Mraza. To delamo zato, ker nekje živi nekdo, ki nas
potrebuje. Vsako družino obiščem osebno in se po
najboljših močeh potrudim, da ji pomagam.

Prejmem priznanje in sprožijo se anonimke

Po prejetju priznanj v 2015 in potem 2017 so sledile
anonimne prijave na vse možne inštitucije v zvezi z
delovanjem društva ter tudi prijave, ki se nanašajo na moje
osebno življenje. Kar je najbolj žalostno, je, da so to prijave s
strani sovaščanov, ki so se celo podpisovali kot zaskrbljeni
sovaščani. Da so to prijave s strani oseb, s katerimi se
vsakodnevno srečujemo in si pogledamo v oči.
 
Kot pika na i pa je v začetku letošnjega leta sledila še
anonimna prijava v medije. Gre za zgodbo, staro eno leto,

ko sem morala kot predsednica društva vrniti javna sredstva
v občinski proračun – 753,00 EUR. Kljub članku in kljub vsem,
še tako žaljivim, komentarjem, lahko še vedno hodim z
dvignjeno glavo. Denar smo seveda vrnili, a projekt smo
kljub temu izpeljali, kar je za nas in vse, ki so v projektu
sodelovali, najbolj pomembno.

Napaka me je drago stala, a me je veliko
naučila

Res je, naredila sem napako. Drago me je stala. Ne v
finančnem smislu, čeprav tudi ta znesek ni majhen za
nekoga, ki ima minimalno plačo. Bolj so me prizadeli
anonimni komentarji ob objavi, še najbolj takrat, ko vpletajo
v zgodbo moje starše, otroka, brata, ki nimajo s tem
popolnoma ničesar. Ampak ja, na žalost je to naša kultura, ki
se odraža tudi tako, da lahko blatimo drug drugega. Da
lahko pod anonimnimi vzdevki žalimo človeka, kolikor
hočemo in želimo ter ga s tem poskušamo popolnoma
diskreditirati.
 
Priznanje ni le papir, ki sem ga prejela na javni prireditvi.
Priznanje so vse zgodbe, s katerimi smo osrečili družine,
otroke … Med komentarjih so se pojavila tudi vprašanja, če
bom vrnila omenjeni priznanji. Tudi če – gre zgolj za papir, ki
ne vzame vseh storjenih dejanj, vseh zahvaljujočih pogledov,
solzic sreče v očeh, pričakovanj v otroških očeh, sreče, ko
odprejo darila in prejmejo šolske potrebščine, besed
zahvale, ko popravijo ocene … tega mi, nam v društvu, ne
more nihče vzeti.
»Vzela« pa sem lekcijo. Naučila sem se, da nikoli več ne bom
prijave za projekt prekopirala v poročilo in da bom vsako
poročilo izpolnila dosledno. Naučila sem se, da za vsako
uporabo javnega prostora, prosim za pogodbo, tudi če je
najem brezplačen. Naučila sem se, da za vsak dogodek
izpolnim listo prisotnosti ter prosim dovoljenje za
fotografiranje, pa čeprav bo šlo za čisto običajno sejo
društva.

Inspire.me
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Motivacija za naprej ste vsi, ki nam
pomagate pri našem poslanstvu

Vem, da sama/sami ne bi zmogli. Zagotovo je pri tovrstni
pomoči potrebno sodelovanje ljudi dobrega srca, ki podarijo
svoja oblačila, pripravijo darila za otroke, kupijo šolske
potrebščine. Pri našem delu je pomembno sodelovanje s
podjetji, saj nas velikokrat rešijo s svojimi izdelki ter sredstvi,
ki jih potem podarimo naprej otrokom ali družinam.
 
Hvala vsem, ki nas podpirate. Upam, da bodo še naprej
ljudje, ki nam bodo pomagali pri naših projektih. Trenutno
izvajamo projekt Obdarimo 100 slovenskih žena, s katerim
bomo v mesecu marcu obdarili starejše, mamice otrok s
posebnimi potrebami ter osebe s posebnimi potrebami.
Želimo obdariti žene, ki živijo same in le redko prejmejo
darila. Tudi za te osebe smo tukaj, da jih osrečimo, da jim
polepšamo dan z majhnim darilom.
 
Zahvala teh ljudi, pomoč in podpora ljudi dobrega srca ter
zavzeti prostovoljci in prostovoljke v društvu so moja
motivacija za naprej.

Kdo je Cvetka Vereš?

Je prostovoljka od osnovnošolskih dni do danes. Leta 2003 je
bila ena izmed ustanoviteljic Dobrodelnega društva
Pomagajmo odprtih src. Društvo je bilo in je še vedno
ustanovljeno z enim samim ciljem: pomagati tistim, ki so
pomoči potrebni. Vsa leta je tudi predsednica društva ter
aktivna prostovoljka, lahko bi rekli, da je motor društva.
Članstvo se iz leta v leto menjuje, a ona vztraja od samega
začetka. Delujejo na področju celotne Slovenije ter tudi
tujine. Prav tako je ustanoviteljica in predsednica
Večetničnega, kulturnega, izobraževalnega, turističnega in
športnega društva ter predsednica Zveze kulturnih društev
Prekmurja. Je aktivna prostovoljka tudi v drugih društvih ter
vedno pripravljena na pomoč sočloveku.

Inspire.me
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Po duši sem
športnik, pri
delu
nepopustljiv

NATALIE CVIKL POSTRUŽNIK
FOTO: ZAVAROVALNICA SAVA

Aljaž Kos je bil, ko sem ga spoznala, še »fazan«, a kot zase
pravi, je marljiv, deloven in lačen uspeha, ter zato ne
preseneča, da bo v 2019 že tretje leto zapored direktor ATP
Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia open turnirja. Je
poročen in spoštuje starše, ob tem pa sodelavci pravijo, da
je odgovoren, vedno pripravljen pomagati, spoštljiv,
nezamerljiv in komunikativen. Tisti s »športne scene« pa
zagotavljajo, da je ob tem še vztrajen in se je pripravljen
učiti, da pa je tudi zelo čustven. Ob tem, ko je že tretjič
imenovan za direktorja turnirja, smo mu zastavili 11 hitrih.
Vprašanj, seveda.

GEARSInspire.me

Predstavljamo Aljaža Kosa, direktorja ATP
Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia
open turnirja

Moje življenje predstavljajo …
... družina, starša, šport, poslovna pot na Savi.
 
V življenju me najbolj navdihujejo …
... uspešni ljudje, njihove življenjske zgodbe, zdrav življenjski
slog, urejeno domače in službeno okolje.
 
Moja največja težava je …
... da želim ustreči skoraj vsem ljudem, s katerimi sem v stiku,
kar je v današnjem svetu nemogoče.
 
Priznam, da sem …
... po duši velik športnik, rad lepo oblečen, rad v dobri družbi,
spoštovan od drugih, zadovoljen sam s seboj.

Inspire.me

42      NAVDIHNI.ME    



Moja največja želja je …
... da bom/sem v življenju srečen, zadovoljen in zdrav, da si ustvarim družino
(zaenkrat poročen brez naraščaja).
 
V svoji službi najbolj občudujem …
... svoje zaposlene in delo z njimi (37 vseh zaposlenih za katere "odgovarjam"). To pa
zato, ker imam rad izzive, adrenalin in ker je vsak dan pred nami v prodaji
nepredvidljiv in zahteva fokus 24 ur na dan sedem dni na teden.
 
V športu sem aktiven, ker …
... je to moj način življenja. Prepričan sem, da ne bi bil učinkovit in uspešen na
poslovni poti, če se ne bi ukvarjal s športom. Šport te nauči, da se ne zamuja, da si
odgovoren, spoštljiv do drugih in da si tekmovalen. In da se ne vdaš, tudi ko je težko.
 
Funkcijo direktorja turnirja sem prevzel, ker …
... sem s tenisom povezan praktično od rojstva, ker sem v svoji športni karieri sam
obiskoval takšne turnirje, ker mi osebe s katerimi sodelujem zaupajo. In ker sem se v
prejšnjih dveh letih že izkazal ob vodenju turnirja, to funkcijo v 2019 prevzemam že
tretjič.
 
Moji načrti za turnir so …
... da ga izpeljemo na najvišji možni ravni, pridobivamo na kredibilnosti v povezavi z
mednarodno teniško zvezo ATP Tour. Do sedaj izpeljani turnirji so bili vedno ocenjeni
med TOP 3 turnirje tega ranga na svetu. Želim si, da dvignemo nagradni sklad, ki je
trenutno 75.000$ in s tem pritegnemo še boljše in znane tenisače/športnike v
Portorož oz. Slovenijo in da upravičimo zaupanje do generalnega sponzorja –
Zavarovalnice Sava.
 
 
Moja družina me pri tem podpira, ker ...
… vedo, da sem po srcu športnik in ker delam to RES s srcem. Vedo, da se med temi
osebami počutim odlično in nenazadnje imam na tem področju veliko znanja. Večina
mojih prijateljev je športnikov. Sem član Upravnega odbora Teniškega kluba Branik
Maribor in Teniške zveze Slovenije, seveda obe funkciji volonterski – zato pa je toliko
pomembneje, da sem pri športu z vsem srcem J.
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MAJ INA

USODNA

MODRINA
AMADEJA MLAKAR

FOTO: MAJA HORVAT

Odkrij.me

Nekonvencionalna 35-letna Maja Horvat je
pravkar izdala knjigo Usodna modrina. Po
izobrazbi je zapisana turizmu, a je trenutno
zaposlena kot novinarka. Turizem jo zelo veseli,
obožuje potovanja, raziskovanje in spoznavanje
kultur, ljudi, nečesa novega. Pisana beseda jo
spremlja že vse življenje. Že pri treh letih je
začela brati po črkah. Pri sedmih letih je začela
pisati pesmice in pravljice, obiskovala je
literarni krožek. Prvo knjigo z naslovom Prva
ljubezen je napisala že v osnovni šoli.

Želela je postati učiteljica slovenščine, vendar jo je pot
zanesla v turistične vode. Priznava, da v turizmu ni veliko
delala, razen organizacij dogodkov, ki jo zelo veselijo. Slabo
leto dni je delala v turistični agenciji, kjer pa ni našla svojega
poslanstva. »Zavedam se, da se za vsako stvar mora človek
odločiti sam in ne moreš spreminjati drugega, kajti to ni
tvoja naloga, niti pravica. V tem smislu pa včasih hočem
spodbuditi ljudi, da razmislijo o svojih dejanjih, če so kaj
naredili prav ali narobe, da sami pridejo do odgovorov, ki jih
iščejo.«
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Vsi imamo slabe zgodbe v življenju in vsi se moramo iz njih
učiti. Veliko ljudi govori, da se vse zgodi z nekim namenom
in Maja pravi, da se trudi v to verjeti. Včasih ji uspe, včasih
pa ne. »Mojega očeta ni več šest let, bila sva si zelo blizu.
Zelo dobro se razumem s celotno družino, ampak vseeno
sem sebe razumela kot atijevo punčko in bilo mi je zelo
hudo, ko je umrl. Takrat se je od mene pričakovalo, da bom
jaz prevzela vajeti in poskrbela za družino, to je od mene
pričakoval tudi moj oče. Včasih ko moram izliti svoja čustva,
grem na očetov grob in povem njemu. Obisk njegovega
groba je zame včasih tolažba, je kraj, kjer ga vedno lahko
najdem. Ljudje me mnogokrat čudno gledajo, da sedim na
grobu in govorim, ampak jaz verjamem, da me posluša in mi
pomaga,« pravi Maja.

Pa kaj, če sem drugačna – meni se to zdi
dobro

Maja je oseba, polna nasprotij. Na eni strani je zelo otroška,
enostavna, živahna, neguje otroka v sebi, po drugi strani pa
je zrela oseba, zanesljiva, skrbna do drugih. Obožuje
življenje in ljudi, je strastna, malce romantična, je človek, ki
se vedno uči, rada uči druge in ne obsoja ljudi. Zelo rada se
zabava in organizira stvari, saj ji to leži že po naravi. Definira
jo ustvarjalnost, ki ji je bistvo vsega – ali piše ali ustvarja
nove izdelke itd.
 
»Ljudje so vse preveč pogosto obremenjeni z drugimi in če
nekdo ne dela točno po normah, ki jih pravzaprav postavlja
družba sama, ga hitro označijo kot čudnega, drugačnega. Jaz
se zavedam, da sem drugačna in če meni kdo reče, da sem
čudna ali drugačna, se mi to včasih zdi celo dobro,« se Maja
nasmeje.

Svoje baterije napolni na različne načine. Rada potuje,
vsakih nekaj mesecev potrebuje vsaj krajši oddih, kjer se
odpočije in odklopi. Pri sprostitvi ji pomagata tudi glasba in
ples. Rada se  druži z njej ljubimi ljudmi, s katerimi igra
družabne igre, gre na dobro večerjo, sprehod, se usede z
njimi na klopci in se pogovarja.
 
 
Pravi, da ne dovoli, da mnenje drugih definira to, kar ona je,
in trudi se biti zvesta sama sebi. Stoji za tem, v kar verjame,
in ne pričakuje, da se bodo ljudje strinjali z njo. Verjame, da
absolutna resnica ne obstaja in vsak ima svojo resnico in
pravico do tega, da jo ima. Nihče ne bi smel na nikogar
pritiskati, ker nekdo drug verjame v drugačne resnice in ga
prepričevati v svoj prav. »Kolikokrat smo slišali zgodbe, da je
partner poskušal spremeniti svojo punco ali obratno. To je
nesmisel. Dokler se oseba sama ne želi spremeniti, se ne bo
spremenila. Če imaš nekoga rad, ga moraš sprejeti
takšnega, kot je. Vsak ima pluse in minuse,« zaključi

Ljudi ima rada

Beseda o romanu...

Roman Usodna modrina je nastal v najstniških letih, Maja ga
je začela pisati pri 15. letih in ga je pisala 8 let. Od takrat, ko
je roman končala, do danes, je knjigo večkrat predelala in
spremenila. Zgodba se dogaja v Cornwallu v Angliji. Pred 3
leti je Maja naposled obiskala Cornwall, tam se je počutila
kot doma. Naslovnica knjige je utrinek, ki ga je takrat
fotografirala Maja. »Ta knjiga me je sama vodila, nisem
vedela, kakšna bo, kakšen bo zaključek. Včasih sem se pri
pisanju za dalj časa ustavila, da sem premislila, v katero
smer sploh hočem poslati junakinjo. Na koncu zgodbo
ponujam bralcem točno takšno kot je, z upanjem, da jim bo
všeč, in s ponosom, da je nastala.«

Odkrij.me
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JASMINKA: VSE JE DOBRO – ZA NEKAJ
JASMINKA TOMŠIČ

FOTO: OSEBNI ARHIV

Jasminka Tomšič, otrok ločenih staršev, mama
dveh hčera in sedaj že tudi babica, je »priseljenka«
v Slovenijo iz Srbije in Hrvaške. Tukaj v Sloveniji je
kdaj pa kdaj spala tudi pod milim nebom. Je
strastna glasbenica, Majevska popotnica in tik
pred svojim 60-im rojstnim dnem. Zase pravi, da jo
ime Jasminka spremlja na poti raziskovanja,
spoštovanja, prevzemanja odgovornosti,
ponižnosti, radovednosti, igrivosti, nagajivosti,
humorja, smeha, traparij, strogosti, vedoželjnosti
in neskončne vztrajnosti. Moža je izgubila, ko sta
bili hčeri stari šest let ter leto in pol. V letu dni so
se poslovili še tast in tašča, pred tem pa tudi njena
zaveznica, podpornica in učiteljica baka. O svojem
popotovanju, tako fizičnem kot duhovnem, nam
pripoveduje v iskrenem, toplem in zvočnem zapisu.
Pravi, da zdaj razume, kako je baka mislila: vse je
dobro – za nekaj ...

Tako je govorila moja stara mama in jaz kot majhna
deklica nisem nikoli razumela pravega pomena
izrečenih besed. In sedaj, že čisto blizu okrogle
številke 60, lahko le potihoma sebi v brado
zamrmram pomen. Zato, ker je to moja pot, pot ki
je oblikovala moje življenje.

Ni za od.me.t

Nenehno iskanje rešitev in da nikoli ne
odneham, je postal pravi izziv. Že od 

majhnega sem se počutila nekako drugačno in kot da
sem od nekje padla na Zemljo in kaj za božjo voljo
počnem tukaj. Kot da ne bi bili popolna družina, kot
da bi bila zaznamovana in kot da nekaj manjka.
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Zaznamovana sem z nenavadnim poreklom že od rojstva. Večina
niti ne ve, kam umestiti Deliblatsko peščaro in moje rojstno
mesto Banatski Karlovac, občina Alibunar. Pojavljale so se
smešne zadeve okoli tega, nerazumevanja in zmajevanja z glavo.
V spričevalu imam včasih napisano mesto Karlovac na Hrvaškem.
Dejansko je to v Srbiji, skoraj ob romunski meji. Večino otroštva
sem preživela na Hrvaškem, v Zadru, kjer sem končala osnovno
in srednjo šolo.
 
Nikoli ne bom živela v Sloveniji!
 
Večji del prostega časa sem preživljala na športnih igriščih kot
igralka odbojke ter v naravi kot zagrizena tabornica. Že v srednji
šoli, pri urah materinskega jezika hrvaščina, sem bila zadolžena
za branje slovenskega jezika. Seveda sem se jezila, ker sem
dobila za branje najtežji jezik. Lomila sem se pri branju in cel
razred se je norčeval iz mene. Takrat še nisem vedela, kam me
bo moja pot zapeljala.
 
Vmes smo se s taborniki iz Zadra podali na tekmovanje na
Pokljuko. Moj zaključek ob vseh peripetijah je bil, da nikoli ne bi
živela v Sloveniji in kakšni so to slovenski čudaki. Poznate tisto,
da se zarečenega kruha največ poje. Pristala sem na študiju
ekonomije v Ljubljani, se zaposlila, poročila, rodila dve deklici in
slovenščina je že v času študija postala moj jezik
sporazumevanja. To učenje je bilo zabavno, med prijatelji in
taborniki, tako da ni manjkalo sproščenega vzdušja. Seveda so
me včasih tudi namenoma zavajali glede pomena, vendar je bilo
učenje potem temeljito.

Z bako se naučim življenja z naravo
 
Skozi celotno otroštvo in kasneje v času študija sem čutila
globoko povezanost in navezanost na staro mamo – klicala
sem jo baka. Njeno domovanje je bilo v Gorskem Kotarju,
predelu, kjer so zime še posebej mrzlo zaznamovane in kjer je
bilo potrebno čez poletje pripraviti veliko drv.
 
Tukaj sem se naučila reda, discipline, stika z naravo, potepanja
po prostranih gozdovih, nabiranja gozdnih sadežev, opazovanja
živali, poslušanja šumenja listja, orientacije in zaupanja, da
sem na pravi poti, ki vodi k izhodu iz gozda. Hoja je bila
vsakodnevno opravilo, do najbližje trgovine so bili štirje
kilometri. Štopanja tovornjakov, ki so prevažali les, me je
naučila prav moja baka. Vse to je bila neprecenljiva izkušnja, ki
so jo moje celice vsrkale in uporabljale v najtežjih trenutnih
mojega življenja.
 
Manjkajoči delčki moje sestavljanke
 
Življenja v Zadru se spominjam po tem, kot da mi je vedno
nekaj manjkalo. Sestavljanka, ki ji manjka košček do celote.
Nisem bila celostna, manjkajočega dela nisem znala opisati. Že
zelo zgodaj sta se starša ločila in mi je manjkal košček objemov
in posebnega mističnega odnosa med očetom in hčerko. Od
takrat tudi z mamo nisva imeli odnosa, ki bi temeljil na
zaupanju, razumevanju, brezskrbnosti, ljubezni, odpuščanju.

Ni za od.me.t
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En  manjkajoči del se je prikazal takoj ob moji preselitvi v Slovenijo.
Hrepenenje po zimi, snegu, mrzlem zraku in hribih je bilo
izpolnjeno. Vem, da večina hrepeni po morju, vendar je moja duša
izbrskala nekaj starodavnega, mističnega – nekaj, kar me je
neustavljivo vleklo v moj drugi dom, tretji, pravzaprav četrti dom.
 
Potovanja so del moje življenjske poti
 
Jezikovna pregrada ni bila prehuda, smučarski športi so stekli. Vse
ostalo – kmečki običaji, delo na kmetijah, plesi in petje starodavnih
slovenskih pesmi – je povezano z navadami in običaji sedanje
prelepe dežele, ki daje zavetje moji družini. Še ena skupna točka je,
in to je igranje na harmoniko. Prinesla sem jo s seboj in velikokrat
je razveselila težke, žalostne in navidezno brezizhodne trenutke. 
Moja duša je pela ob zvokih Avsenikov in Slakov, ritmih polke.
Muzika, petje in ples je bilo vpeto v celotno življenje in še danes je
pomemben del druženja, raziskovanja in duhovne poti.
 
Moja duhovna pot ali pot raziskovalke, rdečega nebesnega
sprehajalca po Majevskem koledarju  se je pričela zelo zgodaj. V
prvem mesecu življenja sem bila z avtobusom že na poti iz moje
rodne vasi v Gorski kotar in potem v Zadar. V četrtem letu ločitev
staršev, ki je resnično boleč spomin in veliko učenje o tem, da je vse
dobro. In leta spraševanja in raziskovanja o vzroku in večni »Zakaj«
in »zakaj prav jaz?«.
 
Začetki v Sloveniji
 
Začetke življenja in bivanja v Sloveniji bi nekako kar izpustila iz
mojih spominov. Sama, še ne 19-letno dekle, brez domačega
okolja, družine, prijateljev, sem pričela svojo pot popolnoma na
novo. Podnajemnica kar dolgo časa, večkrat brez denarja in
minimalnih obrokov.
 
Moje prvo delo je bilo za tekočim trakom. Spoštovanja vredna
izkušnja glede zgodnjega vstajanja, discipline, delovnih navad in
predvsem ravnanja z denarjem. Včasih spanje pod milim nebom, v
naravi, v spalki, ker si nisem uspela urediti novega bivališča ali pa
nisem zmogla poravnati stroškov bivanja. Hribolazenje,
kolesarjenje, stik z naravo, kuhanje, priprava sladic in tort,
neskončno zabavni pogovori dolgo v noč  po so me pripeljali do
mojega življenjskega partnerja.
 
Žalost in praznina
 
Če bi se ponovno poročila, bi to zagotovo bilo v hribih v naravnem
okolju, med travniškimi rožami in živalmi. Pravljična leta skupnega
življenja so tekla, vseskozi v raziskovanju. Sedaj šele vem, zakaj je
bilo vse tako barvito, bogato, strnjeno, iskreno, odprto, zaljubljeno.
Kot da bi bila celo življenje skupaj in se nam ne more zgoditi nič
slabega.
 
Februarski snežni dan je zame (36 let)  in moji hčerki (1,5 leto in 6
let) prinesel veliko žalost, izgubo, praznino, otopelost, nemoč in
nešteto vprašanj, dilem, dvomov, jeze, zaskrbljenosti in veliko
strahov. Vseskozi sem mislila, da  mi moški del moje osebnosti
manjka. Ob smrti mojega moža sem spoznala, da je ta del še kako
prisoten in da je tisti ženski del potreben negovanja in zahteva vso
pozornost, ne glede na dogajanja s predznakom »slabo«. Eno leto
je bilo leto smrti vseh treh članov naše skupne družine, mojega
moža, tasta in tašče.

18 Ni za od.me.t
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Prebudi se moja intuicija
 
Nekaj let pred tem je na hitro odšel moj oče in malo pred
tem moja podpornica, zaupnica in velika učiteljica – moja
baka. Takrat sem  prvič, zelo močno, začutila moč intuicije in
povezanosti z nekom, z nečim, kar se ni dalo ubesediti.
Prišla je v sanjah in povedala, da bo vse dobro. Prav tako kot
moj mož nekaj let kasneje, naj zaupam, da bo vse dobro in
da bo zame in otroke poskrbljeno.
 
Takrat je bilo res veliko neznank v mojem življenju, ki jih
nisem znala in nisem bila sposobna razvozlati. In v tem
obdobju me je potegnilo na delavnice celičnega zdravljenja.
Tam sem skozi vsa ta leta, v 20-letnem obdobju, dobila in
poiskala vse informacije na večni »zakaj«. Neskončno
hvaležna za vse to, z besedami neopisljivo, popotovanje.
Prejela sem več, kot sem pričakovala, predvsem pa občutek,
da nikoli nisem sama na tej poti in da naj nikoli ne
odneham, karkoli se zgodi in s katerim koli izzivom imam
opravka. Neprecenljivo!
 
Premakniti se je naš moto
 
Zanimivo je, da je ekonomija bila postranskega pomena in
očitno le najboljši način, da sem lahko preživela našo
družinico. Ves prosti čas pa je bil namenjen dejavnostim, ki
sem si jih želela početi na moji poklicni poti. Šport zaseda
pomembno mesto v naši družini in to je bila vsekakor
rešilna bilka ob vseh izgubah. Lahkotno pohajkovanje po
gričih in hribih v otroškem spremstvu me je pripeljalo do
mogočnega Mont Blanca.

skupaj z nevidnimi bitji urejevala zadeve, se pogovarjala in veliko
molila. In odgovori so prišli. Včasih mi niso bili všeč. In potem
sem se smejala sama sebi. Trapa, ne moreš spremeniti toka
dogodkov. Lahko pa sprejmeš. To je veliko lažje.
 
Sprejmi ... in živi
 
Sprejemanje stvari takšnih, kot so, je bilo veliko učenje pri vzgoji
otrok. Najtežji del, težek del, zelo težek del. Glede na to, da sem
po naravi zelo zgovorna, pa tudi učenje tišine. Biti tiho in ne
izgovoriti vsega, kar bi moji možgani in jezik v povezavi z egom
povedali. In imeti rad, neskončno, sebe in svoje življenje in vse, ki
so mi prišli naproti v tem življenju.
 
Kratek čas učenja v Indiji, Dharamshali, pri Njegovi Svetosti Dalai
Lami in spoznavanje tega skritega kotička so napolnila moje srce
z drugačnim gledanjem  in zaznavanjem ljudi in okolice. Toliko
ljubezni in odprtosti je bilo čutiti, da je bilo skoraj nemogoče ne
vsrkati to v sebe. In živeti to, zaznavati, občutiti na vsakem koraku
svojega življenja. In daljna dežela Nepal in Gautama Buddha na
vsakem koraku, ob vsakem vdihu in izdihu, je bilo nepopisno
doživetje. Milost in srčnost.
 
Pričakovanja padejo ...
 
Tako sem se raztapljala, počasi, z leti, vztrajno, in ni bilo več poti
nazaj. Sedaj sem lahko pogledala z drugačnimi očmi na odnos z
mamo, z vsem spoštovanjem, kar je lahko naredila za mene, kar
je bila sposobna narediti.
 
Raztopila se je predstava o tem, kaj bi morala narediti,
pričakovanja so padla, meglica se je razkadila in nič več ni bilo
prelaganja odgovornosti za mojo prehojeno pot. Vsak je svoj
mojster, mojster svojega življenja, vsak ima platno in svoje
barvice. Kaj bom narisala, je odvisno od mene, samo od mene. In
že zdavnaj sem se določila, da življenje rišem z barvami čaker – 7
energijskih koles v telesu. Vesele barve za veselo, razigrano
življenje.  In ta del prenašam že na moje vnuke.
 
Barvitost življenja in gibanje v plesu
 
Ples Petih ritmov je postal vsakodnevni ritual druženja z vnuki,
bobnanje na bobnih, poslušanje tibetanskih zvočnih posodic,
cinglanje z zvončki, drgnjenje dlani in polaganje rok, zvočni izrazi
in intuitivno petje. Vsa starodavna znanja Indijancev, Aboriginov,
Tibetancev, Maorjev, Keltov, vseh starih ljudstev se združujejo v
sveti alkimiji vsakodnevnih opravkov, druženj in objemov.
 
Zadnje čase se spogledujem z daljno Mongolijo, Sibirijo,
gorovjem Altaj in vse to v spremstvu konjev. Seveda še nisem 
pomislila, da nimam niti urice jahanja za seboj. Verjamem pa, da
se bo zgodilo samo to, kar mi je namenjeno in da bo vse dobro.
Pravzaprav na koncu je vse dobro. Če ni dobro, potem še ni
konec. Tako sem razvozlala mističnost in za mojo pot pomen, ki
mi ga je predala moja ženska prednica.

Ni za od.me.t

Veseli ventilčki smo bili, nekaj tukaj in nekaj tam.
Ni šlo vedno šlo po načrtih, je pa bilo zato učenje
veliko.

Še danes se z velikim spoštovanjem  priklonim višinam in
vloženemu trudu za dosego vseh vrhov. Tek in kolesarjenje
ter popotovanje po bližnjih in daljnih deželah so bile
podporne dejavnosti pri vzgoji otrok in preživljanju prostega
časa ter vsekakor nezamenljivi, strogi učitelji. Premakniti se
je bil moto naše družine. S premikom smo dosegli
spremembe, lažje in z manj truda ali vsaj nismo občutili
bremena zablokiranosti – obstati na enem mestu.
 
Poslušati in slišati sta lekciji, ki mi ju podarjata hčeri
 
Pravi blagoslov je bilo imeti tako učenje. Veliko lažje
razumem svoje otroke in njihovo pot. Včasih je naš odnos
nekje med mama – hči – prijateljica – zdravilka in včasih je
res težko potegniti mejo. Nauk, ki sem ga prejela od mojih
otrok, je POSLUŠATI in SLIŠATI, kaj mi želi otrok povedati. Ne
rečem, da včasih ni bilo zelo naporno in da sem včasih na
meji svojih moči, fizične in psihične vzdržljivosti. Vendar
sedaj lahko rečem, splačalo se je.
 
Vsaka minuta, sekunda, namenjena poslušanju, pozornosti
ob pripovedih, šolskih, prijateljskih, ljubezenskih in oh tako
in drugače povedanih zgodbah. Včasih me je spravljalo na
mejo blaznosti. In v tihih nočnih urah, v meditaciji, sem

Včasih se v globoki meditaciji zagledam, kako
pišem knjigo mojega življenja, da bom lahko mojim 

zanamcem pustila pisano besedo za morebitni navdih. Da nikoli
ne pozabimo, koliko je bilo potrebno prehoditi vsem v celi vrsti
naših prednikov, da smo tukaj, kjer smo, in da imamo to, kar
imamo. Da smo neskončno hvaležni za vse to. Da je vse to pravi
čudež in blagoslov.
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Edinburg: Dùn Èideann,
baile de chlachan

bholcànach
NA  V R S T I  J E  E D I N B U RG  . . .

A N D R E J  I V A N U Š A ,  F O T O :  O S E B N I  A R H I V  A V T O R J A

Ni za od.me.t



Če niste prebrali uvoda, ne veste, kaj je zgodba z Lublinom
in kako se je potovanje po svetu začelo, pokukajte najprej
na članek o Lublinu). Naša skupina še naprej vzdržuje stike
preko zaprte skupine na Facebooku. Še pred odhodom smo
si izmenjali naslove. Kljub temu, da smo starejša
generacija, imamo vsi svoje e-naslove. Celo 82-letna
Katherine je obvladovala elektronsko pošto ob pomoči
svoje vnukinje. Obljubili smo si, da se znova vsi zberemo v
Lublinu. Tudi Poljaki so pristali, da za nas organizirajo novo
srečanje čez leto ali dve. Vendar čez dve leti vabilo ni prišlo
iz Poljske, temveč iz Škotske.

Edinburg: Praznovanje največjega irskega (pa tudi škotskega
praznika) Sv. Patrika

Aiveen nas je vse povabila na Škotsko v Edinburgh, da z njo
in njenimi rojaki proslavimo dan svetega Patrika (Saint
Patrick's day) 17. marca 2014. Na lastne stroške! Aiveen je za
vse nas organizirala prenočišče in štiridnevno bivanje v
prijaznem, majhnem družinskem hotelu Cairn na Windsor
Street, ki je ponudil zares nizko ceno za nočitev in zajtrk.
 
Prišlo nas je devet. Udeležba je bila odlična, celih šestdeset
odstotkov 'Lublinčanov'. Iz severne Irske je znova prišla
Anna, gostiteljica iz Škotske je bila Aiveen, iz Irske je
pripotovala Katherine, Norveško je spet zastopala Marianne,
Nizozemsko pa Philippine, iz Španije so znova prišle vse tri
prijateljice Josefina, Carmen in Maria-Charomoro, iz
Slovenije pa sem prišel še sam.
 
Sedaj 84-letno Katherine je spremljala njena vnukinja. Ta je
nadaljevala pot na jug Anglije, a se je ob koncu našega
srečanja znova vrnila po babico. Vsi ostali so se opravičili, saj
so imeli v tem času obveznosti, ki jih niso mogli prestaviti.
Vsi so zagotavljali, da jim je zelo žal, da se ne morejo družiti z
nami. Postali smo res zanimiva skupina prijateljev, ki nas je
Lublin zavezal in povezal vse do konca naših življenj.

Lahko menjam severnoirske funte za škotske?

Zanimivo vprašanje, ki ga je zastavila Anna v hotelski
recepciji, ko je prispela na naše srečanje. Seveda sem se
takoj pozanimal, kaj se dogaja. Kakšne funte zamenjuje za
druge funte? Ali niso vsi iz iste države z isto valuto? Seveda
so me takoj poučili, kako in kaj.
Tudi na denarnem področju se britanski otok razlikuje od
evropske celine. Ko spoznamo njihove nenavadne
posebnosti pri izdajanju in uporabi bankovcev, nam postane
jasno čemu se tako krčevito oklepajo funta. Nekaj zato, da
kljubujejo »tistim s celine«, nekaj zaradi »britanske tradicije«
in tudi zato, »da ostanejo posebnost«.
Prijateljica iz Severne Irske se je pozanimala, če lahko
plačuje s severnoirskimi funti. Pa ji je tista iz Škotske
odvrnila, da ne, ker sprejemajo le škotske in angleške funte. 

Ni za od.me.t
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Njihove funte z domačimi pa lahko zamenja na hotelski
recepciji. Samo sem debelo gledal. Še bolj pa v trgovini, ko
sem prejel dvoje različnih škotskih funtov! Prve je izdala The
Royal Bank of Scotland, druge pa Clydesdale Bank. Bil sem
popolnoma zmeden, saj se mi ni zdelo mogoče, da v isti
državi obstajajo različni bankovci, ki jih smejo izdajati
poslovne banke. Ob tem pa jih vsi trgovci niti ne želijo
sprejemati. Nekateri Škoti tudi škotskih ne!

Prvi nagrobnik levo

Prvi dan smo se počasi zbirali. Prispel sem med prvimi in
sem imel veliko časa za potepanje po mestu. Njegove glavne
značilnosti so velika, mogočna trdnjava in grad na vrhu
vulkanskega hriba ter glavna cestna poteza od vrha do
vznožja, ki jo imenujejo 'royal mile' in jo danes sestavljajo
štiri različno poimenovane ulice. Na koncu milje je sodobna
zgradba škotskega parlamenta, ki ga je načrtoval španski
arhitekt in sploh ne sodi v veduto starega mesta. Mesto je
zgrajeno v starem tudorskem stilu z mogočnimi zgradbami.
Zidane so z vulkanskim kamnom, ki na zraku oksidira in
počrni. Če popraskaš po površini, se spodaj prikaže rumena
barva žveplenih vulkanskih spojin. Vse skupaj deluje
pravljično, mogočno in srednjeveško. Gotsko, bi rekli mladi
danes. Odlična kulisa za … ja, ja, za Harryja Potterja.

Seveda to ni naključje! Joanne K. Rowling je knjige o mladem
čarovniku pisala večinoma v Edinburgu. Grad na vrhu hriba
je uporabila za opis svoje čarovniške šole Bradavičarke. Tudi
opisi nekaterih stavb v njenih romanih ustrezajo videzom
stavb v mestu.
 
Med potepanjem sem prišel do gostilne Greyfriars Bobby
Bar, ki se hvali z napisom, da je tukaj Rowlingova velikokrat
pisala knjigo. Pred barom stoji spomenik psičku. Greyfriars
Bobby je bil višavski terier, ki je postal v 19. stoletju v
Eidburgu zelo znan, ker je štirinajst let zvesto čuval grob
preminulega gospodarja. Poginil je januarja 1872. Razneženi
meščani so zvestemu čuvaju postavili spomenik.
 
Aiveen, moji škotski gostiteljici, sem povedal, kaj piše na
gostilniškem oknu, in rekla mi je, naj grem še pogledat
grobove na bližnjo Greyfriars Abby, kjer je ta psiček čuval
gospodarjev grob. Menda bom našel še nekaj zanimivega.
 
Radoveden sem takoj naslednji dan odpešačil nazaj in prišel
na staro cerkveno pokopališče, ki se razprostira okrog
prastare cerkve. Cerkev sredi pokopališča je spomenik in na
pokopališču že več kakor 300 let ne pokopavajo več.

Gotski« izgled starega mesta, zgrajenega iz vulkanskih
kamnin

Spodnja slika: Greyfriars Bobby Bar. Zgornja slika: Spomenik
škotskemu terierju, ki je 14-let zvesto čuval gospodarjev
grob in pokopališče ob stari cerkvi Greyfriars Abbey.
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Pivo za vse moje prijatelje

Po prvem skupnem dnevu smo bili povabljeni na večerjo pri
Deacon Brodie's Tavern, ki je sredi peš cone v mestu. Ko
smo prišli tja, nas je Aiveen obvestila, da je Katherine padla v
hotelskem tušu in si poškodovala nogo. Dejala je, da je
verjetno ne bo. Še posebej zato, ker je hotelska uprava
poklicala tudi zdravnika. Ta ji je odsvetoval vsak napor. A še
ni dobro končala, ko je Katherina prišepala skozi vrata.
 
»Ja, kaj pa tvoja noga?« je bilo naše prvo vprašanje.
 
»Plava je in boli,« je lakonično pojasnila. »Vendar me ena
noga že ne bo ovirala, da ne bi prišla na večerjo z mojimi
prijatelji. Najela sem taksi in ta me je dostavil prav sem pred
gostilno!«
 
Seveda je postalo v trenutku veselo in hitro smo naročili
večerjo. Natakarica nas je obvestila, da nam lahko nocoj
postrežejo s specialiteto in sicer s pravo golobjo pašteto.
Seveda smo se strinjali, da to poskusimo.
 
No, seveda je bila specialiteta, vendar zaradi nje ne bi šel še
enkrat v Edinburgh. A potem je Carmen sredi razgovora
premolknila. Španka je pričela vedno bolj počasi žvečiti tisti
svoj kos kruha debelo namazanega z golobjo pašteto. Iz ust
je potegnila nekaj, kar smo vsi pomislili, da je kamenček. Ko
smo zadevo pogledali pobliže,  je Marianne strokovno
ugotovila:
 
»Ah, tole je šibra!«
 
Presenečeno smo utihnili in jo pogledali. Umaknila je pogled
in v pojasnilo dejala:
 
»Veste, moj pokojni mož je bil lovec. Vem, kako je videti
šibra!«
 
Tudi natakarica je prišla in brez besed sprejela šibro. Kmalu
je s seboj pripeljala šefa.
 
»Se vam res globoko opravičujem za ta pripetljaj. Da se vam
vsaj malo oddolžimo, vam pijače, ki jo boste danes popili ob
večerji, ne bo potrebno poravnati. Bo šla na račun hiše!« je
malo v zadregi pojasnil.
 
»Fino!« sem rekel. »Torej to pomeni, da je bila golobja
pašteta res sveže narejena!« Sedaj smo se vsi nasmejali in se
strinjali s poravnavo. Večerja je bila seveda odlična, pa tudi
pijače smo popili malo več, kot bi jo brez šibre.
 
Naslednji večer smo bili dogovorjeni, da se dobimo v srcu
starega Edinburgha, na trgu Grassmarket (Zelenjadarski trg)
v irski gostilnici Biddy Mulligan's in proslavimo dan svetega
Patrika. Sicer jo to državni praznik na Irskem, a tudi Škoti ga
praznujejo. Ob tem so mi vsi jezno razlagali, da Britance to
ne zanima in ne želijo ta praznik priznati, da bi imeli potem
dela prost dan. Seveda je to tudi sovpadlo s takrat aktualno
kampanijo za referendum na katerem so Škoti glasovali za
odcepitev od Velike Britanije. Kakor je znano, so se potem
odločili, da ostanejo v Združenem kraljestvu. Tudi o tem smo
kar dosti debatirali in zanimala jih je naša slovenska izkušnja
in razpad Jugoslavije.

Deacon Brodie's
Tavern, kjer so
nam postregli s
svežo golobjo
pašteto, v kateri je
še vedno tičala
lovska šibra

Gostilna Biddy
Mulligan's, kjer
smo počastili sv.
Patrika.

Praznovanje dneva
svetega Patrika je
pospremljeno tudi
z 'okraševanjem':
zeleni klobuk,
očala v obliki
deteljice, rdeča
brada. Obvezno je
še irsko pivo
Guinness.

Ni za od.me.t
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Ob vstopu v gostilnico smo dobili znamenite zelene
škratovske kape, glasbeniki v notranjosti pa so že zabavali
množico. Prostor so zapolnjevale dolge mize, da je šlo vanj
več ljudi. Posedli smo kar ob tiste, ki so tam že sedeli. Prvi
'gines' je bil takoj na mizi, saj je tega častila gostilnica.
 
Sosed ob meni se je pozanimal, od kod smo. Povedal sem,
da sem iz Slovenije in da so to moji prijatelji iz … A nisem
dokončal. Škot, ki je menda 'škrt kot vsi Škotje in še bolj
kakor Gorenjci' (konec citata), je dvignil roko in pomignil
natakarju: »Beer for all my Slovenian friends! (Pivo za vse
moje slovenske prijatelje!)« Takoj smo dobili pivo za vse
'njegove' slovenske prijatelje. No, tudi sam sem kasneje
celotno omizje počastil: »Beer for all my Scotish friends!
(Pivo za vse moje škotske prijatelje!)« Toliko o tem, kako so
Škoti škrti. Odkrito povedano, imajo več skupnega s Štajerci
kot marsikateri Ne-štajerc onkraj Trojan.
 
Five o'clock tea for turists
 
Zadnji dan smo izkoristili tudi za raziskovanje in odkrivanje
skritih kotičkov Edinburga. Popoldan smo se počasi vračali
proti našemu hotelu. Ob tem smo morali mimo mogočne
'gotske' stavbe, ki nosi imel Balmoral hotel***** Ja, prav ste
prešteli – pet zvezdic! Čisti luksuz, tudi ime je ta pravo. Hotel
je poimenovan po škotskem posestvu britanske kraljice.
Tam menda preživlja tudi po več kot tri mesece na leto.

Sam bi sicer raje imel kavo, a če smo že prišli na čaj, pa naj
bo. Res, vse je bilo pripravljeno kot v kakšni nadaljevanki, ki
prikazuje visoko družbo. No, sedaj mi je bilo jasno, zakaj je
bila cena takšna.

Balmoral hotel *****, Edinburgh

Na trati pred hotel je bila postavljena tabla, ki je vabila na
'five o'clock tea for turists' (čaj ob peti uri za turiste) in cena
je bila menda ugodna, samo 22 funtov po osebi. Ha, si
morete misliti! Praktično 25 evrov za en čajček! Španke so se
takoj navdušile, le Philipinne je malo kolebala. Pa tudi sam
sem razmišljal, če sploh še imam toliko denarja v denarnici.
A so bile vztrajne in smo vstopili.
 
Livrirani vratar nam je na stežaj odprl vrata. Hotelski boy nas
je odpeljal do salona. Kristalni lestenci, bogati cvetlični
aranžmaji in harfistka na balkonu so nam vzeli sapo. Kakor
bi bili sredi dragega filma, kar je še poudaril salonski
mojster, ki nam je odkazal eno izmed miz ob steni. Po dve
mizi je stregel butler v fraku in z belimi rokavicami. Na mizi
so bile čajne skodelice in stojalo z raznovrstnim pecivom.
Damam je prislonil stol in vljudno povprašal, če kdo želi kavo
namesto čaja. 

Luksuzna notranjost restavracije v hotelu Balmoral

Sam bi sicer raje imel kavo, a če smo že prišli na čaj, pa naj
bo. Res, vse je bilo pripravljeno kot v kakšni nadaljevanki, ki
prikazuje visoko družbo. No, sedaj mi je bilo jasno, zakaj je
bila cena takšna.
 
Butlerju je bilo potrebno samo pomigniti in brez besed je
dolil čaj, povprašal, če potrebujemo še kaj in se nato tiho
umaknil, da ni motil našega pogovora. Čez kakšno uro smo
se odločili, da se poslovimo in gremo na večerjo. Pričeli smo
se dogovarjati, kako bomo s plačilom. Dame so mi dejale, da
naj kot gentleman plačam skupaj za vse, one pa mi bodo
dale denar.
 
A v tistem trenutku se je oglasil požarni alarm. Gostje so
utihnili, natakarji so postali pozorni in pogledovali k
servisnim vratom. Harfistka na balkonu je poskušala z
glasbo preglasiti alarm, a ji ni uspevalo. Čez nekaj trenutkov
je nekdo stopil v salon skozi ta vrata in z roko pozval
natakarje, naj pridejo do njega. Hitro so se nekaj posvetovali
in naš butler je pospešeno prišel nazaj.
 
»Ladies and gentleman, you must evacuate, please! (Gospe
in gospod, morate se evakuirati, prosim!)« je dejal s čisto
mirnim glasom.
 
Presenečeno smo ga pogledali. Ponovil je, da smo razumeli,
da zadeva ni tako nedolžna, kot smo najprej predvidevali. Pa
smo se tako evakuirali!
 
Ves salon se je napotil na hodnik. Strežno osebje je na stežaj
odprlo vsa vrata. Po levem in desnem stopnišču so v vhodno
avlo in potem na prosto drli imenitno oblečeni hotelski
gostje. Hotelski uslužbenci so na ulici ustavili ves promet in
nas čez prometnico usmerili na majhen trg na drugi strani.
Tam smo potem stegovali vratove in gledali, če se kje iz
hotela vije dim.
 
Čez nekaj trenutkov je med zavijanjem sirene pridrvel
gasilski kamion. Iz njega so v popolni gasilski opremi in s
sekiricami v rokah poskakali možati škotski gasilci in oddrveli
v notranjost hotela. Čakali smo, kaj se bo zgodilo.

Ni za od.me.t
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Nič ni bilo! Čez dve minuti je alarm potihnil in gasilci so
počasi prišli iz hotela. Nekaj so debatirali, sedli v vozilo in se
odpeljali. Hotelski gostje so se pričeli počasi vračati, še
posebej, ker so uslužbenci mahali z rokami, da je vse v redu.
Radovedneži so še nekaj časa postavali in debatirali. Menili
so, da je nekdo po pomoti pritisnil gumb za alarm ali pa je
kakšen gost kadil v prostoru, kjer to ni dovoljeno.
 
Naša skupina je vseeno zbrala denar in mi ga izročila, da
grem plačat naš popoldanski čaj začinjen z lažnim požarnim
alarmom. Pristopil sem do vodje salona in mu dejal, da
želim plačati.
 
Pogledal me je, kakor da sem ga užalil.
 
»No, sir! Your tea is on the cost of the hotel, because of your
inconvenience! (Ne, gospod! Vaš čaj je na stroške hotela,
zaradi vaše neprijetnosti!)« je rekel in se ob tem priklanjal in
še večkrat ponovil:
 
»Oprostite!«

Seveda, z izleta na Škotsko ne smeta manjkati dudar, ki si na ulici služi kruh s pihanjem v
kozji meh, in prodajalec škotskih oblačil in izdelkov v kiltu.

Naslednje srečanje bo ...

Tako je to bilo v Edinburghu. Čez dve leti so srečanje
pripravile tri španske prijateljice v Valenciji. Tega srečanja se
je udeležilo šest 'Lublinčanov'. Sam sem bil zadržan in še
danes me to zelo jezi.
 
P. S.: Dùn Èideann, baile de chlachan bholcànach pomeni
Edinburg, mesto iz vulkanskih kamnov.
 
NASLEDNJA ZGODBA: AMERIKA, AMERIKA – OBLJUBLJENA
DEŽELA!
 
 

O Andreju: Je pisatelj, založnik, esejist, urednik, novinar in
oblikovalec spletnih strani, filatelist, ljubiteljski
fotograf, predsednik Društva ustvarjalcev spekulativnih
umetnosti ZVEZDNI PRAH ter urednik in oblikovalec fanzina za
fantazijo, znanstveno fantastiko in horor ter svet Drugotnosti
JAŠUBEG EN JERED – NOVICE IZ DRUGOTNOSTI. Napisal je
otroški fantazijski roman Čudovita potovanja zajca Rona v štirih
knjigah, dva znanstveno fantastična romana Svetodrev in Rheia,
epsko mitološko pesnitev Vilindar in kratke fantazijske zgodbe
zbrane v knjigi Na robu sveta. Nekatere so bile izdane tudi
v angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku.

Ni za od.me.t
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Otroci
verjamejo v
čudeže

Na enem izmed predavanj za otroke v Žalcu sem naletel na
skupino čudovitih otrok, na čelu z izjemno miselno deklico,
ki je na vsa moja vprašanja in izzive odgovarjala tako
umirjeno, bistro in spoznano, da sem bil pripravljen
vodenje delavnice že po nekaj minutah predati njej. Imela
ni več kot 6,7 let.

Genialen primer tega, kako otroka animirati in angažirati, je
italijanski film Življenje je lepo (La vita e bella). Misija oz.
poslanstvo otrok je igra. Igra.
 
V čem si res dober?
 
Starši radi rečejo: »Naš je pa tako trmast. Samo na sebe
misli.« Le kje je mali dobil okus za to? Ob vsaki kvaliteti, ki jo
želim predati otrokom, se zavedam, da je prvi pogoj, če jo
želim predati, ta, da jo imam sam. Se pravi: če sam nisem
odgovoren, otrok ne morem učiti tega. Če sam nisem
discipliniran, tudi ne. Učitelji in starši moramo tu dojeti, da
ta dva položaja nista le položaja ali poklic, ampak način
življenja.
Drugo orodje, ki mi zelo pomaga, je, da v mladih ne vidim
otrok z omejenimi miselnimi kapacitetami. Vidim osebe,
dragocena semena, ki so še majhna in bodo še vzklila,
potrebujejo le čas in nego. V takšni luči, kot vidimo otroke,
vidijo oni sami sebe. Če bomo v njih videli sposobnosti,
talente in dobro, bodo tudi zoreli v takšne. Najpomembneje
pa je, da jih vzgojimo v poštene in velikodušne ljudi.

ANDREJ PEŠEC
FOTO: ŠIMEN ZUPANČIČ

Kako to, da pri nekaterih otrocih naletim na kvalitete, ki jih
pogosto ne najdeš niti pri učenih akademikih? Z njimi od
samega začetka vzorno delajo izjemni pedagogi in starši.
Vsak, ki otroke bodisi »ima« bodisi uči, mora postati
psiholog in pedagog, saj brez tega ne moreš zadovoljivo
opraviti svoje vloge.

Pripovedovanje zgodb in igra so poslanstvo otrok
 
Pred leti so me navdušili otroci na enem izmed letovanj z
Zvezo prijateljev mladine. Dopoldan in popoldan sem vodil
delavnice, vmes pa so otroci do mene prihajali klepetat.
Nekajkrat smo se tako zagovorili, da niti niso želeli na kosilo,
saj smo si pripovedovali zgodbe. Zgodbe so najboljša
metoda poučevanja. Imam zbirko okrog sedemdesetih
zgodb, ki jo redno posodabljam. Delavnice so tako
prepojene z zgodbami, pogovorom in smehom, učinek pa je
neverjeten.

Vsak od nas je naravno talentiran, da aktivno
inteligentno doprinaša k življenju ostalih. Ko
in če otrokom primerno predaš okus za to, si
svoje opravil. Z odliko. Vse ostalo pride samo
od sebe, ob svojem času.

Otroci ljubijo igro. Katerokoli lekcijo jim želim predati, jo
vedno oblečem v zgodbo, na daleč pa se izogibam
pretiranemu teoretskemu poučevanju v obliki filozofije. Zelo
majhen del otrok je filozofsko usmerjenih, velika večina
otrok je zelo praktične narave. Tudi sam otrokom pristopam
tako, da jim pokažem, da je življenje dejansko igra. Ob tem
poudarjam, da je tako, kot pri vsaki drugi igri, dobro poznati
njena pravila. 

Goethe je zapisal: »Ravnaj z drugimi, kot da že
so to, kar bi lahko bili. Tako bodo to lažje
postali.«

Ključna rdeča nit, okrog katere se vrtijo predavanja in
delavnice, je, ugotoviti v čem si dober in v tem postati še
boljši ter kasneje tudi živeti tako, da ta tvoj hobi in veselje
postaneta tvoj način življenja. Pri tem jim podelim nekaj
primerov, kako se mi je življenje ves čas prelepo povezovalo
do te mere, da sem s kombinacijo inteligentnega vztrajnega
dela ter aktivne potrpežljivosti vedno prišel tja, kjer mi je
mesto.

Me.tuljev učinek
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Ni lenih, ni brezupnih, ni neumnih ... so semena, ki
čakajo na klitje
 
 
Pogosto slišim: »Tale pa je brezupen primer. Ni talentiran …
Len je … Nič se mu ne ljubi …« Kar hudo mi je, ko slišim
takšne neumnosti. Najprej niti ni pomembno, ali je otrok
talentiran ali ne; posebni talenti niso pogoj za uspešno in
srečno življenje. Starši, vzgojitelji in učitelji otrok ne bi smeli
kategorizirati na dobre in slabe ali obetavne in brezupne, saj
tako diskreditirajo sami sebe.

»Otrok bo prežet s tem, kar mu dajemo. Če
mu dajemo računalniške igrice, bo postal
zombi, če pa mu podajamo praktično in
duhovno znanje, bo postal modrec.« dr. V.O.
Ruzov

Naloga vseh, ki tako ali drugače delajo z otroki, je ugotoviti,
koga imamo pred seboj ter mu omogočiti, da postane
najboljša verzija sebe. Ne nekaj, kar od njega želim jaz,
ampak ta nekdo, ki naj bi dejansko bil. Pred leti sem med
delom na enem od sejmov v Moskvi dobil možnost delati kot
varuška sedemletne deklice pri zelo premožni družini, ki se
ukvarja z izdelavo in prodajo zlata ter draguljev. Družina je
namreč videla, kako sem se hčeri redno pozorno posvečal,
ko so prihajali na naše razstavno mesto. Tedaj nisem čutil,
da je to zame primeren naslednji korak, tako se za to nisem
odločil, sem pa videl, kakšno moč ima nesebično predano
delo z ljudmi, posebej z mladimi. 
 
Ohranimo zaupanje in vero v dobro
 
Otroci se ne želijo učiti? Ni res. Otroci se ne želijo učiti, če je
znanje nepraktično in podano na neprimeren način ter če iz
okolice dobijo občutek, da je življenje tako ali tako zaman. V
takšnem ambientu in nekje, kjer se doma ali v šoli veliko
pritožuje ali kritizira, se zdravemu človeku šola upira.
Otrokom je zelo pomembno ohraniti zaupanje in vero v
dobro in življenje, ne pa jih obremenjevati z različnimi
omejujočimi neresničnimi prepričanji o tem, kaj vse se da in
česa vsega se ne da storiti. Otroci še verjamejo v čudeže.
Učimo se od njih in se spomnimo, kar smo že skoraj
pozabili, od vsega, pa otrokom daleč najraje pokažem in
povem, da nekaj (narava, življenje, vesolje) oz. nekdo vedno
skrbi za njih tako, kot je to zanje daleč najboljše. 
 
Andrej Pešec je strokovnjak za odnose, osebni razvoj in delo z
mladimi, predavatelj, svetovalec in trener ter strokovni
sodelavec zavodov po Sloveniji in na tujem.

Me.tuljev učinek

NAVDIHNI.ME       57



GLASBENI
JUNAKI UJELI

SANJE
KATJA SREŠ

FOTO: OSEBNI ARHIV

Ko si niti še čevljev ne znaš zavezat, sanjaš o tem, da bi postal junak. V belem plašču, z modro kapo ali za volanom mestnega
avtobusa. Nekateri izmed nas bi radi postali junaki s kitaro za vratom in z mikrofonom pred sabo. Več kot sto takih glasbenih

junakov obiskuje mariborsko Kulturno umetniško društvo Coda. S pomočjo predanih mentorjev in istomislečih sovrstnikov
ustvarjajo najbolj univerzalno obliko komunikacije – glasbo. V letošnjem letu so se znašli pred težkim izzivom: sčarati 20 tisoč

evrov za nakup prostorov, v katerih delujejo, ali jih zapustiti. A niso vrgli “kitare” v koruzo ...

Me.tuljev učinek
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Kako do nove strehe nad glavo?

Po 15 letih delovanja in izobraževanja štajerske mladine bi
se KUD Coda lahko zgodilo, da bi čez noč ostali brez
prostorov, njihovi mladi glasbeni junaki pa brez možnosti za
razvoj svojih talentov. Odločili so se, da puške ne bodo vrgli
v koruzo. V okviru projekta Glasbeni junaki so zbrali 20.244
evrov za nakup novih prostorov, pri tem pa so jih podpirali
tudi številni znani glasbeniki.
 
Prvi v vrsti je glasbenik in vodja projekta ’20 za 20′, Marko
Soršak Soki: »Vsaka glasbena šola, ki dviguje možnost
glasbenega ustvarjanja glasbe željnim mladostnikom, je v
našem kraju zelo pomembna. Ne dovolimo prekiniti veselja
mladih glasbenikov.«
 
Pri projektu pa med drugimi sodeluje tudi glasbenik
Sebastijan Lukovnjak (Leonart, The Swingtones), ki se še
dobro spomni svojih prvih glasbenih korakov: »Projekt
Glasbeni junaki podpiram zato, ker sem kot otrok začel na
podoben način. Bil sem samouk, do cilja sem prišel na
drugačen, svoj način. Po taki, alternativni poti so vedno
nastajale najboljše stvari. Verjamem, da je KUD Coda
kalilnica novih glasbenih junakov, ki bodo prihodnost
slovenske glasbene scene.«

Glasbarnica odpira vrata drugačnosti

Društvo Coda je še posebej ponosno na izvajanje programa
Glasbarnica – brezplačne glasbene delavnice za socialno
izključene skupine, predvsem otroke in mlade. Glasbarnici je
vseeno za kak kromosom več ali manj, za barvo kože in vse
ostale posebnosti, ki nas delajo unikatne. Šteje le ljubezen
do glasbe. Vsako leto se programa udeleži več kot 30 mladih
glasbenih junakov, ki med drugimi prihajajo iz združenja
Šent, Doma Antona Skale, programa Botrstvo, centra Naprej
in številnih drugih organizacij, ki tako kot KUD Coda skrbijo
za dobrobit otrok. Glasbarnica je edina vstopna točka v svet
glasbe za te otroke, hkrati pa tudi način za kakovostno
preživljanje prostega časa s sovrstniki, možnost integracije v
lokalni kulturni prostor. Ob tem pa omogoča tudi fizični in
duševni razvoj teh otrok.

Društvo Coda je še posebej ponosno na izvajanje programa
Glasbarnica – brezplačne glasbene delavnice za socialno
izključene skupine, predvsem otroke in mlade. Glasbarnici
je vseeno za kak kromosom več ali manj, za barvo kože in
vse ostale posebnosti, ki nas delajo unikatne. Šteje le
ljubezen do glasbe. Vsako leto se programa udeleži več kot
30 mladih glasbenih junakov, ki med drugimi prihajajo iz
združenja Šent, Doma Antona Skale, programa Botrstvo,
centra Naprej in številnih drugih organizacij, ki tako kot
KUD Coda skrbijo za dobrobit otrok. Glasbarnica je edina
vstopna točka v svet glasbe za te otroke, hkrati pa tudi
način za kakovostno preživljanje prostega časa s sovrstniki,
možnost integracije v lokalni kulturni prostor. Ob tem pa
omogoča tudi fizični in duševni razvoj teh otrok.

Prav vsi udeleženci imajo priložnost nastopiti na pravih
koncertnih odrih. Zame osebno ni lepšega in bolj
navdihujočega od opazovanja otrok, ki so tako navdušeni
nad glasbo. To povrne ves trud, ki ga vlagajo v razvoj tega
programa. Trud je poplačan tudi z iskrenimi izjavami
navdušenja mladih, ki Glasbarnico obiskujejo. Ne le mladi,
tudi njihovi starši in spremljevalci prepoznavajo pomen
glasbenega izobraževanja, še posebej pri otrocih s
posebnimi potrebami.

Glasba je tudi terapevtska in sega po sanjah

Alex Čeh: »Približno eno leto in pol že obiskujem
Glasbarnico (brezplačen program na ZPM). Ta program mi
veliko pomeni, saj ga obiskujem s prijatelji in skupaj igramo
glasbo, ki mi na splošno zelo veliko pomeni. V tem
programu sem tudi spoznal mentorja Aliena, ki je zelo
super. Glasbarnica na splošno je prinesla v moje življenje
druženje ob igranju glasbe. Lanskega junija sem tudi
nastopal na (Z)mešanem festivalu v Jazz klubu Satchmo.
 
Trenutno pa s finančno pomočjo gospe Nade iz Doma
Danice Vogrinec obiskujem individualni program petja, kar
mi zelo dosti pomeni, saj hočem v prihodnosti biti
profesionalni kitarist in pevec.«
 
Zlatko Štramec, varuh otrok s posebnimi potrebami v
Domu Antona Skale: »Naši gojenci se učijo razvijati ritmični
in melodični posluh, ohraniti pozitiven odnos do glasbe,
razvijati samostojnost, sprejemati drugačnost in strpnost.
Namen je tudi komunikacija z glasbo in inkluzija otrok s
posebnimi potrebami z vrstniki svoje in večinske populacije.
Glasba je univerzalen jezik, razumljiv vsakomur, in področje,
ki ga imajo osebe s posebnimi potrebami zelo rade, saj se
ob njej sproščajo, družijo, gibajo in izražajo svoje občutke,
čustva. V njej najdejo varnost in vzpodbudo. Glasba je še
terapija in z njo terapevt najlažje vzpostavi stik z otroki in
mladostniki s posebnimi potrebami. To se na KUD Coda
odlično izvaja.«
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PLASTIK FANTASIK NI NIČ
VEČ FANTASTIČEN – KAKO

GRE DRUGAČE?

V teoriji se vsi strinjamo, kako strašno je, da vsako leto proizvedemo več kot 300 milijonov ton
plastike. Ta se ne razkroji, ampak onesnažuje in obremenjuje naš planet za naslednjih 450 let.

Ste vedeli, da za kilogram plastike porabimo 85 tisoč litrov vode? Da zaradi nje umira življenje v
morju, kontaminiramo zemljo in ob nepravilnem sežiganju onesnažujemo ozračje? V praksi pa

večina ljudi še vedno živi po starem.

Zelo pomembno vlogo pri spreminjanju okoljskih navad pri
nas prevzemajo Ekologi brez meja tudi z izvajanjem projekta
Plastika naša vsakdanja. Plastika za enkratno uporabo je
postala eden najbolj problematičnih odpadkov. Skupaj z
ribiškimi odpadki namreč prispeva h kar 70-im odstotkom
odpadkov, ki pristanejo v naših morjih. Kar 80 odstotkov
plastike v morjih pa izhaja s kopnega. V popisu za globalno
akcijo World Cleanup Day 2018 so bili plastični odpadki
prisotni kar na dveh od treh odlagališčih.
 
Količine odpadne embalaže rastejo, delež kakovostne
plastike pada. Redno prihaja do težav pri prevzemanju,
stopnja recikliranja je nizka, ponovna raba še redkejša, snovi
pa redko zakrožijo večkrat. »Čas je, da se plastiki za
enkratno uporabo posvetimo tudi v Sloveniji«, je prepričana
Urša Zgojznik, ki vodi društvo Ekologi brez meja. 

Imajo visoke cilje. Na lokalni in svetovni ravni želijo aktivno
spreminjati človeške navade in vzorce, ki so škodljivi za
okolje. Ljudem skušajo dopovedati, da z malo truda lahko
vsakdo pripomore k zmanjšanju njene količine in tako
naredi tudi nekaj dobrega za okolje.
 
V Sloveniji smo nadpovprečno osveščeni
 
Za kar 60 do 80 odstotkov negativnega vpliva na okolje je
odgovorno naše potrošništvo. Živali in rastline zaradi
industrije, krčenja habitata, zastrupljene zemlje in vode
izumirajo 1000-krat hitreje, kot so v zadnjih 65 milijonih let.
Ker od leta 2000 vsako leto posekamo še 6 milijonov
hektarjev starodavnih gozdov, izgubljamo pljuča Zemlje, ki
nam omogočajo dihanje, število prebivalcev pa se bo po
predvidevanjih do leta 2050 dvignilo na 10 milijard. 

MONIKA KUBELJ IN NATALIE CVIKL POSTRUŽNIK
FOTO: PRIMOŽ LAVRE
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Vode že zdaj ponekod primanjkuje. Tudi ostale naravne vire
porabljamo prehitro in z onesnaževanjem utrujamo naravo
 
Raziskava Ekonomske fakultete v Ljubljani je pokazala, da je
v Sloveniji nadpovprečno izražena trajnostna naravnanost,
občutena odgovornost in zaznana učinkovitost. Bolj so
izražene altruistične in manj izražene egocentrične
vrednote.
 
Rifuzl – prva trgovina brez embalaže na spletu in v živo
 
Trgovina je locirana v Ljubljani blizu Kina Šiške. Ustanovitelja
sta Manca Behrič in Primož Cigler. “Ko sva v maju letos
potovala po Indoneziji, sva žalostno opazovala vso
naplavljeno plastiko na plažah in kupe smeti, ki so jih lokalni
prebivalci nič hudega sluteči zažigali ob večerih... To je bila
prelomna točka, ko sva rekla, zdaj pa greva zares. Odločila
sva se, da bova odprla trgovino brez embalaže v Ljubljani.
Take, kjer dobiš na enem mestu vse, kar povprečno
gospodinjstvo potrebuje v vsakdanjem življenju.”.
 
Za vse ozaveščene pa še priporočilo: obstaja karta Zero
Waste trgovin, ki prikazuje trgovine po celi Sloveniji. Tam je
možno nakupovati določene izdelke brez embalaže —
prineseš svojo ali pa je ta vračljiva:
https://manjjevec.si/karta-trgovin/. Ustvarjajo jo Ekologi brez
meja.

Zobna ščetka je lahko tudi drugačna
Monika Kubelj je s podjetjem Ansur Trade trgu
ponudila po lastni idejni zasnovi zobno ščetko
beFresh. .

Ta ima 100-odstotno biološko razgradljiv ročaj iz antiseptičnega
Moso bambusa. Ne vsebuje nevarnega toksina BPA. Zapakirana je v
biološko razgradljivo kartonasto škatlico in ima ergonomsko obliko
za lažji prijem. Proizvajalec je dobil potrditev omenjenega izdelka s
strani inštituta za certificiranje, izdelek je skladen z evropsko uredbo
REACH in ustreza visokim standardom FDA (Agencija za hrano in
zdravila)

Iskanje maskare rodi Zeleni planet
 
Maja Primožič, avtorica portala Zeleni planet, pripoveduje o
svojem navdihu, ki se je rodil iz dvournega popotovanja po
spletu ob iskanju maskare. »Želela sem takšno, ki je prijazna
tako do mojega zdravja, kot tudi do živali in je čim manj
obremenjujoča za okolje.« Pravi, da je bila že prej bila se da
pozorna na to, da ni kupovala izdelkov, testiranih na živalih
in da so bili izdelki čim bolj naravni. Ko pa je tem željam
dodala še okoljski vidik, se je iskanje podaljšalo na dve uri za
eno maskaro!
 
Zeleni planet - iskalnik zelenih in etičnih izdelkov se je rodil iz
Majine srčne želje, da Slovenija ostane še vedno zelena in
čista. Zato je uredila spletno središče, na katerem so na
enem mestu zbrani kakovostni etični izdelki, prijazni zdravju,
živalim in naravi.

Spreminjamo navade – praktični nasveti
 
Plastično trgovinsko vrečko smo že zamenjali za trajnostno
iz blaga. Naučili smo se nositi pleteno košaro ali pa vsaj eno
plastično vrečko znova in znova nositi s seboj, namesto da
vsakič kupimo novo. Kaj pa še lahko storimo? Tukaj nekaj
preprostih nasvetov:…

Na piknikih uporabimo steklene kozarce in domače
krožnike in jih pač pomijemo.
Namesto plastičnih slamic obstajajo takšne iz bambusa.
Lahko pa se jim enostavno odpovemo in pijemo tudi brez
njih.
Plastične zobne ščetke lahko zamenjate s takimi, ki imajo
ročaj iz bambusa, le ščetine so iz kakovostnega nylona,
kot npr. BeFresh
Ne nasedajte plastičnim zobotrebcem. V Ribnici delajo
lesene že dolga desetletja in so na vseh trgovinskih
policah.
Izogibajte se nakupu pijač na poti. Pripravite si jo zjutraj
in uporabite svojo steklenico. Če ne steklenico, pa vsaj
tisto plastično, ki jo imate doma in jo znova in znova
uporabljate.
Znate sami narediti jogurt, skuto, puding? Potem ga ne
kupujte z vso odvečno embalažo v trgovini.
Čistila v plastični embalaži nadomestite z domačimi čistili,
npr. s kisom in sodo.
Ne kupujte na desetine in desetine plastičnih igrač, ki jih
imajo otroci običajno tako preveč. Izberite eno ali dve
preudarno, ob tem pa razmislite o igrah na prostem, o
družabnih igrah iz kartona,

Bee’s Wrap je naravna
alternativa plastični foliji za
shranjevanje hrane. Narejene
so iz organskega bombaža,
čebeljega voska, organskega
olja jojobe in drevesne smole.
Bee’s Wrap naravne folije se
lahko pomiva, ponovno
uporablja in kompostira, saj
so naravne in popolnoma
biorazgradljive. Izdelki Bee’s
Wrap imajo prijeten vonj po
čebeljem vosku. V Slovenijo ga
je pripeljala Adrijana Gaspari
s svojo spletno trgovino AMA-
AMA.
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NEHAJTE SE
PRETVARJATI IN
UKREPAJTE

Želim videti spremembe v svetu, pri kakšnih stvareh gremo v napačne
smeri. Ne samo glede okoljevarstva, ampak tudi socialnih zadev.
Pripravljena sem dati velik del sebe in sem svoj čas tudi posvetila delu
znotraj gibanja Mladi za podnebno pravičnost in protesta, ki smo ga
pripravili marca letos. A s protestom se je šele začelo.

ŽANA RADIVO IN VESNA CESAR
FOTO: OSEBNI ARHIV

Za prvi sestanek sem izvedela prek Facebooka in prijateljskega povabila
nanj. Dobila sem veliko zagona, že sama energija ljudi je bila
neverjetna. In nato sem samo sledila nadaljnjim aktivnostim gibanja.
Za organizacijo protesta je bil vsebinski sestanek pomemben –
določevali smo zahteve in skupaj sedeli 4 ure. Prešli smo skozi močne
občutke: od jeze do naših vizij in želj, v kakšnem okolju bi radi živeli. To
je bila ena od najbolj napornih vsebinskih aktivnosti, ki so bile del
marčevskega protesta. Zahteve smo na koncu uspeli spisati in dobili
smo različne komentarje na ukrepe od zunanje publike.
 
Politično govoričenje brez pomena
 
Pri sami organizaciji protesta sem veliko razmišljala o tem, kako to
sploh poteka, saj sem se s tem srečala prvič. Totalen »hajp« mi je bil, ko
sem se osredotočila bolj na medijski vidik pri samem protestu. Imeli
smo delavnico in sestanke, kjer smo se dogovorili, katere stvari
izpostaviti, kako odreagirati na medijska vprašanja, obisk v državnem
zboru.
Najbolj zanimivo mi je bilo poslušati pogovore odločevalcev: politično
govoričenje brez kakršnega koli pomena. Vsekakor izkušnja in
predvsem zanimivi komentarji politikov. Marjan Šarec je povedal, da
znanstvenikom ne gre zaupati, saj enkrat govorijo o tem, da so
paradižniki zdravi, drugič pa, da povzročajo raka. Židan bolj v
pokroviteljskem smislu, da bomo nekaj naredili skupaj. Vsekakor smo
pričakovali takšen odziv in se odločili, da je potrebno delati na
političnem področju in pritiskih na odločevalce.
 
Odziv ljudi večji od pričakovanega
 
Sam protest je bil vsekakor navdihujoč, 9.000 ljudi. Sama nisem
pričakovala takega odziva ljudi. Za tako kratek čas načrtovanja protesta
je bilo to neverjetno. Sam protest je bil mirno organiziran; nobenih
izgredov. Vendar pa se ne zaključi vse s protestom. Sam namen je, da
se okolje in politika začneta zavedati, da smo mladi še vedno tu in da
ne mislimo odnehati. Imamo namreč zahteve, ki jih želimo uresničiti.

Žana na protestu
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Terenske akcije bomo ohranili v različnih obsegih in
vsebinah. Sedaj je bolj poudarek na izobraževanju o sami
tematiki okoljevarstva, ki se ne nanaša samo na varstvo
okolja, ampak zajema celosten vidik. Ne govorimo samo o
naravovarstvu, ampak tudi  recimo o preoblikovanju
ekonomskega sistema.
Terenske akcije, ki seveda ne izključujejo izobraževalne note,
pa pomenijo, hoditi po lokalnih skupnostih, šolah,
mladinskih centrih in podobno. Skozi kratka predavanja, da
ljudje pridobijo celostno predstavo in predvsem krepitev
kritičnosti ter kako se lahko priključijo samemu gibanju.
Terenska skupina med drugim spremlja tudi svetovno
gibanje Extinction Rebellion. Znotraj gibanja spremljamo
tudi aktualna dogajanja, recimo izboljšanje javnega
prometa.
 
Politiki že imajo vse za potrebne spremembe
 
Kot gibanje delujemo res dobro. Ena od aktivnosti znotraj
združenja je, kako nastopiti do odločevalcev. Naš namen je,
da se začne nekaj delati v smeri zelenih subvencij, lokalno
predelane hrana, izpolnitve zahtev, celostnega pogleda k
reševanju, itd. Konec koncev je vse povezano med seboj in
ena stvar vpliva na drugo; okoljske spremembe vplivajo
recimo na migracije.
Mi nimamo nobenih dolžnosti pisati zahtev in ukrepov.
Politiki imajo plačane ljudi za to: zahteve in ukrepi so bili že
davno napisani. Imamo vse priloge, tehnologijo, sredstva za
delovanje v tej smeri. Pa se v praksi kaj veliko ne naredi. In
prav zato smo nastopili mi kot združenje. Nato pa mediji in
politika zahtevajo od nas, da povemo, kaj bi mi naredili in
kako: kot da smo neki znanstveniki in ekonomisti, ki so
plačani za to, da opravijo svoje delo.
 
Neomejena rast je iluzija
 
Zbujamo zavedanje, kaj se dogaja sedaj in da se to dogaja
hitro. Nimamo časa za to, da okolje ne bi bila prioriteta.
Rešitev je sistemska, ni dovolj, da se kot posamezniki
angažiramo in recimo ne uporabljamo plastike. Organizacije
in politika morajo prisluhniti in preoblikovati svoje
delovanje.
Ne morem reči, da 100-odstotno vse vem. Še najbolj mi je
blizu družbeni vidik. Kako bi recimo morali spremeniti
celoten sistem, ki ga trenutno imamo (ne moremo imeti
neomejene rasti na omejenem planetu). Recimo, če do 30.
leta ne uspeš, ne boš uspel_a. Če boš študiral_a, te čaka
služba ipd. Vsi so usmerjeni v neomejeno rast, vsi bi bili radi
uspešni in imeli veliko denarja. V tem smislu je potrebna
sprememba sistema od začetka do rešitve globalnega
segrevanja. Včasih imam občutek, da se še vedno delamo,
da ne vemo kaj se dogaja – predvsem politiki in njihov
nastop.

Žana Radivo, dijakinja gimnazije Poljane, stara 18 let. Kot pravi, jo
zanima čisto preveč stvari, med drugim tudi okoljevarstvo in
naravovarstvo. Bila je tabornica, pomembno ji je gibanje Mladi za
podnebno pravičnost, vedno je želela postati aktivistka.

Tarina izkušnja s protesta
Moje ime je Tara Rubinić in sem učenka 9.razreda OŠ Ivana Cankarja na
Vrhniki. Marca sem se udeležila t. i. »podnebnega štrajka«. Ko smo izvedeli,
da lahko gremo, se je par učenk moje generacije zbralo in organiziralo. V
šoli smo večinoma dobile dober »feedback« na to, da gremo, vendar smo
pri nekaterih učiteljih opazili podcenjevanje (češ, če bi takšen shod bil
organiziran na soboto, ko ni šolskega pouka, ne bi bilo takšnega
povpraševanja). 
Po drugi šolski uri smo šle na avtobus in s protestnimi plakati (ki smo jih
delali med poukom v šoli) v roki, šle do Kongresnega trga. Tik pred
dvanajsto smo stale v množici in poslušale besede govorcev. Ob istem času
so se naši sošolci na Vrhniki zbrali pred občino. Ko so se govori končali,
smo se v gruči protestnikov začeli premikati do Trga Republike. Štrajk je
imel dobro energijo, ljudje so bili veseli in dobre volje.
Zanimivo, obenem tudi žalostno, mi je bilo videti, da so nam, OTROKOM, ki
smo na tem svetu 15 let, stvari jasne, da se takšen odnos do okolja ne more
nadaljevati, da je potreben premik v načinu premišljevanja. Da ne bomo
dobili dobre zapuščine …
Kot »nasledniki tega planeta«, mislim, da je bilo potrebno iti v tisto množico
ljudi, ki imajo isto mnenje kot ti,  marširati po ulicah Ljubljane. Enkratna
izkušnja.

Tara s prijateljicami na podnebnem štrajku
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ODVADITE SE
BITI TO, KAR

STE

MIRELA SMAJIĆ
FOTO:  ZALOŽBA PRIMUS

Eno leto je minilo, odkar sem obiskala dvodnevno delavnico z Joejem Dispenzo v Zagrebu. Po tej
čudoviti izkušnji, ki me je navdihnila na mnoge načine, sem hvaležna, da se znova potapljam v njegovo

delo, tokrat z novo knjigo Odvadite se biti to, kar ste. V predhodnici Placebo ste vi Joe Dispenza
najprej pojasni učinke placeba na možgane in telo. Poudarja moči misli, ki spreminja možgane in telo
v odvisnosti od dojemljivosti, načinov razmišljanja, prepričanja in zaznavanja. Odgovor na vprašanje,
kako se znebiti starega uma in ustvariti novega, dobimo v novi knjigi Odvadite se biti to, kar ste: »Ko

nam bo uspelo ugotoviti, kaj znanost odkriva o naravi resničnosti, in ko si bomo dovolili ta načela
vnesti v vsakdanje življenje, bo vsak od nas postal tako mistik kot znanstvenik v svojem življenju.«

V prvem delu knjige Dispenza pojasni povezavo med nami in
znanostjo. Vpogled v filozofske in znanstvene paradigme,
povezane z najnovejšimi raziskavami o naravi resničnosti,
tega, kar smo, zakaj se tako težko spremenimo in kaj lahko
še izkusimo je začetek prebujanja v novo resničnost.

Vsi imamo željo živeti kot najboljša različica tega, kar
mislimo, da bi lahko bili. Vsakič, ko uzremo svojo podobo
pred ogledalom, vidimo podobo sebe, ki jo doživljamo v
odvisnosti od svojega počutja in razpoloženja.  Včasih se
vidimo vitke in lepe, 
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drugič nam podoba vzbuja negativne občutke, ker nismo
zadovoljni s tem, kar nam zrcalo odseva. Na vprašanje,
katera od teh podob je resnična, Dispenza odgovarja, da
vse. Resničen je neomejeni spekter podob, v vseh odtenkih,
od najbolj pozitivnih do najbolj negativnih.
 
Ali lahko verjamemo, da trdnih tal, na katerih stojimo,
ni?
 
Kvantna fizika je dokazala, da so atomi večinoma prazen
prostor (energija). Ta pogled obrne stvari na glavo. Materija
postane bolj neresnična (energija) kot resnična (delci).
Dispenza pojasni enkratnost subatomskega sveta, ki nima
samo snovnih lastnosti, ampak tudi energijske. Materija na
subatomski ravni obstaja kot trenutni pojav. Je tako
»izmuzljiva«, da se nenehno pojavlja in izginja. Pojavlja se v
treh dimenzijah in izginja v nič – v kvantno polje, ki presega
prostor in čas. Preobraža se iz delca (materija) v val
(energija) in obratno.
 
Mogoče nam razumevanje tega koncepta kvantne fizike
pomaga razumeti, da ustvarjanje resničnosti poteka prek
energije, ki se odzove na pozornost.
 
Dispenza navaja, da so kvantni fiziki odkrili, da človek, ki
meri drobcene delce, ki sestavljajo atome, vpliva na vedenje
energije in materije. A šele, ko opazovalec svojo pozornost
usmeri na katerikoli položaj katerega koli elektrona, se ta
pojavi. Pravzaprav se delec sploh ne more izraziti v
resničnosti, dokler ga opazovalec ne opazi. Kvantna fizika ta
pojav imenuje »učinek opazovalca«.
 
Resničnost po naši meri
 
Kako bi se spremenilo naše življenje, če bi se naučili usmeriti
učinek opazovalca na energijo resničnosti po naši meri? Z
drugimi besedami, ali zmoremo bolje opazovati želeno
življenje? Mala šola kvantne fizike nas pripelje do spoznanja,
da je vse v snovnem svetu sestavljeno iz subatomskih
delcev. Kaj to pomeni? Vse naše predstave v prihodnosti že
obstajajo kot potencial v kvantnem polju in čakajo, da jih
opazimo.
 
Kvantni model pojasni, da je snovno vesolje potencialno vse,
snovno pa nič. Kvantno vesolje čaka na zavestnega
opazovalca, da “opazi” in tako vpliva na energijo potencialne
materije z uporabo uma in zavesti.
 
Urjenje v veščini opazovanja nam bo omogočilo, da zaživimo
najboljšo različico svojega življenja.
 
Pri tem pa nikoli ne pozabimo na dobri stari rek: kar storimo
drugim, storimo sebi? To resnično drži, saj smo v kvantnem
polju vsi povezani, in, ta povezava presega čas in prostor.
Dispenza pojmuje misli kot električni naboj, čustva pa kot
magnetni naboj v kvantnem polju. Misel pošlje električni
signal v polje, čustva pa kot magnet pritegnejo dogodke in s
tem izkušnje. 

Naše misli in čustvovanje ustvarijo stanje duha, ki je naš
elektromagnetni podpis, ki vpliva na vse v našem svetu.
 
Koherentnost misli in čustev
 
S tem nas Dispenza vabi, da premislimo o tem, kakšne
signale (zavestno in nezavedno) oddajamo vsak dan? Kaj
doživljamo, in, kaj opazujemo v svojem svetu? Ozavestiti
moramo, kaj mislimo, kaj čutimo, kako delujemo, in, kako se
odzivamo na izkušnje. Spreminjanje življenja pomeni, da
moramo spremeniti svojo energijo, stanje duha (razmišljanje
in čustvovanje). Če želimo spremeniti svoje življenje, se
moramo odvaditi biti, kar smo, in ustvariti novo osebnost,
novi jaz.
 
Dispenza navaja, da čudež spremembe terja skladnost
(koherentnost) misli in čustev. Skladnost naših misli in
čustev omogoči energijskem potencialu, da se izrazi na
snovni ravni.
 
Pogosto si na umski ravni nekaj želimo, na čustveni ravni pa
čutimo drugače. Na primer: želimo si ljubečega partnerja ob
sebi, na čustveni ravni pa občutimo, da takega partnerja
nismo vredni, da si ga ne zaslužimo, da nam ne pripada, da
nam ni dosegljiv. V tem primeru izražamo neskladnost misli
in čustev, zato so naši signali mešani. Pomeni, da mislimo
eno, in čutimo drugo. Kvantno polje, v katerem so vsi
energijski potenciali vseh možnih različic našega obstoja, se
na naše signale ne odziva dosledno. Zato se naše želje ne
uresničijo. Po drugi strani, ko so naše misli in čustva
usklajeni, oddajamo skladne signale, kvantno polje pa se
začne odzivati.
 
Opustiti nadzor in čutiti hvaležnost
 
V procesu spreminjanja resničnosti je pomembno, da
opustimo vsak nadzor nad tem, kako se bo želeno
uresničilo. Če nadziramo, kako in kdaj se bo uresničila nova
resničnost, pomeni, da izhajamo iz že znanega, iz rutine, ki
smo jo večkrat izkusili. Dokaz, da je bila naša zavest resnično
povezana s kvantnim poljem je ta, da iz neznanega
ustvarjamo nove izkušnje, ki nas navdihujejo. Pričakovanje
naj bo v smeri nepričakovanega s predajo in zaupanjem v
novo svetlo resničnost.
 
Še en vidik je pomembno upoštevati v procesu spreminjanja
resničnosti, in, ta je, občutenje hvaležnosti za vse, kar nam
prinaša nova resničnost. Občutenje hvaležnosti nam pove,
da smo ozavestili novo resničnost, da jo priznavamo, saj je
že navzoča v našem življenju. Poraja se vprašanje, ali lahko
občutimo hvaležnost za resničnost, ki obstaja v kvantnem
polju kot energijski potencial? Ali smo lahko hvaležni,
preden zaznavamo snovne dokaze o novi resničnosti?
 
Ko smo hvaležni, v kvantno polje oddajamo signal, da se je
novi dogodek že zgodil. Čustva so jezik telesa, zato mora
naše telo na čustveni ravni dojeti prihodnjo izkušnjo oz. jo
doživeti, kar se izrazi skozi občutenje hvaležnosti v
sedanjosti.
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Štirje P-ji: pridobivanje, prejemanje, pozornost,
ponavljanje
 
Glavna  ovira v procesu spreminjanje resničnosti je naše
razmišljanje in čustvovanje, ki sta usklajena z našim okoljem,
telesom in časom. Zato je naša glavna naloga, da presežemo
vpliv velike trojice. Pri usvajanju novih veščin (telesnih in
umskih) obstajajo štiri stopnje spreminjanja možganov. To
so pridobivanje znanja, prejemanje navodil, pozornost in
ponavljanje.
 
Učenje pomeni ustvarjanje novih nevronskih povezav v
možganih (nove misli, nova razmišljanja), navodila poskrbijo
za sodelovanje telesa (dodajanje čustev), kar ustvari novo
izkušnjo. Namenjanje pozornosti novi veščini, ki jo vedno
znova ponavljamo in utrjujemo, omogoči, da se naši
možgani spremenijo. Ko spremenimo svoj um, se
spremenijo tudi naši možgani, ki so nato pripravljeni na
novo izkušnjo. Pri urjenju v novo resničnost se naši možgani
spreminjajo, kot da dejansko doživljajo novo izkušnjo, in tudi
telo se spreminja, ker doživlja izkušnjo, kot bi se že zgodila.
V takšnih pogojih se zgodi, da nova resničnost poišče nas.

Kako preseči »veliko trojico«?
 
V drugem delu knjige Dispenza pojasni koncept delovanja
trojih možganov – razmišljati, početi in biti, ki nam
omogočajo prehajanje med ravnmi razmišljanja, delovanja
in bivanja. Ko presežemo okolje, telo in čas, zlahka
prehajamo med ravnmi razmišljanja, delovanja in bivanja,
ne da bi morali storiti kar koli. Takrat možgani več ne ločijo
med dogajanjem v zunanjem svetu resničnosti in
dogajanjem v notranjem svetu našega uma. Takrat smo v
»stanju pretočnosti«, osvobojeni umske in čustvene navlake.
To je stanje, v katerem smo ustvarjalni, lahkotni in igrivi.
 
Na vprašanje, kako preseči okolje, telo in čas, Dispenza
odgovarja: z meditacijo. V meditaciji se lahko povežemo z
nečim veličastnim in mogočnim ter ustvarimo in si
zapomnimo skladnost med mislimi in občutki. Takrat
postanemo pravi gospodar svojega okolja, telesa in časa.
 
V zadnjem delu knjige nam Joe Dispenza pokaže, kako
dejansko ukrepati – kako zavestno vaditi v vsakdanjem
življenju. Večina navodil je kratkih in preprostih, kar nam bo
omogočilo, da bosta naš um in telo začela sodelovati v
ustvarjanju nove resničnosti.

Beri.me
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