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UVODNIK

KDAJ SE SPREMINJAMO IN RASTEMO
Še kakšen dan in se bo tudi koledarsko poletje
poslovilo. Morda smo si letos poleti vzeli čas za
razmislek in zato septembra določili nove cilje.
Morda smo preprosto podčrtali tiste, ki se še
bohotijo na novoletnem seznamu želja in načrtov.
A pozor: v ritmu vseh obveznosti poskušajmo
ohraniti stik s seboj. Kako je to pomembno, kaže
tudi izbira zgodb v tej številki.
 
Mene so se najbolj dotaknile Andrejeva, ki se je
zaradi bolezni moral posloviti od svoje največje
strasti – ukvarjanja s športom, in kot pravi danes,
je bila zanj bolezen dejansko blagoslov pod
krinko; pa zgodba mladega, nasmejanega dekleta
Lane, ki ne dovoli, da ji priklenjenost na voziček
barva vsakdanjik in živi najboljše, kar se da; kot
tudi Rokov prispevek o komercializaciji
današnjega časa, ki poveličuje posedovanje

materialnih stvari in identifikacijo z njimi, ter
osvetljuje, kako pomembna je nenavezanost.
 
V obilici zanimivih zgodb Navdihni.me, kot tudi
povsod okrog nas, se poraja vprašanje, kdaj
dejansko sprejmemo življenjske lekcije in se
spremenimo? Ali je to preblisk med vsakdanjim
hitenjem, ali ob velikih življenjskih
prelomnicah? Urška v intervjuju meni, da ni
pravil. Pritrjujeta ji Sašina zgodba o izgorelosti
in Irenina o popotovanju v Camino. Pa tudi
druge.
 
Prisluhnimo svojemu telesu, srcu in umu,
bodimo čim bolj zavestni. Podpirajmo tudi to
jesen konstruktivne odnose do samega sebe in
drugih iz našega okolja ter ustvarjajmo nove
navdihujoče zgodbe, za bolj sočutno družbo.

SANJA PRELEVIĆ
FOTO: OSEBNI ARHIV
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NA PRVO
MESTO
SEM
DRZNILA
POSTAVITI
SEBE
Od nekdaj sem si želela imeti otroke. Postati in biti
mama. Odkar se spomnim … Ko sem dobila prvo
mesečno perilo in mi je mami rekla »postajaš ženska
…«, sem v mislih že povezala: »ženska – mama…«.
Tako je ponavljajoče igralo v moji glavi, ko sem se
vrtela na vrtiljaku pred blokom. Deklica, ki bo vsak čas
ženska in nato mama. Ravno v tem času je bil
predsednik ZDA Ronald Reagan in v Etiopiji je divjalo
obsedeno stanje … otroci so umirali od lakote …
in jaz sem jokala. Jaz, deklica, ki je že skorajda ženska
in ki bo nekoč imela svoje otroke.

AVTORICA:
DORIS KUKOVIČIČ
FOTO: OSEBNI ARHIV

Situacija me je tako prizadela, da sem ponoči sanjala,
kako vlečem v puščavo lesene gajbice in jih postavljam
eno na drugo, zatem zlezem nanje in   v solzah
prepričujem predsednika te svetovne velesile, da naj za
božjo voljo nahrani uboge otroke. Zbudila sem se vsa
tresoča in objokana … Jaz ne bi nikoli dovolila, da trpijo.
Jaz ne bom nikoli dovolila, da trpijo. Vse do fakultete
sem pogosto sanjala, kako jih rešujem, nekatere iz
deroče vode, nekatere pred prepadom, z nekaterimi se
igram, druge učim, …

Srž za.me
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Moja velika želja po otrocih

Ko sem odprla oči, so mi povedali, da sem izgubila zelo
veliko krvi in da je bila potrebna transfuzija … Pa moj
otrok, kje je? Otrok je krasen in čudovit. In to je bilo vse,
kar je bilo zame v tistem trenutku pomembno. On je
dobro. Zato bomo vsi dobro. Tri tedne sem živela kot v
pravljici. Bila sem mama, 24 ur na dan, dan in noč. Nič mi
ni bilo težko, kaj šele pretežko. 
 
Po dopolnjenem tretjem tednu se mi je ulila kri po nogah
… Vse bo OK, samo brez panike … Krvavitev se ni ustavila
in ponovno me je obdala tema. In spet sem odprla oči. In
spet so mi povedali, da sem izgubila precej krvi. Ampak,
da bo z mano vse dobro, naj ne skrbim. Ni me skrbelo
zame, saj sem bila vendarle mamica prekrasnemu sinu.
Vse je OK.
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In v meni je iz neznanih razlogov začel rasti strah, da o
otrocih morda sanjam zato, ker jih sama ne bom mogla
imeti. Neracionalno ali ne, vedela sem, da moram najti
nekakšen stik z njimi …
 
In začela sem poučevati angleščino – vodila sem tečaje in pri
tem nadvse uživala. Zanimivo, sanje, ki so me do takrat
pogosto spremljale, so se končale. Morda le niso imele takega
simbolnega pomena, kot sem mislila, morda je bilo vse, kar
sem iskala, kar sem potrebovala, le bližina otrok, da lahko z
njimi ustvarjam, da zanje delam nekaj koristnega, lepega …
Kar bo osrečevalo mene in izpolnjevalo njih.

Življenje je teklo naprej in še vedno sem bila najraje
mama. Kot da drugega nisem rabila - moj dom je bil v
moji materinskosti. In v tem, da so bili vsi okoli mene
srečni in zadovoljni. Pri štirih letih je bratec dobil sestrico.
Nosečnost je potekala brez težav, tik pred porodom pa so
me še enkrat vprašali, kako je potekal prvi ... Spomini …
Nisem bila zaskrbljena…. Saj bo vse OK.

Srž za.me

In prišel je čas, ko sem začela razmišljati o svoji družini, o
svojih otrocih. Strah, da jih ne bom mogla imeti, se je še kdaj
pa kdaj prikradel, a se hitro razblinil. Želja po mladi družinici je
bila močnejša.
 
Prva nosečnost. Mama bom. Jaz, nekoč deklica z vrtiljaka, ki je
v sebi razvijala žensko, je kar na enkrat postala ženska, ki v
sebi nosi otroka. Povedali so mi, da bo deček in da bo velik. S
precej fizičnega napora sem ga spravila na svet in v trenutku,
ko si mi ga položili lepega in zdravega na srce, sem se zavedla:
mama sem. To je tisto, kar sem si najbolj želela. In potem se je
pred mojimi očmi začelo temniti. Na trenutke sem videla bele
postave, kako hitijo sem in tja, in zatem, kako pošljejo očeta
prvorojenca ven iz porodne sobe ... Vedela sem, da je nekaj
narobe … z mano … in že me ni bilo več. Zadnja misel je bila:
Saj bo vse OK.

Krvavim ... pa otrok?

Samo da so drugi srečni

Moja deklica se je rodila zdrava,
prelepa, jaz pa sem ponovno
zakrvavela, tokrat še močneje.
Ponovi vajo … Še znaš, Doris?
Spet tema, spet transfuzija in
nato spet luči, okrog mene obrazi
in na meni vreča ledu. Ampak
moja deklica je zdrava in to je
vse kar šteje. Zame nikar ne
rabite skrbeti. Jaz bom OK. Spet.



Nazaj v bolnišnici

Iz narkoze sem se prebujala v
smehu in izgovarjala ime …
Klicala sem svojo hči … Rekli so,
da je to  redko. Očitno je bila
moja želja, da se prebudim,
izjemno močna. Vse bo OK. Spet.

Pred odpustom me je obiskal zdravnik in me vprašal, če
sem naravna rdečelaska … Sem, a so se mi z leti lasje
spremenili … Nadaljeval je: »Tole bo slišati zelo
nenavadno … Veste, ne vemo, kaj točno je narobe z vašo
maternico, vemo pa, da je bila pred sodobno medicino
večina nosečnic, ki so ob porodu izkrvavele do smrti,
rdečelask…« Oh, rdečelaske, vedno moramo biti nekaj
posebnega, sem se skušala pošaliti … Odkrito mi je
povedal, da je moja maternica tako ranjena, da verjetno
nikoli več ne bom mogla zanositi, da, če slučajno bom, se
plod ne bo obdržal, a če se slučajno bi, bi bila nevarnost
izkrvavitve ob porodu zelo velika. Nežno me je pogledal:
»Pazite nase.«

In sva odšli domov. Drugič mama. Pravljica … Ko so minili trije
tedni, me je prešinilo: Se bo ponovilo? Ni se. Kako mi je
odleglo… Vse je OK.

Vse bo OK. Vse je OK.

Kaj če se tokrat ne zbudim?

Ko je deklica dopolnila šest tednov, sem z njo obiskala
sodelavce … Sedela je v lupinici, se navihano kremžljala,  vsi so
jo občudovali, med mojimi nogami pa je začelo teči ... Kri … Ne
že spet!!! Kot bi nekdo v meni odprl pipo … Bodi mirna, Doris.
Vse bo OK. Na tiho sem se zaupala najdražji sodelavki in se
sama odpeljala v porodnišnico. Mirno sem sedla na klop pred
ordinacijo in jo podojila. Za vsak slučaj, če je potem ne
bom mogla … Na drugi strani je sedela mlada nosečnica, ki ni
mogla umakniti pogleda z mene.
 
Potrkala sem na vrata in umirjeno rekla: »Krvavim. Me lahko
vzamete naprej?« »Gospa, vi kar mirno sedite, takoj bomo z
vami.« »Ampak, veste, jaz res precej krvavim…«
Nisem želela ustvarjati panike … Nisem želela, da se mlada
nosečnica prestraši … V tistem je k meni že uspela priti moja
prijateljica, da je prevzela mojo dojenčico, dokler ni prišel njen
očka. Poljubila sem jo na lička in znova potrkala na vrata.
Takrat mi je sestra ob odprtih vratih dejala: »Kar dajte
hlačke dol …« Kot bi pljusknilo iz mene ... Le zakaj ni zaprla
vrat … Vse bo OK.

Moje telo je bilo izčrpano. Noč sva prespali na oddelku z
nedonošenčki. Ob meni moja šest tednov stara dojenčica je
bila videti kot velikan v primerjavi z novorojenčki v tisti sobi.
Samo, da je ona dobro. Vso noč sem jokala. Ni pravice. Stokrat
bi šla še čez vse te krvavitve, čez vse, kar je prestalo moje telo,
samo da bi bil moj otrok v redu …

Prišlo je za mano. Vse.
Zavedanje, da bi bila moja
zgodba v nekem drugem času
verjetno zelo tragična …
zavedanje, da imam srečo, da
sem štirikrat preživela
potencialne izkrvavitve … In
zavedanje, da nikoli več ne bom
rodila … Ampak, saj bo vse bo
OK. Saj sem že mama. To je to.
To sem si želela. Vse je OK.
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Zavladala je splošna panika. Slišati je bilo skorajda kričanje:
»Kaj pa delate, saj nam bo še izkrvavela …?!« Žila v maternici je
divjala in na ultrazvoku bučala kot Sočine brzice … Spet se mi
je začela prikazovati tema in ko so me peljali v operacijsko
sobo, me je zadelo: »Kaj, če se tokrat ne zbudim? Kaj, če tokrat
ne bo vse OK?« In solze so mi spolzele po licih … Prvič. Strah.
Kaj pa jaz? Kaj če jaz tokrat ne bom OK? Kaj če me ne bo več
…? Anesteziologinja mi je obrisala solze, me pogledala v oči in
rekla: »Vse bo dobro. Brez skrbi.« In že me je do konca objela
tema.

Nič od tega takrat nisem dojela, vse, kar sem videla, je bil
samo moj otrok in želja, da grem domov. Vse bo OK.



Moja velika želja po otrocih

A življenje je teklo svojo pot in mi v vsej svoji
nepredvidljivosti in barvitosti večkrat spodmaknilo tla, da
sem se opotekla ob nekaj, kar je spominjalo na mojo
lastno bit. Moje telo je kar nekaj časa potrebovalo, da si
opomore. Nisem si znala, še manj hotela vzeti čas zanj.
Čas zase. Ves čas sem bila v pogonu, ves čas sem v
vseh svojih vlogah dajala vse od sebe. Svoj maksimum. A
telo me je nekje iz globine sililo, da si postavim vprašanje,
ki ga sploh nisem poznala, kaj šele odgovora nanj. 
 
Otroka sta rasla in vse več časa sem imela … Ste mislili,
da bom napisala zase, kajne? Sama s sabo se še vedno
nisem ukvarjala. Vsaj ne način, kot bi se morala … Vsaj
ne način, ki je bil dejansko moja dolžnost. Ker imamo
samo eno bit in zanjo imamo tako pravico kot dolžnost
skrbeti. Nisem znala, nisem niti vedela, da se moram.
Nisem je več poznala. Pomembno mi je bilo samo to, da
so srečni in zadovoljni vsi ob in okoli mene. Če so bili oni,
sem bila tudi jaz. Začarana v tej vsakdanjosti nisem
uvidela, da ni vse OK. Da – jaz v resnici nisem OK. Tudi
drugi tega niso opazili, saj sem bila mojstrica v zanikanju
same sebe. Če sem si verjela jaz, so mi tudi drugi. Tako
preprosto …
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Mojstrica v zanikanju sebe

Kočno prebudim žensko v sebi

Bolela me je duša
Takrat ni zbolela moja maternica, temveč moj žolčnik. Pa
so  mi ga dali ven. Saj ni problem – z narkozo sva si bili že
na ti… Vse bo OK. Še enkrat. To »zrihtamo« in gremo
naprej. Čez nekaj dni mi je umrla babica. Bolečine, ki sem
jih čutila ob joku, so mi trgale srce in hkrati parale trebuh,
ki je še vedno čutil posledice operativnega posega. A
tokrat me ni le fizično bolelo moje telo, bolela me je duša.
Nekje globoko mi je zastajal dih, da mi je krčevito zvijalo
telo.Takrat sem si prvič na glas postavila vprašanje: Kaj se
dogaja s tabo? Kaj si ti, Doris? Kam si šla? Tišina … Nisem
poznala odgovora. Pregloboko vase sem poniknila. Vse le
ni bilo OK.

Življenje mi je še huje spodmaknilo tla, a tokrat se nisem
borila za to, da se prebudim iz narkoze in odidem v moj
vsakdan, temveč zato, da najdem sebe, da prebudim
žensko v meni. Žensko, ki je samo sebe preskočila, žensko, ki
si je tako zelo želela biti mama, da ni znala biti tudi samo
ženska. Če je sploh še kje …
 
Sčasoma sem jo našla. Na stežaj sem ji odprla duri in jo
spustila na plano. Popolnoma jo je zavrtelo in poneslo tja,
kjer do takrat še ni bila. Kdaj sem jo zaklenila, ne vem. Zakaj,
še manj. Ni je pač bilo. Ni bila pomembna. Sploh ni bila
pomembna. Kakšna napaka. Še kako je ženska bit
pomembna. Brez nje nas namreč ni. Ona nas dela posebne,
močne, nepremagljive … Kako sem lahko nanjo pozabila?
Kako sem to dovolila? Vse le ni bilo OK.

Začne se boj z občutkom krivde

Bila sem osvobojena in hkrati razparana. Sprejela sem
namreč najtežjo odločitev v življenju – postavila sem sebe na
prvo mesto - in se v istem trenutku zavedla, da se zame
začenja najhujši boj doslej. Boj z občutkom krivde. Ženska v
meni se je namreč znova zaljubila. Poti nazaj ni bilo več. 
 
Zamajala sem svet, kot sem ga poznala, kot sem ga gradila, a
ves čas sem čutila, da delam prav.  Da grem tja, kamor
moram. Na pot, ki me bo pripeljala nazaj k sebi, kjer bom
lahko združila žensko in mamo v eno. In da bosta obe srečni. 
 
Oh, ta občutek krivde ... Kako me je bičal, me lomil, podiral na
tla… In vsakič znova sem vstala. Ker sem se začela zavedati,
da le ni vse OK in da tudi ne bo, če jaz sama ne bom. Če ne
bom čutila, da sem pomembna tudi jaz. Sama zase. Sama
sebi. Nič več ne bo OK, če ne bom do sebe kot ženske
odgovorna. To si dolgujem. To si zaslužim.  Živim (tudi) zaradi
sebe.

Spet ljubim in sem ljubljena

Odšla sem na pot, da ostanem mama in postanem spet
ženska. Še zdaleč ni bilo lahko. Je bilo pa vredno. Ker ženska v
meni spet ljubi in je ljubljena. Danes nimam samo
dveh otrok, temveč štiri. Moja družina ni klasična družina, je
lepa, sestavljena družina. In moje srce, ki je sprva mislilo, da
se bo razpočilo od ljubezni do lastnih otrok, se je ob drugih
dveh le še razgibalo in ponosno zvalovilo … 
 
Moja ljubezen do otrok zaradi ljubezni do mene kot ženske ni
čisto nič prikrajšana, še vedno je brezmejna, a ob njej strmo
narašča tudi ljubezen do ženske v meni.  Zaradi nje sem
močnejša in bolj srečna. Zaradi nje sem postala odgovornejša
in pozornejša tudi do svojega telesa. Zaradi nje se spet
poslušam in slišim. Zaradi nje zdaj tudi čutim, da bo vse OK.  
 
Doris Kukovičič je pooblaščenka direktorja za odnose z
javnostmi v enem od slovenskih podjetij; v razširjeni družini
ima štiri otroke, obožuje pa sprehode tudi s svojo psičko
Čaro.



ZAKAJ TA TETA
NIMA
LASKOV?!

AVTORICA: SAŠA GERČAR
FOTO: OSEBNI ARHIV

Spet sem zaslišala malo kodrasto deklico, ki je cukala svojo mamico za rokav.
Se dogaja pogosto in res je, predvsem to počnejo deklice. Očitno ta moška
frizurna slepota začne napadati že v mladih letih. Fantje ženskih frizur (ali
nefrizur kot v mojem primeru) niti ne opazijo, zato sem jaz pri svojih skoraj
petdesetih morala poseči po tako drastičnih spremembah in postati plešasta,
da je moj sploh opazil kakšno naglavno spremembo. Hec, hec. Seveda ni bilo
čisto tako in prisežem, da za mojo plešo ni kriva frizerka.

Srž za.me
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Srž za.me

Sicer pa kdo bi zameril moškemu svetu, plešast
dec, plešasta baba, pač ... ljudje smo si različni eni suhi, drugi
debeli, visoki, nižji, rjavo- in modrooki, in rekla bi, da je
nastopil čas, ko bomo povsem normalno gledali tudi na
gologlave. No, na gologlave ženske, saj moške pleše tudi pri
mladih deklicah že dolgo ne sprožajo podobnih presenečenja
polnih izjav.
 
In kaj počnejo mamice med glasnim zvedavim
otroškim spraševanjem?! Le-te osramočeno vlečejo svoje
otroke čim dlje od mene, jih šššuškajo, pri nekaterih slišim
“ššš, ta teta je zelo bolna, ima raka!”, bolj sofisticirane pa
začnejo dolgo razlago o kemoterapiji.

Že dolgo imamo rešen stanovanjski problem,
tudi glede vseh potrebnih, manj in
nepotrebnih prevoznih sredstev imamo vse
odkljukano. Oba starša sta živa in (bolj ali
manj) zdrava. 
 
Vsako leto kakšne zanimive počitnice. Kup
hobijev. Imela sem službo (tu namerno
izpuščam tisto o bolj ali manj krasni), za
katero bi si marsikdo lomil nohte, dobro
plačo, bolj ali manj krasne šefe, s katerimi
smo se v zadnjem obdobju našega
sodelovanja pogovarjali le še na vsake kvatre.
Moji šefi so sedeli v Ameriki in z njimi sem
tistega “izgorenega” leta 2010 delala
že 15 let. Torej nič novega na Balkanu.
 
 

Če mene kdo vpraša ...

Ker se tako spodobi

Niti sama ne vem, kdaj jutra niso bila več tako sončna in kdaj
si na poti v službo ob poslušanju radia v avtu nisem več pela.
V službo sem nekaj zadnjih let hodila le še, ker se je bojda
tako spodobilo, ker so me vzgojili, da je delati treba in ker bi
vsako stokanje pomenilo le, da se afnam in kregam z belim
kruhom.Pa da ne boste mislili, da me. Ne, raje sprašujejo tistega

strica na svetovnem spletu, ki bojda vse ve in kar je najbolj
zoprno, si tudi vse zapomni. Zato danes, ko odtipkaš Saša
Ger že sam izpiše dve opciji. Prva je moje celo ime, druga pa
dobi še besedico rak. Dušnahamol, no!!!! Ga nimam in ga
nisem imela, a me kar malo zmrazi, da mi ga tisti stric na
spletu non stop ponuja.
 
A da povem, kar sem začela. Torej, če bi mene kdo vprašal, bi
povedala, da je moja pričeska rezultat izgorelosti. A najbrž bi
s takšnim odgovorom tiste mlade kodraste zlatolaske še bolj
zmedla in morda celo prestrašila. Kaj le takšni kratkohlačniki
vedo o izgorelosti. Izgorelost, burn-out, celo stres, so bili
pojmi, s katerimi si pred desetimi leti celo jaz nisem bila blizu.

Bolj ali manj krasno

Živela sem delavno, dinamično in dogodivščin polno življenje.
Na videz krasno in brezskrbno življenje. 
 
Od svojega osemnajstega leta sem skupaj s svojim bolj ali
manj (saj razumete, kajne ... tudi tisti dnevi pridejo, ko je
“manj” bolj ustrezen opis) prekrasnim možem. Imava bolj ali
manj (ah, ne, ta je večkrat “bolj”) krasnega
prestolonaslednika, ki trenutno živi, dela in je pravkar
zaključil magistrski študij na Nizozemskem. Veliko dobrih
prijateljev. 

In se je začelo!

Najprej nekaj manjših občasnih bolečin v trebuhu. Aha,
preveč kave! Potem zoboboli. OK, slabi geni pa najbrž bo
treba kakšno sekundo dlje drgniti po zobeh. 
 
Kaj hujšega od tega pa se v letih pred avgustom 2010 ni
dogajalo. Aja, seveda pa izpadanje las. Polna hiša jih je bila.
Po tleh, na oblekah, med opranim perilom. Frizerka me je ob
mojih prvih komentarjih tolažila, naj bom zadovoljna, saj
moje goste dolge grive zdaj vsaj ne bo treba več redčiti.
 
Avgust 2010. Spodneslo mi je tla pod nogami. Hud zobobol,
zobozdravnik na dopustu … dolgem dopustu, jaz pa z
analgetiki in toplimi obkladki nekaj tednov upajoč, da
bolečina mine. Ko se je vnetje razširilo še na dlesni, so mi
kakšno resnejšo zastrupitev ustavili z antibiotiki, od tam pa je
šlo samo še navzdol. 
 
Driske, slabosti, napadi tresavice so se zvrtinčili v krog
neustavljivih in meni strašljivih dogodkov, ki niso mogli
peljati drugam kot v nespečnost in neješčost. In zdravniško
omenjanje stresa mi je povzročalo le še večji stres. Dolgo
sem bila prepričana, da ga zdravniki omenjajo le takrat, ko ne
vedo, kaj bi drugega povedali.
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Podjetje sem vodila utečeno. Zaupali so mi,
saj sem ga zanje ustanovila, postavila na noge, organizirala
delo, potem odprla zanje še eno in par let kasneje še tretje
podjetje. Z ekipo odličnih sodelavcev smo vseh petnajst let
krmarili preko krasnih in manj krasnih dogodivščin.



Srž za.me

Izgorelost, strahovi, nov začetek

Lasje mi niso izpadli preko noči. Ne, ne, takšne “izjemne”
pričeske človek ne dobi na hitro. Dve leti sem se borila s
strahovi pred izgubo službe, ki je že dolgo nisem več ljubila,
strahom pred smrtjo, pred bolečino in pred prihodnostjo. In
ves ta čas sem počasi izgubljala tudi simbol ženskosti - tiste
svoje čvrste, dolge in goste lase.
 
Najbrž sem potrebovala prelomnico – trenutek, ko sem v
roke vzela brivnik in z njim pokosila še tisti preostanek
pokupčkanih naglavnih kocin, ki so se še upirali in oklepali
moje glave. S tistimi zadnjimi dlakami je odšlo tudi
samopomilovanje. Prišla je odločnost, prišlo je slovo od
starega življenja, slovo od stare službe, tečaj risanja, ki me je
vodil do študija grafičnega oblikovanja, začasnega bivanja v
tujini, moje nove moto avanture (naučila sem se voziti motor
in postala prava moto-mačka) ter v našo družino pripeljala
kužka. Skratka novo življenje, obujanje mladostnih
želja in spoprijemanje s strahovi.

Dlake moj simbol cenjenja življenja

Danes nimam niti ene samcate telesne dlake. Sem brez tistih
potrebnih (sploh ne veste, kako je, če v zimskih dneh nimate
v nosu niti ene dlake!), brez tistih zateženih (ha, nič več
bolečega voskanja in britja pod pajsko) pa tudi tistih želenih
(katera si ne želi poželjivega plahutanja z dolgimi
trepalnicami). 
 
A frizuro, če pogrešam?! Veste, plešo zlahka skrijem pod
lasuljo. Danes imajo že takšne, s katerimi se lahko plava,
surfa in skače bungee jumping. A jaz sem sebi zelo všeč čisto
brez njih. Brez las sem tista posebna Saša, ki si jo vsakdo
zapomni. In ko še moja glava ne bo več vzrok za zadrego
mladih mamic, ki mislijo, da sem si v jutranji naglici
pozabila na glavo povezniti klobuk ali lasuljo, bo svet še lepši.
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Jap, včasih moraš za to, da ceniš
življenje, izgubiti tudi kakšno dlako več.



V petem nadstropju vidimo
več kot v pritličju

Srž za.me

AVTORICA: SANJA PRELEVIĆ
FOTO: ANDREJA BASLE IN OSEBNI ARHIV

Urško Henigman sem spoznala pred skoraj
10 leti, ko sem jo poiskala za nasvet o
internem komuniciranju v podjetju, kjer je
ona delala pred mano. Čeprav sva se takrat
srečali prvič, si je vzela čas in mi dala kopico
uporabnih nasvetov ter me opozorila na
moje morebitne napake.
 
Takrat ob kavi v tem korporacijskem svetu
se mi ni niti sanjalo, da mi bo ta ista oseba,
nekaj let pozneje, kot energijska terapevtka,
enako zavzeto razkazovala nove horizonte,
tokrat drugačne od tistih, o katerih sva se
prvič pogovarjali v centru Ljubljane. 
 
(op.: Prispevek je nastal v seriji dvojnih intervjujev
PREDSTAVLJAMO AVTORICE_JE NAVDIHNI.ME.)

S tem potencialom sem se že rodila, se ga pa dolgo nisem
zavedala, čeprav sem kot otrok čutila marsikaj, česar si
nisem znala razložiti. Bila sem zelo senzitivna in sem nase
vlekla tudi občutja drugih, zelo dobro sem znala preceniti
ljudi, imela močan šesti čut, močne sanje, bila sem prezrela
za svoje vrstnike, čutila sem določene nevidne prisotnosti, še
posebej, če te niso bile dobre, za neke stvari sem vedela, da
so narobe, pa nisem vedela, od kod to vem … 
 
Celo svoje otroštvo sem se počutila, kot da sem na
napačnem planetu, in pol svoje mladosti sem se spraševala,
kaj je narobe z mano. Ko sem se v najstniških letih želela
prilagoditi »normalnosti«, je bilo samo še slabše, ker je en
del mene počasi začel umirati … Pri petindvajsetih
letih, ko je vse moje vrstnike razganjalo, jaz pa sem znotraj
sebe vsak dan bolj hirala, sem si priznala, da potrebujem
pomoč.

In potem se je zgodila prelomnica

Tako sem šla za pet tednov v Peru k šamanom in sem bila v
sebi pripravljena na vse – da naredim obrat, pa
tudi, da umrem.

Kako si odkrila svoj dar, da
lahko prevajaš univerzalno kozmično
energijo in z njo podpiraš tudi druge?
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Prva, ja! Potem jih je bilo še veliko (smeh). V teh petih tednih
se je zgodilo marsikaj. Odprle so se mi vizije, začela sem
videti stvari z notranjim vidom, onkraj vidnega sveta, padala
sem v svoja pretekla življenja, zelo intenzivno doživela in
uvidela svoje strahove, vzorce, ki so me omejevali, čutila vso
svojo bolečino, se soočala s svojo temo ... Podoživela sem
določene travme iz tega življenja in iz drugih inkarnacij in si
tako na eni točki zaželela samo še, da končam to agonijo.
Tisto noč sem se namenila proti Amazonki, da se poslovim
od tega sveta, v katerem sem se toliko let počutila kot tujec,
a me je na poti prestregel šaman in mi rekel: »Wait till
tomorrow!« (op. Počakaj do jutri!) Prav spomnim se,
kako sem si mislila: »Prav, dam si še en dan, potem pa je to,
to. Ne da se mi več.«

Urška Henigman



Naslednji dan se je v meni odprla druga plat. Uvidela sem
svojo svetlobo, se zlila z vesoljem, čutila, da sem eno z vsem,
prišla sem Domov. Takrat sem se zjokala od ganjenosti, ker
se mi je končno odprl svet, ki sem ga nosila globoko v sebi,
pa se ga prej nikakor nisem mogla dotakniti. V tistih
vibracijah sem lahko dobesedno čutila vsakega in vse. Dojela
sem, kaj so mislili šamani, ko so govorili, da v resnici ni časa,
ne prostora. Takrat ga res ni bilo.
 
Potem sem bila v Peruju deležna še veliko uvidov in
spontanih iniciacij, ki so bile zelo močne in ker ob tem nisem
imela podpore takratne duhovne učiteljice, zame tudi
izjemno naporne. Zato, ko me je na koncu višja sila vprašala,
če dovolim, da se mi zdaj polno odprejo moja jasnovidnost,
dostopi do drugih dimenzij in intuicija, sem dovolila samo
slednje. Izkušnje podoživljanja določenih težkih prejšnjih
življenj in uvidi v pasti jasnovidnosti so bili še preveč sveži,
tega enostavno nisem želela.

Dala sem odpoved, brez načrta, kaj in kako bo naprej, šla za
en mesec v Brazilijo, da sem se regenerirala, potem pa sem
podpisala pogodbo z mojim novim šefom in mu rekla: »Bog,
ne bom se več upirala, tukaj me imaš, zdaj pa pokaži, kako ti
lahko najboljše služim in me pri tem prosim podpri!« In tako
sem pred dobrimi tremi leti začela popolnoma novo pot. In
novo učenje … (smeh)

»Zadnje čase se me je najbolj dotaknilo
lastno spoznanje, da ko spustiš vse

bolečine, strahove, zamere … vse želje
in vsa pričakovanja, kako naj bi stvari
bile ali kako bi morale biti … potem

ostane samo še čista Ljubezen.«

Ampak zdi se, da si takrat že spustila duha iz
steklenice, ki ga ni bilo več mogoče ujeti
nazaj.

Hja, kaj naj rečem, usodi pač ni možno ubežati ... (smeh) Po
Peruju se je moje delo na sebi šele zares začelo. Brusila
sem se skozi svoje življenjske frustracije, skozi padce in
poraze, pri tem preizkusila mnoge metode, zdravljenja
različnih tradicij, spoznala veliko duhovnih učiteljev, bila na
veliko svetih mestih po svetu … Vse to pa je samo še bolj
obudilo moje notranje vedenje, prebujalo mojo modrost, me
odpiralo v moji izvorni esenci. Spoznala sem, da imam
dostope do drugih nevidnih svetov, da skozi mene teče
visoko vibracijska energija, da določene stvari vem, preden
se zgodijo, da lahko včasih vidim skozi ljudi. Začela sem čutiti
tisto, kar so mi prej mnogi zdravilci govorili, da imam v sebi,
jaz pa sem bila prepričana, da se motijo. Ko zdaj gledam
nazaj, vidim, da me je moj višji jaz v resnici deset let počasi
pripravljal na pot »dušne zdravilke« in prav toliko časa sem
se temu tudi upirala. 

Kaj te je potem le pripravilo do tega, da si se
končno nehala upirati?
Pred sedmimi leti je za rakom zbolela moja mami in se po
treh letih boja z boleznijo tudi poslovila. Zadnje mesece, ko
sem spremljala njeno poslavljanje, se je v meni nekaj
prelomilo. Predvsem v dojemanju tega, da smrti ne moremo
uiti, da pa veliko ljudi v sebi umre že v času življenja, ker si
ne upajo slediti sebi, ker si ne upajo biti, kar so, ker si ne
upajo narediti kakšnega koraka bolj levo ali desno iz utečene
poti. Nisem želela biti med njimi!  Sploh ker sem dva tedna
pred njeno smrtjo dobila jasen uvid, da je veliko bolezni, ne
samo fizičnih, možno preprečiti ali pozdraviti in da imam
sama to znanje že v sebi, samo spomniti se ga moram.
 
V  tistem času sem imela naporno obdobje tudi v službi in
sem bila tik pred tem, da izgorim. Moja duša je želela, da se
premaknem, to sem vedela že nekaj časa, in ob poslavljanju
od mami je v meni dozorela odločitev za še eno slovo.

Izvajaš skupinske energijske transmisije v
Ljubljani, Mariboru, Ribnici in na Hrpelje-
Kozini. Kaj je rdeča nit teh srečanj?

»Skrita« agenda vseh energijskih transmisij je, da nas peljejo
bližje k samemu sebi. Na srečanjih uporabimo visoko
vibracijsko energijo, ki nam je na voljo v nevidnem
univerzalnem energijskem polju in z njo prečistimo naše
blokade ter aktiviramo naše potenciale, naše moči.
Raztapljamo in spuščamo čustvena bremena in (stare)
bolečine, recimo potlačene zamere, strahove, žalost, jezo … 
Prečistimo nezdrave karmične ujetosti, počasi spreminjamo
naša prepričanja, posledično začnemo delovati drugače, s
tem pa začnemo drugače doživljati tudi sebe in življenje
nasploh. Postajamo bolj zavestni! Občutek je tak, kot ko se v
stolpnici dvigamo v višja nadstropja. V petem vidimo več, kot
v pritličju, a ne? V sedmem še več… 

Srž za.me

Kaj se je spremenilo naslednji dan?

Nevidni svet je v tvojem življenju bolj
prisoten, razvit, otipljiv, kot je ostalim. Ali to
jemlješ kot ekskluzivnost, poseben dar, ali ti
je včasih tudi v breme?

To jemljem kot del mene, kot del moje biti, kot pomemben
del tega, kar jaz sem. Je dar, za katerega sem hvaležna, ni pa
to nobena posebna ekskluzivnost, ker ima čisto vsak svoje
darove, točno takšne, kot jih potrebuje, da čim lažje in čim
boljše opravi svojo »dušno nalogo«, ki si jo je zadal za točno
to življenje.

V blogih pišeš o svojih ugotovitvah,
spreminjanju svojih pogledov, 
 transformacijah, tudi o smrti … Koliko te je
zaznamovalo prezgodnje slovo mame?

Moja mami je bila zame najboljša mami na svetu, bila je
izjemna učiteljica brezpogojne ljubezni. Zato je bila njena
bolezen in prezgodnje slovo še toliko težje, za vse nas. Celo
družino je preobrazilo, vsakega na svoj način.
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Zadnji tedni z njo so bili zame posvečen čas, podprt z
izjemno milostjo, ki je prej nisem poznala, in zelo sem
hvaležna, da sem lahko bila z njo ob njenem prehodu.
Zato sem o svoji izkušnji napisala blog o smrti. V naši družbi
se namreč premalo odprto govori o smrti in namesto da bi
se pripravili, ko pride čas zanjo, naš ali od naših bližnjih, se ji
želimo kar izogniti. Pa ne gre, to je edina stvar v življenju,
ki ji zagotovo ne moremo ubežati.
 
Zase lahko rečem, da me je mami s svojim odhodom drugič
rodila, ker sem po njeni smrti svoje življenje obrnila na glavo,
pri tem pa čutila njen blagoslov! In ko sem se podala na tisto
pot, ki sem se ji prej najbolj upirala, sem ugotovila, da je ta v
resnici bližnjica do najboljše različice mene same.

»V naši družbi se premalo odprto govori
o smrti in namesto, da bi se pripravili,

ko pride čas zanjo, se ji želimo kar
izogniti. Pa ne gre, to je edina stvar v
življenju, ki ji zagotovo ne moremo

ubežati.«

Kdaj se dejansko spremenimo? Pri velikih
življenjskih zasukih, šokih, ali tudi počasi iz
dneva v dan, ko se skoraj nič ne dogaja?

Ni pravila. Včasih se preobražamo počasi, postopoma,
tako kot se preobraža kamen, ki pade v reko in po nekem
določenem času postane gladek, okrogel prod. Včasih pa se
nočemo zbuditi, nočemo odpreti oči, zato nam življenje
prisoli kakšno klofuto ali dve. Pomembno se mi zdi, da se
naučimo vse te »klofute« ne vzeti kot kazen, ampak kot
budnico, ki nam hoče povedati, da smo nekje zašli in nas
pomaga spraviti na pravo pot. Na tak način bomo vse, kar
nam bo življenje še prineslo ali odneslo, izkusili popolnoma
drugače, z veliko širšim razumevanjem in veliko bolj
zavestno.

Sama praviš, da ne delaš po nobeni metodi,
da si razvila svojo. To poleg tega, da
prisluhneš sebi in svoji intuiciji, zagotovo
zahteva tudi nenehno izobraževanje. Drži?

Zagotovo je pomembno, da si odprt za nova znanja in ta
nabiram na najrazličnejše načine. Moram pa priznati, da je
mene največ naučila in preobrazila moja lastna pot. Vsi
duhovni učitelji, iniciacije, preizkušnje so mi bili poslani
samo zato, da so odprli določene dele mene, da sem se
lahko »spomnila« tega, kar je že bilo v meni. Dovoljeno mi
je bilo (pre)izkusiti veliko zelo različnih stvari, nobene
metode pa nisem smela prevzeti za svojo. Morala sem
razvijati svoj lasten način dela. Zdaj razumem, zakaj. In zdaj
tudi vem, da bistvo ni v metodi, ampak v stopnji zavesti
človeka, ki katerokoli metodo že izvaja.

S časom se zagotovo vsi spreminjamo, katera
tvoja nova lastnost, ki se je na novo
udomačila v tebi, ti je najbolj všeč?

Težko vprašanje! (smeh) Pred dvema letoma sem doživela
posebno izkušnjo, v kateri sem s celim svojim bitjem dojela,
kdo sem. Od takrat sem drugačna. To je težko opisati, ker ne
gre za spremembo nekih lastnosti kot takih, gre za
spremembo njihovih vibracij. Ne gre torej za to, da sem bila
prej rumena, zdaj pa sem zelena, ali da sem v sebi na novo
odkrila modro. Vse barve - modra, rumena in zelena so že
prej bile v meni, zdaj so samo še bolj ozaveščene, bolj
jasno izražene in bolj integrirane z mano.

Srž za.me

Imaš kakšen rek, misel, ki te spremlja v
zadnjem času?

Zadnje čase se me je najbolj dotaknilo lastno spoznanje, da
ko spustiš vse bolečine, strahove, zamere … vse želje in vsa
pričakovanja, kako naj bi stvari bile ali kako bi morale biti …
potem ostane samo še čista Ljubezen. V tej Ljubezni ni
nobene navezanosti, ravno nasprotno, Ljubezen vse
navezanosti popolnoma raztopi. To spoznanje je prišlo po
osvobajanju od ene moje močne navezanosti in ko me je
preplavilo, sem dojela, da isto »pravilo« velja za vse situacije.
Ta, univerzalna Ljubezen, je vedno prisotna v nas, ne glede
na to, kaj se dogaja ali kako se počutimo! In ko se ji enkrat
zmoremo odpreti tudi, kadar nas boli, nas je strah, nas kaj
jezi … dobimo najbolj učinkovito orodje za samozdravljenje!

Na tvoji spletni strani lahko prebiramo tvoje
intimne zapise, vsakdo lahko nekaj potegne
zase, jaz določene, priznam, preberem večkrat.
Ali si morda premišljevala, da bi jih zbrala in
pripravila knjigo kolumn?

O kolumnah (še) nisem razmišljala, o knjigi pa razmišljam že
dolgo, ampak se še nisem usedla, da bi jo začela pisati …
(smeh)
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Urška na Machu Picchu



Vse se spreminja. Včeraj si bil
tam, jutri si že drugje.

AVTORICA: URŠKA HENIGMAN
FOTO: OSEBNI ARHIV

Sanjo Prelević je iz Črne gore v Slovenijo
pripeljala ljubezen. Ta se je vmes končala, ona
pa je ostala. Čeprav ene po svoji nenehni akciji
in zaljubljenosti v hribe veliko bolj  spominja na
Slovenko kot na Črnogorko, pa svojega izvora ne
more skriti, ko spoznaš njen večni optimizem,
zgovornost in smisel za humor. Zase pravi, da
življenja ne planira preveč, da gre rajši s tokom.
Jaz pa vseeno sumim, da za lažjo navigacijo
uporabi še en svoj dar, o katerem sicer ne govori
– zna namreč brati prihodnost iz kave. 
 
(op.: Prispevek je nastal v seriji dvojnih intervjujev
PREDSTAVLJAMO AVTORICE_JE NAVDIHNI.ME.)
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Živeli smo v hiši s sadovnjakom, in moji lepi spomini so
povezani z "bingljanjem" na figi, češnji ali jablani. Sosed je
imel ogromno jagod in kot otroku se mi je zdelo nadvse
imenitno, da v ogromno košaro nabira svoje jagode …

Srž za.me

Če rečem, en lep spomin iz otroštva … 

Kot otrok si nisem upala vzeti niti ene jagode, kje pa!
Potem pa sem prišla v Slovenijo in navdušena ugotovila,
da dejansko imate besedo za to. Tako da zdaj brez slabe
vesti rabutam samorasle kakije in češnje, ki jih obožujem.
Na zapuščenih lokacijah, seveda.

Kolikor te poznam, je bilo sosedove jagode
imenitno tudi rabutati.

Spomnim se, da sem v svojo prvo spominsko knjigo v
prvem razredu osnovne šole, zapisala, da si želim biti
novinarka. Resnici na ljubo, takrat sem poklic novinarja
enačila s prodajo časopisov, stripov in bombonov v trafiki.
(smeh)

Po poklicu si novinarka. Si o tem sanjala že
kot otrok?

Ne, ne boš verjela, ampak kot otrok sem bila zadržana in
plašna. Pravijo, da sem začela govoriti precej pozno, šele
ko sem bila stara že tri leta. Zato se rada pošalim, da zdaj
govorim veliko in hitro, da bi nadomestila ta primanjkljaj,
čeprav mislim, da mi je to uspelo že v prejšnjem stoletju.

Tako zgovorna si bila torej že od malega …

V Črni gori takrat nismo imeli fakultete za novinarstvo.
Želela sem študirati v Sarajevu, a se je spomladi 1992
začela vojna, zato sem se vpisala na fakulteto v Beogradu.
In tako sem pristala na srbski nacionalni televiziji, kot
novinarka jutranjega programa.

Plašnost in zadržanost si očitno kmalu
izgubila, saj si že med študijem začela delati
na srbski nacionalni televiziji. Najprej, zakaj
Beograd?

To pa je res neverjetna zgodba. Moj prvi novinarski
prispevek je bil o družini s štirimi otroki, ki ni imela
stanovanja, živeli so kar v sušilnici enega stanovanjskega
bloka. Ko je bil prispevek objavljen, je v oddajo poklical
takratni župan Beograda in obljubil, da bo poskrbel, da
dobijo ustrezno stanovanje. Zaradi takih zgodb sem imela
rada svoje delo!

In zablestela že s prvim prispevkom …

Ja, v devetdesetih je bilo v Beogradu zelo depresivno
vzdušje. Upokojenci so iskali hrano po zabojnikih, mladi so
množično zapuščali državo, zato tam nisem želela ostati in
sem se vrnila domov.

Po študiju si se vrnila v Podgorico in svojo
novinarsko kariero nadaljevala na
Črnogorski nacionalni TV,



Dobila sem službo kot urednica
jutranjega programa na črnogorski
nacionalni TV. Ampak tudi doma niso
bili rožnati časi. To je bilo obdobje, ko
je bila Črna Gora pod embargom, imeli
smo policijsko uro, vojake na televiziji
... Nikoli ne bom pozabila bizarnega
naključja, kako sem delala prispevek o
prvi letalski povezavi med Rimom in
Titogradom. Potem pa so isti dan, 24.
marca 1999, ko sem se vrnila iz Rima in
bi prispevek moral biti objavljen, letala
iz Italije začela bombardirati
Beograd, naslednji dan tudi vojaške
cilje v okolici Podgorice.

Ko gledam tvojo pot, se mi
zdi, kot da te je usoda 
 premikala po Balkanu, malce
gor, malce dol, malce še bolj
gor … Nazadnje si pristala v
Sloveniji. Kaj pa te je
pripeljalo k nam?

Bratstvo in enotnost v sodobni obliki
(smeh). Med potovanjem po Sloveniji
sem v Kopru spoznala očeta svojih
otrok. Spomnim se trenutka, ko sva
se predstavila drug drugemu, da se mi
je nad glavo pripeljal oblaček, kot v
stripu in sem si mislila, ta je pa videti
zanimiv! V roku dveh let sem spakirala
kovčke in se preselila. Kaj naj rečem,
lepa zgodba, dokler je trajala, a se je
po desetletju končala na sodišču na
Miklošičevi.

Kot novinarka si zaradi
jezikovnih ovir verjetno
imela tudi izziv pri iskanju
službe.

V Slovenijo sem prišla, kot da bi
prečkala cesto pred stanovanjskim
blokom. Tako zlahka, mimogrede ...
Več let sem se šalila, da sem bila takrat
neumna ali pa pogumna. O tem že
dolgo ne razmišljam več … Na začetku
je bilo z jezikom kar pestro. V pričo
tašče sem enkrat rekla, da sem se
vzburila, pa sem se dejansko razburila,
drugič, zakaj si ne postrežejo, ko je
prijateljica prinesla joške namesto
ježke. Je bilo kar zabavno… (smeh).
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Srž za.me

»V devetdesetih je bilo v
Beogradu zelo depresivno

vzdušje. Upokojenci
so iskali hrano po

zabojnikih, mladi so
množično zapuščali
državo, zato tam

nisem želela ostati.«

Po ločitvi si vseeno ostala
tukaj in zdaj si »naša« že 15
let. Se še spomniš začetkov v
tuji državi?

Sem sem prišla kot povsem zaljubljena
29-letnica, brez znanja slovenščine,
novinarka, ki je doma na nacionalni
televiziji imela svojo oddajo, razvito
socialno mrežo, družino ... 

Po prihodu v Slovenijo sem nekaj let
delala kot dopisnica črnogorske
televizije in časopisa Vijesti. Po krizi
leta 2008 sem se začela ukvarjati z
internim komuniciranjem v Sportini
Group, ki ima svojo mrežo po celem
Balkanu, delam pa tudi kot novinarka
magazinske oddaje Na glas na RTV
SLO, ki je namenjena pripadnikom
etničnih skupnosti z območja nekdanje
SFRJ v Sloveniji. Tam pripravljam
prispevke v svojem jeziku in na ta
način ostajam v stiku s svojim
osnovnim poklicem.
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Srž za.me

»Črnogorci smo zelo ponosni na svojo
državo, ki je še manjša kot

Slovenija, celo pretiravamo v vsem,
kje vse smo mi najboljši. Slovenci pa

ravno obratno, kot da bi bilo
nevljudno, če bi izrazili svoj ponos.«

Česa se je bilo v Sloveniji najtežje
navaditi?

Najtežja je razlika v mentaliteti. Predvsem zadržanost,
togost in zaprtost ljudi. Glede tega sem se počutila kot
Alica v čudežni deželi. Slovenci in Črnogorci se zelo
razlikujejo, gre za povsem različno miselnost. Kar je v
Črni gori pretirano na eni strani, je tukaj pretirano v
povsem nasprotno stran in obratno. Gre za dve zelo
različni okolji v več pomenih. Ko se vrnem iz Črne
gore, se počutim, kot da sem prišla v sanatorij, vse je
umirjeno, tiho …

Sanatorij? Hm …

Ampak sem pa navdušena, s kakšno odločnostjo so
Slovenci pripravljeni priskočiti drug drugemu na pomoč in
kakšen je tukaj odnos do narave in hribov, ki jih sama
obožujem. V bistvu je veliko dobrih stvari, ki jih zelo
cenim. Slovenijo imam zelo rada. Manj mi je všeč le
rigiden odnos do pravil, včasih vse skupaj meji na
pretiravanje.

Črnogorka, ki ljubi hribe?!? A na Triglavu
si tudi že bila? Ker šele takrat si pravi
Slovenec …

Ja, sem. Ne da bi načrtovala, sem se nanj povzpela točno
na deseto obletnico prihoda v Slovenijo, kar je bila zame
tudi zelo močna izkušnja na simbolični ravni. Veš,
Črnogorci smo zelo ponosni na svojo državo, ki je še
manjša kot Slovenija, celo pretiravamo v vsem, kje vse
smo mi najboljši. Slovenci pa ravno obratno, kot da bi bilo
nevljudno, če bi izrazili svoj ponos.

Lani te je poklical Camino de Santiago
in za dva tedna si se podala na znano
romarsko poti v Španiji. Zakaj?

To pogrešam tukaj! Edino, kjer si Slovenci daste duška in
ponosno pokažete svojo identiteto, je na Triglavu. Zato
sem hvaležna, da sem na Triglavu, čeprav kot tujka, bila
del tega nacionalnega ponosa.

Pozimi mi je slučajno pod roko prišla knjiga o Caminu.
Pred tem nisem o tej poti vedela skoraj ničesar. Vpeta v
vsakdanje obveznosti sem si med branjem govorila, jaz bi
tudi, jaz bi tudi, ampak si nisem mogla predstavljati, da bi
si za to vzela en mesec dopusta. Nato me je prešinilo, da
mi ni treba prehoditi cele poti, da si lahko izberem tudi le
del. Tako sem šla od Leona do oceana, približno 350 km.
Želela sem si samo hoditi, se sprostiti, vzeti čas zase, biti v
naravi in čim bolj stran od obveznosti, telefona. In seveda
brez vprašanj: kje so nogavice, potrebujem to, pošlji to,
uredi tisto, pojdi v trgovino ... Odločila sem se, da grem
letos poleti še enkrat, tokrat z otroki. Hčerka je končala
osnovno šolo. Vse skupaj je bilo zelo zanimivo in povsem
drugačno doživetje, kot ko sem hodila sama.

S Camina skoraj vsi pridejo vsaj malce
spremenjeni. Je tudi tebi pot prinesla
kakšno spoznanje?

Spomnim se dneva, ko je bilo pasje vroče in je bilo res
naporno narediti tistih načrtovanih 30 kilometrov. Ampak
potem sem prišla v mesto, kjer sem imela namen
prespati in tisti dan so v hotelu s petimi zvezdicami
romarjem omogočili spanje po simbolični ceni. 
Tako sem se čisto nepričakovano namesto na skupnih
ležiščih znašla ob bazenu in se počutila, kot da sem na
rivieri. To mi je pokazalo, kako se lahko stvari hitro
spremenijo. Se mi je zdelo dobra prispodoba tudi za
življenje! Dopoldne je naporno, popoldne že uživaš.
Včeraj si bil tam, jutri si že drugje. Vse se lahko spremeni
… Sicer pa se po tej poti veliko bolj zavedam tudi, da je
treba biti v življenju potrpežljiv in ponižen.

Kaj pa so bile sicer tvoje največje
prelomnice v življenju?

Bilo jih je kar nekaj. Če odštejem očetovo prezgodnjo
smrt, ko sem bila še majhen otrok, so bila to leta
študiranja. To je bilo obdobje Miloševičeve oblasti,
Beograd je bil poln priseljencev z območja Bosne in
Hrvaške, bilo je obdobje inflacije, ko je bila plača moje
mame, ki jo je dobila dopoldne, popoldne vredna le še
zneska ene margarine. Dobesedno. Mama se je zato
takrat brez znanja tujih jezikov odpravila na Kitajsko in
med embargom odprla trgovino s kitajskimi oblačili, tako
da sem lahko precej brezskrbno študirala.
 
Naslednja velika prelomnica je bila prihod v Slovenijo.
Sploh ko smo se kmalu iz centra  Ljubljane preselili na
Zaplano, samotno planoto med Vrhniko in Logatcem. To
je bilo obdobje, ko sem začela žonglirati med vlogami



mame, žene, gospodinje. Hkrati sem poskušala na vse
načine ostati v novinarstvu. Ni bilo enostavno. Zdaj vidim,
da sem si želela preveč stvari naenkrat. Živeli smo v
čudoviti leseni hiši, s krasnim razgledom, otroka sta bila
zdrava, nasmejana, vse je bilo v redu in to naj bi bila moja
najbolj srečna leta, pa lahko rečem, da žal niso bila, ker
enostavno nisem bila v stiku sama s sabo.

Srž za.me

In potem še ločitev …

V letu, ko sem se ločila, je moja sestra izgubila moža.
Naenkrat sva, tako kot mama, ki je ovdovela, ko je bila
stara 32, na neki način obe ponovili njeno zgodbo. Ostale
smo same z otroki. Na srečo moja dva otroka (dobrega)
očeta vseeno imata. Obdobje ločitve je bilo kar naporno
obdobje, ja, a sem vesela, da me vse skupaj ni zagrenilo,
da sem ohranila pozitivnost in (otroško) radovednost.
Takrat sem bila deležna tudi zelo velike podpore svojih
prijateljev in sodelavcev.

Na kaj pa si v svojem življenju najbolj
ponosna?

Na to, da v življenju krmarim brez ustvarjanja in
negovanja slabih odnosov, ne gojim zamer in poskušam
ohraniti samo dobre stvari. Blizu mi je prispodoba, da je
življenje kot vožnja z vlakom, kjer nekdo prisede k nam za
nekaj časa, nekdo gre z nami do zadnje postaje, nekdo se
noče niti usesti in gre naprej, mi pa moramo nadaljevati
potovanje brez njih. Za nekatere ne bomo niti opazili, da
so odšli. To je potovanje z mešanimi občutki, s
pozdravljanjem, trenutki sreče in veliko spoznanji.

Kako je na tem vlaku življenja potovati
z dvema najstnikoma?

Vzgoja dveh najstnikov k sreči ne sovpada (še) z mojim
nihanjem hormonov. Takrat bi bilo šele razburljivo. V
ritmu vseh teh obveznosti je že uspeh najti družinsko
ravnovesje in preživeti skupaj kakovosten čas. Pred
kratkim sem prebrala intervju danske igralke Jette Ostan
Vejrup, ki pravi, da poskuša biti ljubeča priča
odraščanja in življenja svojih otrok. To bi tudi sama rada
dosegla, ker si ne želim biti v vlogi policaja.

Kakšno popotnico bi s svojo zdajšnjo
modrostjo dala sebi kot  semnajstletnici?

Da naj si več upa, se manj ozira na mnenje drugih, da je
bolj v stiku s seboj. Da stvari ne sme jemati preveč resno,
da vse mine, tako dobro kot slabo. Zelo sem vesela, da
lahko opazujem svojo hčerko in sina in jima to poskušam
prenesti. Seveda z zavedanjem, da imata onadva
drugačna značaja in svojo pot …

»V letu, ko sem se ločila, je moja
sestra izgubila moža. Naenkrat sva,

tako kot mama, ki je ovdovela, ko je
bila stara 32, na neki način obe

ponovili njeno zgodbo. Ostale smo
same z otroki. Na srečo moja dva

otroka (dobrega) očeta 
vseeno imata.«

Pravijo, da preizkušnje dobimo kot
priložnost za svojo preobrazbo. Česa so
tvoje  naučile tebe?

Da se ne primerjaš z drugimi. Da si postavljaš prioritete in
se zavedaš, da ne moreš imeti vsega hkrati. Naučiti se je
treba uživati v majhnih stvareh. Ne smemo biti preveč
strogi do sebe in nič ni samoumevnega. Vzeti si
je treba čas zase. Le ko si zadovoljen sam s sabo, lahko
daš tudi drugim. Življenje je lepo in treba se je uriti tudi v
uživanju, sproščanju.

»Blizu mi je prispodoba, da je
življenje kot vožnja z vlakom, kjer
nekdo prisede k nam za nekaj časa,

nekdo gre z nami do zadnje postaje,
nekdo se noče niti usesti in gre

naprej, mi pa moramo nadaljevati
potovanje brez njih.

Za nekatere ne bomo niti opazili, 
da so odšli.«
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Sanje so se
sesule, pravo
poslanstvo je
prišlo na pot
AVTOR: ANDREJ PEŠEC
FOTO: ŠIMEN ZUPANČIČ

V devetem razredu sem bil najboljši strelec na področnem
prvenstvu v rokometu, najboljši igralec pa na področnih
prvenstvih tako v futsalu (malem nogometu) in odbojki,
odlično pa mi je šlo tudi v šoli, saj se razen matematike in
naravoslovja ostalih predmetov zaradi sorazmerno dobre
inteligence praktično nisem rabil učiti. 
 
Vedno sem želel postati profesionalni športnik ali pa učitelj
športne vzgoje. Vse je kazalo na to, da bo moja pot dejansko
takšna. Vse se je odvijalo popolno. Bil sem že na večerji s
poslovnežem, ki se je ponujal, da postane moj manager (bil
sem v 8. razredu, današnji 9.). Ob koncu osnovne šole sem
naredil še en korak v smeri svojih sanj – kot daleč najboljši
po sprejemnih kriterijih sem bil sprejet na športni oddelek
gimnazije v Celju. Nestrpno sem že pričakoval začetek
šolskega leta v Celju. Življenje je postajalo pravljica. Še pred
prvim šolskim dnem pa so se začele težave. Ne težave.
Groza.

Sem mrtev? Hrom?Kot osnovnošolcu je bil moj cilj in smisel življenja postati
poklicni športnik: rokometaš, nogometaš … Karkoli.
Glavno, da je poleg žoga. V osnovni šoli sem bil izjemno
uspešen v praktično vseh športih, s katerimi so
nas seznanili. Spomnim se, da sem preskočil peskovnik
za skok v daljino pred našo šolo. Moj učitelj športne
vzgoje, ki me je toliko vsega naučil, je ravnatelju pred
gradnjo tega peskovnika omenil, da je prekratek, krajši
od uradnih mer, nakar je že pokojni ravnatelj odgovoril:
»Tistemu, ki ga preskoči, bom pri njemu doma zgradil
novega.« Obljube ni izpolnil. Niti nisem pričakoval, da jo
bo, zelo pomembno pa je, da še posebej tisti, ki tako ali
drugače delajo z otroki, vse kar  rečejo, tudi naredijo. S
tem otroke učijo odgovornosti in doslednosti. S tem tudi
krepijo svojo moč, šarm in karizmo, ki je danes zelo
redko videna, a tako nujna pri učiteljicah in učiteljih.

Nekega dne sem se presenečen v postelji zbudil s
strašanskimi bolečinami po vsem telesu. Nisem se mogel
premikati. Prejšnji dan sem več ur igral nogomet in nato
rokomet, le 12 ur zatem pa popolni šok. Moja prva misel je
bila, da sem mrtev. Ko sem kmalu dojel, da mrtev le nisem,
sem pomislil, da sem hrom. Kmalu sem videl, da nisem niti
hrom, le vse telo me je tako strašansko bolelo, da sem bil
šokiran kot še nikdar poprej. Bolečina je bila podobna, kot
da se mi lomijo kosti. Vse. Ena za drugo. Nočna mora. 
 
Več mesecev nisem mogel hoditi, funkcionirati … V vsem
sem bil odvisen od velikodušnosti in nege svojih izjemnih
staršev. Vozili so me od specialista do specialista, več
mesecev pa nismo našli nikogar, ki bi znal podati diagnozo
in rešitve za nastalo stanje. Dolgo smo iskali razne rešitve pri
različnih specialistih. Med drugim so bile vmesne diagnoze
od tuberkuloze, pa do cist in raka … Mama je bila šokirana,
meni pa je počasi postalo vse bolj vseeno zase in za druge,
saj nisem imel pojma, kaj se sedaj kar naenkrat dogaja.

Brez športa zame kot smrt

Prvih nekaj tednov srednje šole je bilo zame neverjetno
mučnih. Tako zelo sem se veselil športne gimnazije, novih
izzivov in treningov … Skoraj vsako jutro smo imeli na urniku
dve uri športne vzgoje. Sanjsko. No, z berglami, brez katerih
lep čas nisem mogel hoditi, v telovadnici nisem imel
česa početi. Bolečina niti ni tako huda, kot če je bolečina
brez smisla. Tedni so minevali, zdravniki so bili vse bolj
pesimistični, telo pa ni kazalo nobenih znakov izboljšanja.
Zdravniki so se gibali med tem, da ne bom več mogel teči,

Srž za.meSrž za.me
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drugje sem prestregel njihove diskretne komentarje,
da bom lahko srečen, če bom lahko normalno hodil …
 
Tudi sam sem izgubljal upanje, da se bo kaj
spremenilo na bolje. Prestavljali so me iz oddelka na
oddelek, z enih zdravil na druga, od specialista da
specialista, a brez pravih sprememb na bolje. Vsako
zdravilo je pomagalo za nekaj, uničilo pa nekaj
drugega. Enkrat želodec, drugič kožo … Končno se
spomnim besed zdravnika, ki si je drznil jasno reči
tisto, kar so nekateri drugi nakazovali, a zadrževali v
umu: »Andrej, zate je konec s športom. Poiskati si boš
moral nekaj drugega.« Te besede so mi tedaj
pomenile neke vrste smrt, saj mi je poleg družine
šport resnično predstavljal vse.

Brezvoljnost, brezciljnost

Srž za.me

Ob tem sem spoznal, da sta posebej mati in babica
trpeli bistveno bolj, kot jaz, saj sem bil pod vplivom
protibolečinskih zdravil, onidve pa sta nemočno
spremljali mojo agonijo. Žal sem tako nespreten in
nesrečen, da jima vsega iskrenega predanega truda in
požrtvovalnosti ne znam vračati, upam pa, da
jima nekje nekoč poplačam. 
 
Izgubljal sem vso voljo do življenja, saj je bilo očitno,
da bo življenje odslej bistveno drugačno od tega,
kakršnega sem živel prej. Zakaj tu pišem o tem? Vsi
moji dotedanji cilji so padli v vodo. Ne pravim, da je

Na svet pogledam skozi oči modrosti

Na svoje dosežke v športu sem bil včasih zelo
nezdravo ponosen, kar se je odražalo v nonšalantnem
odnosu do ostalih. Včasih sem znal biti resnično teslo,
kmalu pa mi je življenje preko bolezni pokazalo, da
vseeno nisem tako nepremagljiv, kot sem mislil, da
sem. Moja prva reakcija na bolezen je bila šok, obup
in jeza. Občutki so se z leti transformirali v
sprejemanje in razumevanje, da se vse zgodi z
razlogom, na nas je le, da se tega v vsaki situaciji
zavedamo in delujemo skladno s tem. 
 
Dandanes vidim, da je bila bolezen dejansko
blagoslov pod krinko, saj je šport čudovita reč,
obstajajo pa področja, kjer lahko zase in za druge
naredimo še več dobrega kot z žogo. Med drugim mi
je pomagala uvideti kar nekaj lekcij, ki bi se jih sicer
zelo težko naučil. Nekatere od njih so hvaležnost,
preprostost, ponižnost in zavedanje, da nam je vse
lahko v kateremkoli trenutku odvzeto. Dojel sem tudi,
da moram odslej zastavljati cilje, ki niso vezani na kraj,
prostor in čas. Z drugimi besedami, na sebe in
na svet se moram naučiti gledati skozi oči modrosti.
Moj dober prijatelj, skoraj brat iz mladosti, Boc je rad
rekel: "Po pameti, a ne na pamet."

Srž za.me

NAVDIHNI.ME      21

bil moj cilj – postati športnik – slab. Slabo je bilo to, da
nisem imel cilja, ki bi tega presegal; takšnega, ki bi ne
bil odvisen od psihofizičnih materialnih okoliščin.

Oko modrosti
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prijatelji, berem knjige, pišem blog, obiščem koncerte ali
pa čas preživim z živalmi, ki jih obožujem.
 
Včasih sem mislila, da je moja cerebralna kazen, danes
vem je, da je darilo. Skupaj jočeva, se veseliva in včasih
tudi trpiva. Včasih se ne marava, a včasih sva najboljši tim.
Postali sva   nerazdružljivi prijateljici in skupaj
premagujeva vse ovire. Hvaležna sem, ker je del mene in
mi dokazuje, da je moč v meni! Zmorem! Ona in moja
ljubezen do življenja sta mi pokazali, da je kljub vsemu
vredno vsak dan "grizit" in biti to kar si!

Srž za.me

Bilo je grozno

Verjetno me boste vprašali, kako sem se počutila po tem,
ko sem se dejansko začela zavedati svojega stanja. Bilo mi
je nekje deset let. Bila sem mala navihana punčara, ki je
namesto tega, da bi se šla v park lovit s prijatelji, morala v
bolnišnico. Operacija nog. Vse te bele halje, močne luči,
zelene rjuhe, jok. Grozno je bilo. Grozno, ker pač veš, da
bo tvoje življenje zaznamovano z obiski zdravnikov,
terapevtov in drugih strokovnjakov, ki bodo hoteli iz tebe
narediti vse, da bi nekoč stala na svojih nogah in korakala.
 
Najhuje je, ko veš da nikoli ne boš povsem samostojen, da
boš za čisto vsakdanje stvari potreboval pomoč. Hudo je,
ker veš, da bolezen ne prizadane samo tebe, ampak tudi
tvoje bližnje. Večno primerjanje z bratom, večna
vprašanja, ki nimajo odgovorov. Strah, kako te bo sprejela
družba, odločnost da zmoreš. Vse to ti roji po glavi.

Sem Lana Tepeš, študentka uprave, ki čez
teden živi v Ljubljani; in to je moja zgodba.
Sem tipična enaindvajsetletnica, polna
ciljev, idej, večna sanjačica, optimistka in
zelo ustarjalna dušica. Rodila sem se v
tridesetem tednu mamine nosečnosti
skupaj z bratom dvojčkom. Glede na to, da
sva se rodila kot nedonošenčka, sva
morala v inkubator. Ker sem imela ob
rojstu le 1300 gramov, sem bila
priklopljena na vse mogoče aparate.
Najmanj razvita so bila moja pljuča. Drugi
dan po rojstvu sem utrpela dihalno stisko,
ki je pustila posledice v možganih,
natančneje na centru za hojo in
ravnotežje. Prav iz tega razloga se danes
skozi življenje vozim na štirih kolesih.

Cerebralna paraliza in jaz 

sva najboljši tim

AVTORICA LANA TEPEŠ
FOTO: OSEBNI ARHIV

Cerebralna in jaz sva najboljši tim

Sem zelo zgovorno in dejavno dekle, zato prostega časa
nimam veliko, a ko le ta napoči, se rada podružim s 

Hvaležno življenje kljub naloženim
»kufrom«

Danes na svoje stanje gledam kot na nekaj, kar se je
pač moralo zgoditi, da me nauči živeti skromno in
hvaležno življenje. Danes svojega vozička sploh ne
jemljem več kot nekaj slabega. Živim življenje kot vsi vi, le z
nekaj pomoči. Včasih se malo spozabim, da je življenje pač
darilo, ne glede na to, kakšne kufre ti naloži. Takrat me na
to spomnijo ljudje, ki so moji sončki, moji zlati prijatelji.
Moja invalidnost je le poduk meni in vsem okoli mene, da
ti življenje da toliko ovir, kolikor jih lahko premagaš, in
sanje so dosegljive vsakomur! 
 
Jaz sem edinstvena oseba, ki jo je življenje na štirih kolesih
naučilo, kaj je prava moč, borba in hvaležnost. Kaj je v
življenju res pomembno in kdo so ljudje, ki so vredni, da
jih kaj naučim.
 
Nobene usode se ne da ustaviti. Treba jo je sprejeti in iz
nje potegniti najboljše, kar se da. Življenje je res lahko
lepo in čarobno, le perspektivo opazovanja je potrebno
spremeniti.
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»10,000
(ELEKTRIČNIH)
KORAKOV NA DAN«

A V T O R I C A :  B A R B A R A  P O D L O G A R
FOTO: OSEBNI ARHIV

Ključne besede tega zapisa bi lahko
bile: majhne spremembe, dobre
ideje in akcija.

selitvijo v Ljubljano sem spoznala, da bo moja
mobilnost potekala na nogah, občasno morda na
dveh kolesih, vsekakor pa kar se da malo v
avtomobilu. Enostavno nimam potrpljenja za vožnjo
iz enega konca Ljubljane na drug, ki bi mi vzel vsaj
toliko časa, kot da bi se pripeljala s Trojan. Tako sem
pričela pridno nabirati korake. In to 10.000 njih na
dan. Saj ne rečem, včasih mi na pomoč priskoči kolo
ali skiro, a trudim se, da mi v avtomobil ni treba
sesti prav pogosto.

S
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Do pred kratkim o tem nisem niti razmišljala, saj mi vožnja z
avtom nikoli ni predstavljala problema, potem pa me je
prešinilo, tako majhna sprememba, pa tako drugačna
kakovost življenja. Kako drugačno je in bo moje življenje v
obdobju 10 let?  Velikokrat mislimo, da moramo narediti
revolucijo, da le velike in drastične spremembe štejejo. V
resnici pa vsak dan, en majhen korak v bolj pravo, v bolj
zdravo smer, šteje.  
 
Vas zanimajo stranski učinki? Pri meni sta vsekakor veter v
laseh in doživljanje okolice, ki jo zdaj kar srkam vase, saj
je vsa ta leta nekako letela mimo. To je moj »reset«, med
tem ko prehajam iz poslovnega v zasebno okolje. Da ne
govorim o dobrem občutku, da vsaj malo prispevam k
čistejšemu zraku. Prav zagotovo pa mi je tudi telo hvaležno
za razgibavanje. Pa vseeno, uporabi avtomobila se ne
morem(o) popolnoma ogniti. In tudi avto in dobra glasba sta
včasih lahko prav poseben oddih.

PRVI KORAKI (NO, KILOMETRI) SO BILI HECNI

Zadnje čase tu pa tam zamenjam svoje korake po mestu za
elektriko. Koncept delitvene ekonomije mi je zares blizu in
ideja o souporabi električnih vozil (Avant2go) se mi zdi
naravnost fantastična. Dejstvo, da te v mestu vedno čaka
parkirni prostor, med vožnjo ne onesnažuješ zraka ter ne
povzročaš hrupa (na začetku je občutek precej
nenavaden), da ne rabiš vložiti več tisoč evrov v svoje vozilo,
pa se kljub temu lahko voziš z najnovejšimi in
najnaprednejšimi vozili, se mi zdi pač več kot omembe
vredno.  
 
Prvi koraki pri uporabi so bili, priznam, nekoliko hecni. Pa ne
zato, ker me ne bi na izobraževanju dobro naučili, ampak
bolj zato, ker počneš prvič določene stvari in si pri tem
nekoliko neroden. Avtomatski menjalnik, skoraj popolna
tišina in poskočnost vozil terjajo kakšno minuto na
privajanje. A ko steče, steče dobro! A še takrat, ko ne steče
najbolje, ti tehnika in izjemno prijazno osebje klicnega
centra nudi izhod iz zadrege. Tako se ne more zgoditi, da bi
odpeljal, med tem ko je avto priklopljen na polnilec. Skratka,
sami superlativi!

Tako bomo pričeli uporabljati električna vozila za službene
in zasebne poti tudi na GEA College, zaposleni in
predavatelji! Lepa priložnost, da pokažemo, da smo
drugačni in inovativni. Od ideje do akcije, v duhu podjetnosti
kakopak!
 
Presenečena sem bila in hkrati zares navdušena, koliko
pozitivnih odzivov sva s Katjo dobili, ko sva poslali vabilo za
izobraževanje. To je dober znak. Ne branimo se sprememb
in gremo v korak s časom. Tudi če to od nas terja določeno
mero prilagodljivosti in drznosti. In če svoj vsakdan in rutine
zamenjamo za nekoliko drugačne podvige, nas to ohranja
žive in prožne.

OD IDEJE DO AKCIJE TUDI NA DELOVNEM
MESTU

In smo pri drugi točki tega zapisa. Dobre ideje.
Souporaba električnih vozil je vsekakor dobra ideja. Tako
radi in tako avtomatsko drug drugega mažemo s slabimi
novicami. Bolje pa bi bilo, da bi se z dobrimi idejami. Mene
je kolegica Dida navdušila nad majhno spremembo glede
moje mobilnosti.  Jaz pa sem naprej, predvsem s svojo
navdušenostjo, našo direktorico Katjo, ki jo je takoj spravila
na naslednji nivo, in upam, da z njo okužila še naše
zaposlene in predavatelje. Kot v prihodnost usmerjena
poslovna šola je že prav, da to tudi živimo. 

Inspire.me

TUDI VI LAHKO SPROŽITE SPREMEMBE.
VABLJENI!

In zadnja, tretja točka tega zapisa. Akcija. Včasih ne
zmoremo narediti velikih sprememb in nam jih morda tudi
ni treba. Morda zgolj to, da se vprašamo, kaj lahko danes
storim drugače? Kaj lahko danes storim zase?
 
Tako lahko z majhnimi koraki, s tem da okužimo najprej
sebe in potem še druge z dobrimi idejami, s tem da gremo v
akcijo, spremenimo svet na bolje. Najprej našega in
potem, kot snežna kepa, še svetove drugih. Ni
nepomembno spoznanje, da lahko z majhnimi, morda na
prvi pogled nepomembnimi, koraki spremenimo veliko.
Morda kozarec vode več na dan, stopnice namesto dvigala,
prijatelj namesto TV, elektrika namesto dizla, knjiga namesto
telefona, kolo namesto avtomobila niso prav revolucionarne
stvari, vendar lahko tako majhna sprememba v daljšem
časovnem obdobju spremeni naše življenje. Na bolje.
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Darko Klemen 
osvaja srca in kuhinje

AVTORICA: DANAJA POSTRUŽNIK
FOTO: LIDL SLOVENIJA

Kaj ste bolj: Mariborčan ali Primor’c?
Po duši in obnašanju bom vedno Mariborčan, čeprav doma
si tam, kjer imaš familijo. 
 
Dajte kakšen namig za večji uspeh v kuhinji …
Bodi previden z zelišči, ker lahko uničijo jed. Mogoče je
včasih manj več.

Simpatičen in vseslovensko priljubljen kuharski mojster
Darko Klemen, veliki zmagovalec MasterChef Slovenija
2016, zase pravi, da je delaven, nasmejan, ljubeč,
empatičen, družinski, zabavljač, nasmejan, zasanjan,
vztrajen, zagnan in trmast. 
 
V zadnjem času je prepoznan bolj po skrivnostih z žara,
saj je v oddaji Nabrušen nož in nabrušen jezik na zabaven
način razkrival vse skrivnosti za pripravo najboljšega
žara (in jih nadgradil še skozi sodelovanje z Lidlom
Slovenija). Dodobra je izkoristil svojo prepoznavnost – in
tudi finančno nagrado 50 tisoč evrov kot zmagovalec
šova, saj je odprl svojo restavracijo Francijev vrt. 
 
Sam pravi, da je posebej zadovoljen, ker je za kuhanje
navdušil starejšo hčerko Ajdo. Njegovo življenje se bere
kot pravljica; a vsaka pravljica ima svojo senčno plat.
Darkova mlajša hčerka Ida ima težave s srcem. Slednje
je zagotovo vplivalo na družino, a jo hkrati tudi močno
povezalo. Ob strahu za otrokovo življenje se človek
resnično zave, kaj je zares pomembno. Zaradi vsega
tega je Darko naš tokratni gost rubrike Inspire.me.

Kako se vam je spremenilo življenje po zmagi v
MasterChefu (osebno, poslovno …). Kako to, da ste se
odločili sodelovati z Lidl Slovenija? 
Po treh letih od MasterChef tekmovanja je res vse
drugače. Seveda govorim o prepoznavnosti. Sodelovanje s
podjetjem Lidl pa je to samo še povečalo. Odločitev zanje
sploh ni bila težka. Enostavno dobri so! 
 
V enem od intervjujev ste dejali, da že sedem let niste
bili na dopustu. To je izjemna zagnanost. Ste si sedaj z
družino že vzeli čas za tovrstni oddih?
Ker sem Štajerc, ki se je preselil na morje, imam dopust
vsak dan. 😉 Na žalost pa tudi letos še ne gremo nikamor. 
 
Nobena zgodba o uspehu ne pride brez resnične
zavzetosti in tudi žrtvovanj. Kaj bi izpostavili na svoji
poti?
Seveda bi izpostavil podporo žene in hčerk. Mislim da je
ključnega pomena za razvoj in uspeh podpora družine. No,
vsaj meni ...
 
Na eni strani izjemna poslovna uspešnost; na drugi
strani hčerina bolezen. Kako to uravnotežite, kako ste
živeli oz. živite s tem?
Ne razmišljam o bolezni hčerke, ampak poskušam uživati
vsak trenutek, ko smo skupaj. 
 
Kam naprej od te točke? Vas mika tudi tujina?
Dobil sem različne ponudbe za tujino, ampak mislim, da je
to mesto za mlajše, ki še nimajo družine.

Srž za.meInspire.me
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NENAVEZANOST, POT K
SVOBODI

Zagotovo ste že imeli priložnost opazovati nekoga, ki ga je zelo prizadela manjša
poškodba njegovega avtomobila. Kako si razložiti, da človeka popolnoma iztiri že manjša
praska? Popolnoma nepomembna. Ali pa ste opazovali najstnika, ki je izgubil ali
poškodoval svoj pametni telefon. Čista histerija. OK, morda gre tudi za finančni vidik, a s
tem se ne da pojasniti celotne zgodbe. Prav tako ste bili verjetno priča hudi jezi ali
potrtosti nekoga, ki je v šoli, službi ali doma slišal kritike (morda upravičene) »na svoj
račun«. Nenazadnje vidimo pravo poplavo spletnega besa in celo nasilja, ker ljudje iz
drugih narodov »ogrožajo« kulturo, tradicijo in identiteto posameznikov, skupin ali kar
celotnih narodov. Imajo ti na videz zelo različni primeri skupni imenovalec? Je vse to
mogoče povezati z navezanostjo?

Vodi.me

AVTOR: ROK KRALJ
FOTO: OSEBNI ARHIV

Navezanost kot pobeg iz lastne praznine

Zakaj smo torej navezani? Navezan sem na svojo državo, ker z identifikacijo z njo postanem
nekdo. Identificiram se s svojim delom in delo postane pomembno, jaz sem moja družina, jaz
sem moja lastnina; navezan sem na vse to. Predmet navezanosti mi ponuja sredstvo za pobeg iz
lastne praznine. Navezanost je pobeg in pobeg krepi pogojevanje. Če sem navezan na vas, je to
zato, ker ste postali sredstvo za pobeg od samega sebe; zato ste zame zelo pomembni in jaz vas
moram posedovati.
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Vezi črpajo našo energijo

Te besede o navezanosti je zapisal Jiddu Krišnamurti
(1895 – 1986), indijski filozof, pisec in predavatelj. Če
nas področje navezanosti zanima, potem je
Krišnamurti več kot primeren avtor. Čeprav so ga
mnogi že v mladih letih skorajda častili kot vodjo
številčnega duhovnega gibanja Red Zvezde, pa je leta
1929 to vlogo javno zavrnil in ob tem dejal: »Resnica je
dežela brez poti in ne morete se ji približati po nobeni
poti, z nobeno religijo ali sekto. ... Ker je Resnica
brezmejna, nepogojena, nedostopna po kateri koli
poti, je ni mogoče organizirati; in prav tako ne bi
smeli oblikovati kakršne koli organizacije, ki bi ljudi
vodila ali silila na katero koli določno pot. ... Moja
edina skrb je ta, da vzpostavim absolutno, nepogojeno
svobodo človeštva.«

Navezanost pomeni, da se z nečim identificiramo, da
dobesedno postane del naše osebnosti. Lahko bi
rekli, da ponotranjimo zunanje stvari. Našo notranjo
»praznino« zapolnimo z avtomobili, hišami, partnerji,
otroki, bogastvom, izobrazbo, modnimi oblačili,
nakitom, poklicem, potovanji, športnimi dosežki,
narodnostjo, ideologijo, kulturo itd. Morda zveni
nenavadno, a mi smo avto, izobrazba, partner,
družina, narod in tako naprej. Če je nekdo zelo
navezan na svoj avto, je praska na njegovi površini
dejansko njegova »osebna poškodba«. 
 
Namesto da se oklepamo stvari, jih delimo z drugimi;
namesto da si lastimo osebe, jim pustimo dihati;
namest, da kopičimo svoje bogastvo, slavo in družbeni
ugled, postanimo skromnejši in preprostejši, pozorni,
razumevajoči in altruistični.

Če pa se posameznik ali skupina naveže na idejo, jo
začne častiti, zagovarjati in braniti za vsako
ceno, ter preganjati drugače misleče, se oblikuje
ideologija. Ideologija postane edina »resnica« in druge
ideologije (ki prav tako izvirajo iz dobre ideje)
postanejo njen »smrtni sovražnik«. Ideologija je
statična struktura (navzven se oblikuje kot
hierarhična organizacija) in postane slab nadomestek
dinamične ideje.

Vodi.me
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Jaz, moj, moja, moje, mi, naši, naše… so označevalci
navezanosti. Razumevanje navezanosti je izjemno
pomembno, saj nas dobesedno veže oziroma priklepa
na objekt navezanosti. Navezanost je torej nasprotje
svobode, je priklenjenost na materialni svet, pomeni
pa tudi veliko porabo energije. Ker danes vemo, da je
vse okoli nas energija, je vsaka (na)vez(anost) tudi
energijska vez, ki nas izčrpava. Zato smo danes sredi
materialnega obilja in z »obilico« prijateljstev pogosto
izčrpani, počutimo se ujete, priklenjene. Zato
občudujemo majhne otroke in še redke ljudi, ki živijo
skromno, preprosto, a so hkrati srečni in svobodni.
Vse bi naredili, da bi bili tudi mi takšni, a nam nikakor
ne uspeva.

Navežemo se lahko na različne stvari, kot so zunanji
materialni predmeti in osebe, pa tudi na verovanja,
tradicije, ideologije. Prav tako se navežemo na svoje
dosežke, prepričanja, na izobrazbo, družbeni položaj,
poklic itd. Seveda potrebujemo hrano, vodo, oblačila,
stanovanja, v modernem času tudi računalnike,
avtomobile in potrebujemo druge ljudi, ki nas
vzgajajo, učijo, ki nam nudijo oporo ali prijateljstvo in
tako naprej. Vse to potrebujemo, vendar je 
 navezanost nekaj drugega.

Problem človeka je, da mora (pre)živeti v materialnem svetu, a se mora
hkrati osvoboditi njegovih spon oziroma navezanosti. Živeti v
materialnem svetu in biti hkrati nanj nenavezan, to je umetnost
življenja. O nenavezanosti lahko razmišljamo kot »procesu, pri katerem
se človek preneha istovetiti s telesom (materialnim vidikom), z umom
(miselnim vidikom), in duhom (energijskim ali vidikom moči). Tako
spozna in postane svoj resnični Jaz.«. (Maitrejev nauk).

Navezanost je ponotranjenost zunanjih
stvari

Ko ideologija postane edina resnica ...

V jedru vseh velikih religij, gibanj in revolucij;
filozofskih, ekonomskih in političnih smeri so ideje, ki
jih svetu »posredujejo« veliki ljudje – Krišna,
Buda, Kristus, Mohamed; Gandi, Martin Luther in
Martin Luther King; Voltaire, Marx in številni drugi. Te
ideje so nekakšni dinamični vrtinci energije, ki
postopno preoblikujejo svet. Ideje ljubezni,
nesebičnosti, nenasilja, demokracije, pravičnosti,
svobode, miru itd. so in bodo še naprej preoblikovale
svet. Vendar te ideje niso statične oziroma »večno
nespremenljive«, prilagojene so času, razumevanju in
razvojni stopnji človeštva ob določenem času.

Kristusovo sporočilo ljubezni je bilo pred 2000 leti namenjeno
takratnemu človeštvu. To pomeni, da ga danes ni treba razumeti
dobesedno (večina takratnega prebivalstva je bilo nepismenega, zelo
malo so vedeli o svetu, v katerem so živeli), čeprav je ideja ljubezni še
kako živa in aktualna.
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Krišnamurti je med drugim dejal tudi: »Če se
imenujete Indijec ali musliman, kristjan ali Evropejec
ali kakorkoli drugače, ste nasilni. Ali veste, zakaj je to
nasilno? Ker se ločite od preostalega človeštva. Če se
ločite zaradi prepričanja, nacionalnosti, tradicije,
povzročate nasilje. Človek, ki hoče razumeti nasilje,
torej ne pripada nobeni državi, nobeni religiji, nobeni
stranki ali delnemu sistemu. Zanima ga popolno
razumevanje človeštva.«

Vodi.me

Nacionalizem – navezanost na narod Čeprav materialni svet potrebujemo za zadovoljevanje
naših potreb oziroma preživetje in v širšem smislu za
blaginjo, pa ni končni namen našega bivanja.
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Navezanost na narod »rojeva« nacionalizem, ki je prav tako oblika
ideologije, ki ločuje ljudi med seboj in povzroča sovraštvo ter v končni
fazi nasilje in vojne.

V osnovi ni nič narobe, če se čutite pripadnika nekega
naroda, religije, tradicije ali prepričanja. Nenazadnje
je narod res skupina ljudi, ki jo povezujejo skupne
značilnosti – jezik, običaji, geografsko okolje itd.
Vendar podobno kot pri ideologijah tudi narod ni neka
statična in nespremenljiva tvorba. Pripadnost
narodu v 19. stoletju ni enaka razumevanju naroda v
21. stoletju. Danes živimo v kompleksnem in zelo
soodvisnem globalnem okolju.

Komercializacija – navezanost na stvari
in (lastno) vrednost

Verjetno najnevarnejša ideologija današnje družbe je
komercializacija. Komercializacija (commercium je
latinska beseda za trgovino, kupčijo), temelji na
predpostavki, da je za razvoj družbe najbolj koristno, če
se sleherna dobrina in sleherna družbena dejavnost
podredi trgovski oziroma komercialni logiki in
postane blago, s katerim se trguje. Za trgovino pa velja,
da deluje po načelih tekmovalnosti, sebičnosti, pohlepa,
»zvitosti«, ki izključujejo sočutje, solidarnost in
razumevanje za potrebe drugega. Eden ključnih vidikov
komercializacije je potrošništvo, ki človeka, njegovo
čustvovanje, aspiracije in aktivnosti usmerja k
posedovanju in »uživanju« stvari, oseb, uspeha itd.

Človek se pod pritiskom komercializacije močno naveže na materialni
svet in se z njim identificira. »Jaz sem to, kar posedujem oziroma si
lastim,« je glavna zapoved današnjega časa. Ne gre samo za posedovanje
vidnih materialnih stvari, temveč tudi nevidnih, kot so status,
izobrazba, poklic, uspeh, slava (danes se pogosto izraža kot število
všečkov ali sledilcev na družbenih omrežjih).

Ljubosumje – navezanost na osebo

Tudi drugi ljudje niso naša last, temveč sopotniki na
poti življenja, ki nam pomagajo in ki jim pomagamo
ter se pri tem učimo iz »učbenika« življenja.
Navezanost na druge ljudi je oblika posedovanja.
Navezanost na drugega človeka ni isto kot ljubezen.
Če rečemo, da imamo nekoga radi, a mu hkrati »ne
damo dihati«, to pač ni ljubezen. 
 
Seveda potrebujemo druge ljudi in ne samo da jih
potrebujemo, človek je človek šele v odnosu do drugih
ljudi. Ljubezen do drugega je univerzalna in ni enaka
odnosu navezanosti. Ničesar ne rešimo, če na
»potrošniški« način menjamo partnerje in prijatelje.
Še zlasti se navezanost na drugega izraža kot
ljubosumje, ki je izjemno razdiralno čustvo. Morda
komu zveni nenavadno, a ljubezen ima več skupnega z
razumom kot pa s čustvi.

Nenavezanost, osvoboditev iz spon
materije

Opisali smo nekaj primerov, kako se izraža navezanost
na materialni svet, na druge ljudi in na
ideje. Vendar obstaja tudi nasprotna pot, ki se ji
enostavno reče – nenavezanost. Nenavezanost ne
pomeni, da prekinemo vse vezi – se odrečemo
materialnim stvarem in prekinemo odnose z drugimi
ljudmi, se odrečemo religiji, narodu itd. – in odidemo
na primer v samostan, na samoten kraj, v puščavo.

Nenavezanost pomeni, da še vedno živimo v vsakdanjem svetu, a si ga ne
lastimo. Stvari, ljudje in ideje so tukaj, ker jih potrebujemo. Zato je
dostop pomembnejši od lastništva stvari za vsako ceno in zato je
ekonomski pristop prihodnosti medsebojna delitev dobrin, ki je odraz
naše nenavezanost na materialni svet.

Če smo nenavezani, avto postane samo prevozno sredstvo,
stanovanje prostor za bivanje, oblačilo zaščita telesa (kar
ne izključuje, da je lepo), hrana »gorivo« telesa. Religija
postane pot samospoznanja. Narod postane skupina ljudi,
s katero si delimo nekatere skupne značilnost in hkrati
spoštujemo vse druge ljudi in narode. Denar postane
pripomoček za mojo blaginjo, blaginjo moje družine in vseh
drugih ljudi. Drugi ljudje pa postanejo naši sopotniki,
partnerji in prijatelji. Nenavezanost pomeni, da smo še
zmeraj tukaj, a osvobojeni vezi materialnega sveta. Takrat
lahko živimo bolj preprosto življenje, smo srečnejši, imamo
več energije in spoznamo moč ljubezni.
 
Nenavezanost je pot ljubezni.

Človek tako postane slep za lepoto sveta, potrebe
drugega in za resnični razvoj, ki lahko poteka samo
izven »objema« materialnega sveta.

https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice
https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice
https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice


Kje smo na naši življenjski poti?
AVTORICA: DANIJELA BREČKO
FOTO: OSEBNI ARHIV DRAGANA KNEŽEVIĆA
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Večina ljudi ne ve, od kod prihaja njihova
motivacija, na kateri stopnji psihološkega
razvoja so, in kaj morajo storiti, da bi zaživeli
bolj kakovostno. Pri tem naj bosta merili, kaj
nas dela srečne ali kaj daje našemu življenju
občutek pomena in/ali izpolnitve. Ko
spoznamo, da se bodo naše potrebe in
vrednote spreminjale, ko bomo rasli in se
razvijali, nam to pomaga videti življenje
drugače; daje nam evolucijsko perspektivo. Če
vemo, da se bodo naše potrebe v prihodnosti
razlikovale od potreb, ki jih imamo zdaj, smo
pozorni na to, da ne zadovoljujemo le trenutnih
potreb, temveč najdemo priložnosti za
zadovoljevanje naših prihodnjih potreb. O
metodi, ki to raziskuje - evolucijski coaching -
smo se pogovarjali s coachem, mag. Draganom
Kneževićem.

Ko sem dovolj odprt_a in dojemljiv_a

Kaj je pravzaprav evolucijski coaching? Kdo je njegov
začetnik? 
 
Vsaka oseba, tudi coach, je na svojem evolucijskem
potovanju. Začetnik evolucijskega caochinga je Richard
Barrett, ki je opisal evolucijski coaching kot naravno
potovanje v smislu psihološkega razvoja, ki je
lastno vsakemu človeškemu bitju.
 
Evolucijski coaching se torej ukvarja s podporo klientu v
smislu, da ta sprejme in razume, na kateri točki tega
potovanja je in katere stopnje še mora doseči. Sam sem se
srečal z evolucijskim coachingom pred dobrimi desetimi leti,
pri raziskovanju voditeljstva in kulture organizacije. Moji
klienti so želeli več kot zgolj klasično podporo v obliki večje
učinkovitosti in s pomočjo coachinga sem jih lahko popeljal
v raziskovanje novih razsežnosti sebe. Za uspešnost procesa
coachinga pa je nadve pomembno, da klient sprejme in
razume rezultate in da si želi naprej.
 
Kdaj je torej klient “zrel “za evolucijski coaching? 
 
Takrat, ko je dovolj odprt in dojemljiv za tako imenovani
integralni pristop. To pomeni raziskovanje sebe v globino in
širino. Nikdar se ne osredotoča zgolj na en vidik, en
problem, en cilj …

V nekaterih organizacijah si res želijo
srečne ljudi

Sreča je pogosto zaznana kot vez do trenutka popolnosti. 
Sreča, ki jo išče klient v procesu coachinga, je pogosto
njegova želja po trajnostni izpolnitvi na vseh področjih
njegovega življenja. Če si opazila, sem se izognil izrazu
uravnoteženost med delom in življenjem. Iskanje ravnotežja
v življenju je znak, da imamo mitološko, torej popačeno sliko
o sreči.

V povezavi z evolucijskim coachingom večkrat omenjaš
srečo, rekoč: “Glavni namen človekovega delovanja je,
da je srečen.” Kašna je tvoja definicija sreče?
 
Sreča je prelep trenutek življenjske izkušnje, ki ga ne
morem definirati kot subjektivno kategorijo.  

Biti ponosen pomeni novo učinkovitost

Kako se odzovejo organizacije, kadar omenjaš srečo?
 
Ni moja naloga omenjati sreče. Svojo vlogo vidim v tem, da
začutim in razumem, kaj pomeni sreča za organizacijo in
njene člane. Ni važno, kako jo poimenujejo, naloga vsakega
coacha je, da opazuje, začuti in odraža potrebe in motive
posameznika in organizacije. Generalno gledano, obstajata
dve vrsti odzivov. V nekaterih organizacijah si res želijo
srečnih ljudi. V takšnih organizacijah namenjajo veliko
pozornost razvoju blagovne znamke dobrega
zaposlovalca. Pri nekaterih organizacijah pa prevladuje
zmotno razmišljanje (lahko mu rečemo tudi strah), da srečni
zaposleni ne bodo visoko učinkoviti delavci. Oba pristopa
sta odraz vodenja in kulture organizacije.

Vodi.me

Evolucijski coaching v Navdihni.me in Insights
d.o.o.
 
Mag. Natalie Cvikl Postružnik, urednica revije,
pravi: »Kot coachinjo me zanimajo vsi
učinkoviti načini osebnostnega razvoja, ki
vodijo do človekove izpopolnjenosti, razvoja,
zadovoljstva, sreče, če želite. Zato sem z
zanimanjem povabila k pripravi prispevka
kolegico Danijelo (dr. Danijelo Brečko,
podpredsednico Slovenskega coaching
združenja). Ta v pričujočem intervjuju s
hrvaškim coachem Draganom predstavlja
enega novejših načinov odkrivanja svojih
potencialov – evolucijski coaching, ki ga
uporabljamo tudi v našem podjetju.«

Kakorkoli že, rad bi poudaril skupno značilnost sreče v
organizaciji. To je ponos. Biti ponosen, pomeni novo
učnikovitost. Ponosen zaposleni je lojalen in zavezan k visoki
učinkovitosti na dolgi rok, kar pomeni globljo izpolnitev, ki
bo prisotna tudi v manj srečnih trenutkih.
 
Kako pa posameznikove trenutne in bodoče potrebe
vplivajo na njegovo motivacijo?
 
Večji kot je razkorak med osebnimi in organizacijskimi oz.
timskimi vrednotami, manjša je motivacija. Motivacijo
razumem kot nadgradnjo zadovoljstva. Če zaznamo
pomanjkanje motivacije, začnemo raziskovati elemente
zadovoljstva, kot so posameznikova prepričanja, vrednote,
povezava vrednot z obstoječo kulturo organizacije …

Vodi.me
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Iz izkušenj vemo, da imajo ljudje različno močno
potrebo po varnosti. Ali močna potreba po varnosti
zavira osebno rast, kjer vemo, da gre praviloma za “izlet
v neznano”. 
 
Drži. Naša življenjska pot je vselej izlet v neznano.
Ljudi ni lahko prepričati, da je pot varna, vse dokler
prevladuje zaznava strahu. Ključ leži v odkrivanju resničnih
potreb po varnosti in njihovem globljem raziskovanju. V
takšnih trenuktih “plešemo skupaj” in v takšnih trenutkih si
delimo vse, tudi naše najgloblje skrivnosti. Nekateri klienti
potrebujejo bolj proaktiven pristop, kot je uporaba
domišljije – kako bi izgledalo, če bi za vedno ostali v želeni
coni varnosti?
 
Praviš, da razvoj posameznika ni enakomeren, temveč
pogojen s situacijami oz. odvisen od vrste potreb. Lahko
bolj natačno razložiš, kaj si s tem mislil?
 
Predstavljaj si, da se v organizaciji pojavijo govorice o
spremembah. V takšnih trenutkih lahko zaznamo zelo
različne reakcije in odzive ljudi, ki temeljijo na njihovi
percepciji potreb in percepciji bodoče nove
situacije. Popolnoma jasno je, da nihče zares ne ve, kako bo
bodoča nova situacija izgledala, toda vsi si ustvarjamo
projekcije prihodnosti. Vsaka nova situacija je pravzaprav
odsev naših lastnih percepcij. To je obenem tudi
priložnost, da investiramo energijo v (osebno) rast, ali pa jo
zapravljamo z vzdrževanjem status quo položaja, ki
mimogrede sploh ne obstaja in nikoli ni rešitev.
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Kaj najpogosteje ovira posameznikov razvoj? 
 
Strah in ego!  Prve dve črki besede Ego bi morali
zamenjati z Ears&Go oz. z drugimi besedami: naprej se
bomo premaknili, če bomo poslušali, čutili, odražali in
prevzeli akcijo.
 
Lahko podaš konkreten primer, ko je posameznik
“zastal” v razvoju?
 
Odvisno je od tega, če je posameznik samo nekoliko utrujen
ali zares želi zapustiti proces razvoja. V prvem primeru je
rešitev enostavna, prilagodim tempo dela in ga v ničemer ne
priganjam.  Drugi primer je pogosto odraz tega, da je
posameznik pač rešil določen problem, kar mu zadošča,
naprej pa ne želi.  Kot coach ne sodim njegove odločitve, le
zagotovim, da  razume, da je odločitev, kakršnakoli že,
njegova.

Učinkovitost ali Učinkovitost z veliko
začetnico

Kašne so koristi  ti.“performance coachinga” in kakšne
evolucijskega coachinga za pozameznika in kakšne  za
organizacijo?
Korist "performance coachinga" je visoko
motivirana oseba, ki je ravnokar nadgradila svoje
sposobnosti in jih povezala s svojimi oz. organizacijskimi
vrednotami.  Rezultati evolucijskega coachinga pa so
večinoma vidni na drugih in različnih življenjskih področjih
klienta. Barret jih imenuje: Učinkovitost z veliko začetnico.

Vodi.me
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Zanimivo je, kako se določene osebe nezavedno
dotaknejo mojega življenja in ga spremenijo za vedno.
Violette je bila del mojega življenja samo eno uro
mojega časa. Ona sama in njene besede so že zdavnaj
prerasle najino fizično srečanje, ki se je zgodilo nekega
soparnega septemberskega dne v zakotni vasici v osrčju
Afrike.

Zaslišala sem pritajeno hihitanje, skorajda plašen smeh. Obrnila sem se,
da bi videla od kod prihaja. Pred vrati učilnice so se zbrale matere. Med
njimi je bila tudi Violette. Slišale so, da se v šoli dogaja nekaj nenavadnega
in so prišle preverit, če je z otroki vse v redu. 
 
Otroci so nepremično sedeli za lesenimi šolskimi mizami in s široko
razprtimi očmi opazovali nekakšne duhove ali “mzunge,” kot nas belce
kličejo v Burundiju. Mzungu je beseda, ki ni ne pozitivna, ne negativna. Je,
kar je … beseda za belega človeka sredi črne Afrike.
 
Kasneje tega dne sem Violette in njene otroke pospremila do njihovega
doma v bližini šole. Zanimalo me je, kako je “naša” šola spremenila
življenje njenih otrok. Z Violette deliva isto število let in pa dejstvo, da sva
obe materi. Ona je mati osmih, jaz treh mulcev.
 
Običajno ženske v burundijski družbi nimajo besede. In nič drugače ni
bilo, ko sem njeno družino obiskala na njihovem domu. Oče je ves čas
poudarjal, kako lepo je, ko imajo šolo tako blizu, kako jo je sam pomagal
zidati in kako je zanj pomembno, da vsi otroci, vključno s hčerami,
dokončajo šolanje. “Veš, če hodijo v šolo, potem nam jih ni potrebno tako
zgodaj poročiti. Punce se kasneje poročijo in nimajo otrok, ko so še same
otroci.” Ne glede na to, da poznam dejstva in številke o otroških porokah,
me osebne zgodbe vedno znova pretresejo. Otroci naj bodo otroci. Naj
obiskujejo šolo, počnejo neumnosti in brcajo žogo. Bližnja šola je
Violettinim deklicam podarila otroštvo.
 

 
Violette je bila ves čas mojega obiska tiho. Na skrivaj
sem jo opazovala. V nekem trenutku
enostavno nisem več zdržala. Prosila sem prevajalca, naj
prevaja moje besede: “Violette, kaj je pa tebi najbolj všeč
pri novi šoli?” Za trenutek je obstala, kot da tehta besede
in se jih boji izgovoriti. Nato je počasi privrela misel:
“Všeč mi je, da si ti prišla. Ženska. Pokazala si mojim
hčeram, našim puncam, da lahko tudi ženske nekaj
dosežejo v življenju. Mhmm. Da, to mi je všeč. Všeč
mi je, da si ti vodila ta šolski projekt. In si dokazala, da
ženska to zmore.”
 
Od tega dne je Violette del mojega življenja. Njene
besede so spremenile mene in moje lastno dojemanje
življenja. Če želimo, da se stvari spremenijo in dosežemo
enake možnosti tako za ženske kot tudi za moške,
potem moramo ženske in matere postati vzornice
svojim otrokom, še posebej hčeram in podpirati druga
drugo.
 
Enakopravnost spolov namreč ni samo osnovna
človekova pravica, temveč je osnova za zagotavljanje
miroljubnega, razvijajočega in trajnostnega sveta. Še
vedno se 750 milijonov deklic poroči pred 18 letom
starosti, 200 milijonov žensk in deklic ima pohabljena
spolovila zarado obrezovanja, vsaka tretja ženska na
svetu pa je doživela fizično in/ali spolno nasilje.
 
Svet bo lepši za vse:
 

Ko ne bo več razlikovanja na osnovi spola,
Ko nihče več ne bo izvajal škodljivih praks, kot so
obrezovanje spolovil deklicam in ženskam,
otroške poroke, prezgodnje in prisilne poroke, ….
Ko bomo v družbi prepoznali vrednost neplačanega
dela znotraj doma in ga enakopravno razdelili med
vse družinske člane,
Ko bomo vsem otrokom zagotovili dostop do
izobraževanja, zdravstvene in socialne oskrbe,
Ko bodo ženske enakopravno dostopale do
plačanega dela ter bodo vključene v postopke
odločanja tako na političnem kot gospodarskem
področju.

 
Ko sem pred časom obiskala Violette, sem želela videti
spremembo v okolu zaradi “naše” šole. Nedvomno je
šola prinesla spremembo. Vendar največja sprememba
se je zgodila v meni. Zavedanje, da živim v okolu z
velikimi privilegiji, me je prisililo, da ponovno razmislim o
odgovornostih, ki jih imam do svojih otrok in do
človeštva. Sem ženska, ki lahko spreminja svet …. zase,
za Violette in za najine otroke. Za vse. In zato to tudi
počnem. Zaradi Violette.
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AVTORICA: SAMRA ZAHIROVIČ
FOTO: MATEVŽ ČEBAŠEK

O VITEZINJAH BREZ
STRAHU IN MEČA
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»Vsak razumen človek bi priznal – in danes se to
prepričanje vedno bolj uveljavlja –, da so razmere za
uresničitev sposobnosti vsaj enako pomembne kot same
sposobnosti, s katerimi se nekdo rodi …« S temi besedami
Dina Štěrbová, češka alpinistka, v svoji knjigi »Hrepenenja in
usoda: Prve ženske na osemtisočakih« zapiše svoje
razmišljanje o biološki in psihološki pogojenosti človekovih
sposobnosti.

Ženske in alpinizem? Phhh, pa že ne
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Prvi vzponi na mogočne osemtisočake so se zgodili med
letoma 1950 in 1964. V tem obdobju so se na odprave podali
predstavniki »močnejšega spola«, kot je bilo običajno po
načelih človeške družbe oziroma uveljavljenih normah skozi
številna zgodovinska obdobja. Pri ženskah se je v različnih
okoljih in na različne načine izkazovalo predvsem
pričakovanje, da opravljajo svoje poslanstvo biološke
reprodukcije z namenom obstanka vrste ter seveda skrb za
družino in gospodinjstvo. 
 
Pri tem se ženskam ni puščalo veliko prostora za raziskovanje,
kaj šele aktivno udejstvovanje na različnih drugih področjih
življenja. Četudi je bilo človeštvo skozi celotno zgodovino priča
vrsti uspehov številnih vladaric, umetnic in znanstvenic, so bili
njihovi dosežki deležni bistveno manjšega navdušenja kot
siceršnji uspehi moških. Alpinizem v tem smislu ni bil izjema.
Ženske so se tako v zgodovino alpinizma s prvimi vzponi na
osemtisočake zapisale 25 let kasneje kot moški in kljub
kontinuiranim dosežkom pogosto ostale spregledane.

Ženske neodgovorne in lahkomiselne,
moškim občudovanje
V pogovoru je avtorica knjige izpostavila, da je bilo tveganje,
ki je neposredno povezano z ženskim gorništvom in
alpinizmom, večinoma deležno dvojnih meril pri vrednotenju
– moški so bili zaradi tega občudovani, medtem ko so bile
ženske alpinistke označene za neodgovorne in lahkomiselne.
Moškim je bilo v smislu opravljanja svoje družinske vloge
vzporedno z realizacijo svojih alpinističnih ciljev bistveno bolj
prizaneseno kot ženskam, ki so zaradi fenomena
materinstva odhajale na odprave z grenkim priokusom.
Vključno z njo. 
 
Znana slovenska alpinistka Marija Štemfelj, ki je v 90. letih
kot 13. ženska dosegla vrh Mount Everesta, z možem pa sta
vzpon ne vedoč dosegla kot prvi zakonski par na svetu in je
danes mati treh otrok,  je izpostavila predvsem
problematiko časa, ki je v alpinizmu še posebej izrazita v
današnji moderni družbi. Povedala je, da so včasih odprave
trajale tudi do tri mesece – šlo je torej za tri mesece
odsotnosti od doma, otrok, družine … in če veš, da imaš
podporo slednje, je takšen podvig bistveno lažji.

Ženske pred izbiro: gorništvo ali
materinstvo
Alpinistka Tina Di Batista, ki je bila na Himalaji že trikrat, je
na vprašanje o zadržanosti žensk v zvezi z ženskim
gorništvom in alpinizmom odgovorila, da pravzaprav ne
razume, zakaj se več žensk ne odloča za takšen »šport«, saj

gre za ženskam precej naravno gibanje. To namreč opaža
tudi v športnem plezanju, kjer ženske prevladujejo. Pravi, da
so razlogi morda v nekoliko slabši fizični odpornosti na mraz
ali pa v skrbi za družino ter predvsem v času, ki si ga
sodobna ženska, poleg družine in kariere, težko privošči.
 
Številne svetovno znane alpinistke se zaradi psiholoških ovir
pri materinstvu odločajo, da ne bodo imele otrok. Med njimi
je tudi dr. Irena Mrak, ki je povedala, da se je za to odločila 
zavestno, saj bi se v primeru, da bi imela otroka, odločila za
opustitev alpinizma oziroma odprav na Himalajo. Ta namreč
ni samo športno plezanje – zahteva veliko časa, psihofizične
pripravljenosti ter večje finančne »zalogaje«. Med drugim je
tudi poudarila, da je pri visokih gorah, kot je Himalaja,
najpomembnejša »glava«. To dejstvo velja brez izjeme – za
oba spola. Dodala je tudi, da so bili moški na nekaterih
njenih odpravah celo bolj »cagavi«, saj so ženske po naravi
nekoliko bolj potrpežljive, kar je v tovrstnih ekstremnih
razmerah zagotovo ena izmed koristnih lastnosti.

Pomembne osebnostne lastnosti
Vse navzoče gostje so se soglasno strinjale o tem, da
(ne)uspeh odprav ni pogojen s spolom udeležencev temveč
so pri tem odločujoče predvsem njihove osebnostne
lastnosti. V visokih nadmorskih višinah si postajajo vsi
enakovredni in največ, kar šteje v vseh odpravah, so
spoštljivi odnosi, ne glede na to ali z nekom delimo enako
mnenje ali ne. Zgolj en slab odnos znotraj odprave lahko
poruši ekipni duh celotne odprave. Nenazadnje pa lahko
slednje prenesemo tudi na vsa ostala področja našega
življenja, kajne?

Avtorica opravila detektivsko delo

Dina Štěrbová, ki je med drugim kot prva ženska osvojila 6.
najvišji vrh na svetu – osemtisočak Čo Oju, je danes
upokojena matematičarka. S svojim življenjskim zanosom,
dobro formo, humorjem, humanitarno angažiranostjo ter
inteligenco presega vse stereotipne predstave, ki bi jih
morda lahko slišali o upokojenih ljudeh.  
 
Gradivo za knjigo Hrepenenja in usoda je zbirala celih 14 let
– ključni del pri snovanju knjige je bil, po mnenju avtorice, že
skoraj »detektivsko« zbiranje revijalnih objav, dnevnikov in
poročil o odpravah, obenem pa je pogosto morala stopiti
tudi v stike s sorodniki (tragično preminulih) junakinj ter z
informacijskimi centri in gorniškimi revijami, ki zbirajo
podobne zapise.

Ponosni smo lahko na Slovenke

Knjiga bralcem odpira avtentičen vpogled v ženski
alpinizem. Z nazornim dokumentiranjem in bogatim
slikovnim gradivom (predvsem) iz avtoričinega osebnega
arhiva slikovito pripoveduje zgodbo številnih svetovno
znanih alpinistk ter opisuje njihove vzpone na 14
vrhov, ki presegajo »čarobno« mejo 8000 m in so s tem
posledično najbolj privlačne za navdušence alpinizma.
Omenja tudi dve slovenski alpinistki – Marijo Štremfelj, kot
do sedaj edino slovensko alpinistko na vrhu 
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Filmske anekdote povsem realne alpinistke

Strast do alpinizma in himalajizma je Dina Štěrbová začela
čutiti že v srednji šoli, ko je leta 1959 spremljala odpravo na
Čo Oju. Že takrat je z alpinisti delila enake ideale, ni pa se
zavedala, da bo nekoč tudi sama »stopila v njihove vrste«.
 
79-letnica nam je zaupala, da tudi njena odprava ni bila
povsem enostavna. Življenje v državi, ki je v tedanjem času
doživela sovjetsko okupacijo, je humorno označila za
življenje v absurdistanu, saj je morala uporabiti absurdna
sredstva, da je lahko dosegla, kar si je želela. Skozi vse
odprave, ki jih je organizirala, je doživela številne zaplete v
obliki kazni in izločitev iz različnih društev, kar je v
njej vzbujalo številne dvome. A vendar pravi, da je bilo to
zanimivo življenje.
 
Opisala je še eno izmed svojih, skoraj filmskih, anekdot o
odpravah, ki jih je doživela: ko je po dolgih naporih pridobila
dovoljenje za zapustitev države, se je na veliko presenečenje
vseh namesto »nekam na zahod« odpravila v Afganistan,
na tamkajšnji vrh Nošak. Med potjo so njeno soplezalko
ustrelili roparji ter ji ukradli opremo, zaradi česar se je na
vrh morala odpraviti sama.

Mount Everesta, ter Marijo Frantar z vzponoma na Nanga
Parbat ter Kangčendzengo.
 
In prav zmagovita fotografija Marije Frantar na vrhu Nanga
Parbata krasi naslovnico več kot 400-stranske knjige o
ženskem alpinizmu. Avtorica je na slikovno podobo knjige
ponosna, saj ji je slovenska alpinistka predstavljala velik
vzor, njene dosežke pa je spremljala z občudovanjem.
Marija Frantar je bila v tedanjem času »špica« v ženskem
alpinizmu, saj se je lotevala vzponov tudi pozimi in se s tem
postavila marsikateremu moškemu ob bok.

Človeštvo je preživelo zaradi
posameznikov, ki so upali tvegati

Tedanje državne letne odprave so izključevale ženske in
sama se je zavedala, da bodo njeni alpinistični dosežki
v celoti odvisni samo od nje – vendar to zanjo in njej
podobnim ženskam vseeno ni predstavljalo ovire.
Hrepenenje po premagovanju višin in predsodkov se v
knjigi kaže tudi v zapisu, kako je z ženskami sešila skoraj
celotno opremo za njihove alpinistične podvige. Zaradi
številnih dvojnih meril in kljubovanj, ki jim je bila priča v
svetu alpinizma, alpinistke v pogovoru metaforično imenuje
kot vitezinje brez strahu in meča.
 
Pravi, da v osnovi obstaja samo eno filozofsko univerzalno
opravičilo, ki gorništvo nasploh, še zlasti pa himalajizem,
upravičuje, in to je dejstvo, da je človeštvo to, kar je, ravno
zaradi tega, ker so se vedno našli posamezniki, ki so želeli in
uspeli tvegati. Ta za preživetje nedvomno ključna lastnost je
ostala v ljudeh genetsko zabeležena.
 

Hrepenenje po tem, da »pokažemo zobe« nečemu tako
nepredvidljivemu, kot je narava, je pravzaprav ena izmed
tistih »v zibelko položenih« lastnosti, ki nas za razliko od
spola resnično definirajo, saj smo jih prevzeli od svojih
prednikov vse od začetkov civilizacije in nas pripeljala do
tega, kar danes smo.

O knjigi in predstavitvenem dogodku

Založba Didakta je ob izidu slovenskega prevoda
knjige Hrepenenja in usoda v Cankarjevem domu
organiziral dogodek Ženske v Himalaji, na katerem se
nam je pridružila tudi sama avtorica knjige. 
 
Dokumentarnemu filmu, ki je nastal v produkciji RTV
Slovenija, je sledila okrogla miza o pomenu ženskega
alpinizma v Himalaji in uspehih naših alpinistk. O
pogumu, garanju in kljubovanju so nam iz prve roke
pripovedovale legende slovenskega alpinizma – Marija
Štremfelj, dr. Irena Mrak in Tina Di Batista.

Foto: didakta.si



BENIGNI TUMOR JE
DAL KRILA MOJI

DUŠI

AVTORICA:  NATALIE  CVIKL  POSTRUŽNIK
FOTO:  OSEBNI  ARHIV MIRNE RADOŠEVIĆ
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Uporniška perfekcionistka

Mirna Radošević je predsednica uprave enega od
podjetij za Srednjo in Vzhodno Evropo. Je zaljubljena v
osebni in organizacijski razvoj in njena največja
poslovna strast so kultura in vrednote ter vpliv kulture
na razvoj posameznikov in organizacije. Mirna uspešno
vodi podjetje od leta 2007, ko je bilo podjetje
ustanovljeno z le nekaj člani tima. Sedaj je to
organizacija, ki posluje na osmih tržiščih in šteje 100
zaposlenih. A naš navdih ni (le) zaradi svoje izjemne
poslovne poti; navdihuje nas s svojo zgodbo, kako je po
uspešni operaciji benignega tumorja na lobanjskem
dnu spremenila Življenje in začela slediti svoji duši.

Kakšna si bila kot otrok, najstnica in kakšna kot
poslovna ženska? 
 
Kot otrok sem bila sramežljiva, vase zaprta deklica. Mama mi
pravi, da sem veliko jokala. Spominjam se, da sem že takrat
imela bogat notranji svet in sem se rada zadrževala v njem.
Skozi leta sem postajala vse bolj odprta do ljudi in do
sveta. Pa vendar sem ves čas ostajala nekako introvertirana
in ekstrovertirana. Tudi kot najstnici mi je bilo vedno
pomembno, da sem preživela nekaj časa sama s seboj,
čeprav sem zelo radovedno spoznavala vse čare izhodov,
druženja ... Že v zgodnjih najstniških letih sem začela dnevno
pisati. Moji zapisi so bili v dnevniku, v katerem sem
podrobno razpravljala z Bogom in z njim delila svoja
najgloblja spoznanja, uvide, razmisleke. Spominjam se, kako
dragoceni so bili zame ti trenutki in to je ostalo pomembno v
mojem življenju vse do dandanes.
 
Vedno sem bila odlična učenka. Z ene strani sem bila malo
uporniška in radovedna, a z druge vedno »perfekcionistka«,
ko so bile pod vprašanjem vsakodnevne obveznosti. Sama
od sebe sem vedno zahtevala največ. To navado
premagujem šele sedaj ... hahahahaha in počasi spoznavam,
da mi prinaša več škode kot koristi.
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Kdo je Mirna (kaj imaš rada, česa se bojiš)?
 
To je vprašanje, ki si ga rada pogosto postavljam. Skozi
leta sem spoznala, da se odgovor spreminja z mojim
dozorevanjem in razvojem. Pred desetimi leti bi se
opisala kot mama dveh prekrasnih deklet in kot
uspešna poslovna ženska. Danes vem, da sta to samo
dve od mojih vlog v tem življenju, v katerem doživljam
vlogo mame, poslovne ženske, prijateljice, partnerice ...
Danes bi se opisala kot tisto, ki se zaveda svoje izkušnje
življenja, zaveda svojih vlog in ki se z vsakim dnem bolj
prepušča življenju, ki jih ponuja tisto najboljše.
 
S prepuščanjem se zmanjšujejo tudi moji strahovi.
Nekaj časa sem se bala smrti, minljivosti in takrat sem
veliko razmišljala o obojem, tako da se danes sploh
ne spomnim več, česa sem se bala. Včasih me strahovi
še obiščejo, a se z njimi soočim, malo se pogumno
pogovorimo in enostavno minejo. Življenje občutim
vedno bolj optimistična. Prav življenje je tisto, kar imam
najraje.

In Mirna kot poslovna ženska ... hm, naj malo razmislim.
Danes se je moj pogled na to, kaj počnem, popolnoma
spremenil. Danes čutim, da sem tukaj na razpolago
krasnemu timu ljudi, s katerimi delam in s katerimi
preživim veliko časa. Skupaj smo uspešni in sanjamo o
organizaciji, v kateri se bodo vsi počutili svobodne, v
kateri šteje mnenje vsakega in v kateri vsi doprinašamo k
razvoju poslovanja, a pri tem ne pozabimo živeti. Počasi
gradimo takšno kulturo in ustvarjamo rezultate,
doprinašamo skupnosti in uživamo.
 
Kot poslovna ženska sem predana poslu, sem
disciplinirana, zahtevna, etična in – lahko bi
rekla – odprta za novo, radovedna.

Osvobajam se omejujočih življenjskih
vzorcev

Kaj te v življenju najbolj opredeljuje?
 
Eden mojih najljubših izrekov je izrek Alana Wattsa »To
define is to limit.«, oziroma »Definirati pomeni omejiti.«
Če me vprašaš, kaj me definira, sem prepričana, da
marsikaj, kar so mi prenesli starši, prijatelji, delo, ki ga
opravljam ... zavedam se, kako me ta definicija omejuje
pri moji avtentičnosti. Poskušam se osvoboditi vsega, kar
me definira in živeti takšna, kot sem izvorno brez ozira na
vse vloge, v katerih se trenutno v življenju nahajam. Učim
se imeti rada v svoji izvorni lepoti brez omejitev,
pogojenih z mojimi življenjskimi vlogami, uspehi in
izkušnjami. To je prava svoboda in tu se skriva prava
radost življenja.
 
Zakaj si danes to, kdor si?
 
Vse moje izkušnje, tako lepe kot tiste izzivalne, so me
zaznamovale. Zgodovina je odigrala svoje. Osvobotiti se
zgodovine, kot tudi ponavljanja vedno istih življenjskih
vzorcev ni niti malo enostavno. Zelo sem pogumna in
tudi disciplinirana, veliko časa preživim v meditaciji in v
tišini, kar me je pripeljalo do mene same oz. do te osebe,
ki sem danes.



Odvijam darilo moje diagnoze benigni
tumor

Kje si našla moč za rešitev svoje diagnoze? Kdo te je ob
tem podpiral in kaj si od takrat spremenila?
 
Vselej, ko govorim o svoji diagnozi, pravim, da je v mojem
fizičnem telesu. Tako nekako se tudi počutim. Ko so mi
konec leta 2016 postavili diagnozo benigni tumor na
lobanjskem dnu, ki ga je bilo težko operirati, saj se je nahajal
v delu, kjer se stikajo vsi življenjsko pomembni živci, sem
vedela, da mi je bila ta diagnoza poslana zato, da
spremenim svoje življenje, se začnem spoštovati in
imeti rada. Hkrati s tem uvidom je prišla tudi notranja moč.
To je notranja, božanska moč. S postavljeno diagnozo se je v
meni prebudil tisti božanski del, ki ga vsi nosimo v svojih
srcih, v globini svoje biti. V takšnih situacijah rada pogledam
navzgor in rečem ali »hvala« ali »okej, razumem, greva
skupaj«. Kolikor že sem se bala izida operacije in tega, da ne
bi ostala invalidna, saj je bilo tveganje za to izjemno veliko,
sem v globini svoje biti vedela, da bo vse tako, kot mora biti,
in da mi je bil tumor podarjen. Darilo, ki je, ko sem ga odvila,
začelo odvijati tudi moje novo življenje.
 
Veliko ljudi me je ob tem podpiralo. moji najbližji, moji hčeri,
bratje in njihove družine, moji prijatelji, moj bivši soprog,
moji sodelavci, poslovni partnerji ... in veliko število znancev.
Podpora je prihajala z vseh strani. Imela sem občutek, kot da
mi ves svet stoji ob strani in da nam bo skupaj uspelo.
 
Ko sem se pripravljala na operacijo v Nemčiji, sem imela
občutek, da se bo moje življenje samodejno spremenilo po
operaciji. Tumor sem doživljala kot staro »jaz«, kot
nek star program, ki ga je potrebno izbrisati. Spominjam se
nekega jutra kakšen mesec in pol po operaciji, ko sem se že
vrnila domov – zbudila sem se in začutila, da je v meni vse
po starem in da se sprememba ni zgodila samodejno.
Takrat sem vklopila vso svojo moč in se odločila, da bom
predano, disciplinirano in pogumno zakorakala po poti
odpiranja svojega srca. Tega jutra sem si obljubila, da bom
poslušala svojo dušo vsak dan bolj, vse dokler se je ne
naučim popolnoma poslušati.
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Odpiram srce in sledim duši
Kaj je zate duša?
 
Toplo mi je pri srcu, ko se omenja duša. No, toplo mi je tudi,
ko rečemo telo. Pogosto namreč pozabljamo, kako
pomembno je telo za nas. Telo je naš hram. Hram, ki nas
ščiti, varuje, ki je vedno tukaj za nas. In hram je potrebno
redno čistiti in vzdrževati. V hramu živi naša duša. Duša
zame predstavlja tisti iskren del nas, izvorni del nas, čisto
brezpogojno ljubezen. Definicija tukaj sploh ni pomembna.
Pomembno se je naučiti poslušati, slišati tisto, kar nas
resnično veseli, delovati skladno s tem, kdor smo in se imeti
rad takšne, kot smo. Takšno potovanje je stvar odločitve.
Odločitve, usmeriti se na pot ljubezni in resnice.

Če slediš duši, je uravnoteženost samoumevna

Kaj je v tebi izzvalo največ bolečine in kaj največje
veselje? 
 
Moja največja bolečina je bolezen moje mame. V letu 2007 je
moja mama zbolela za težko obliko bipolarne motnje in ta
dogodek je pustil pečat na vsej naši družini. Sprejeti to težko
psihično stanje ni niti najmanj enostavno, še posebej, ko je
prizadet tvoj bližnji član družine. A kot vsaka težavna in
boleča situacija, me je tudi ta naredila modrejšo. Naučila me
je potrpljenja in me soočila z množico lastnih strahov, ki sem
jih počasi prerasla.
 
In največje veselje ... Toliko je veselja. Kje naj začnem:
narava, gozd, moja otroka, pisanje, meditacija, globoki
pogovori, sinhroniciteta, mistične izkušnje ...
 
Kako uravnotežiti svoje zasebno in poslovno življenje?
Nehajte iskati ravnotežje. Izberite poklic, ki ga imate radi,
dajte vse od sebe, kjerkoli že ste v danem trenutku. Mislim,
da je najbolj pomembno, slišati sebe in temu slediti. Ko se
poslušamo, se bo vse samo po sebi uravnotežilo.
 
Kaj ti v življenju največ pomeni?
 
Odpreti srce, osvoboditi se preteklosti in biti z vsem, kar je,
kot je.
 
Kakšne načrte gojiš za prihodnost?
 
Ne načrtujem ravno. Imam pa sanje. Raje bi jih tako
poimenovala. Vem, kaj me veseli. Gradim majhno hišico
blizu Zagreba ob gozdu in želim se preseliti tja. Prihaja tudi
čas, ko rada dajem in navdihujem druge. Kako in v kakšni
obliki, bo pokazalo življenje, a jaz bom z odprtim srcem
pogumno sledila.



KO SREČAŠ
SAMEGA SEBE

AVTORICA: IRENA
FOTO: OSEBNI ARHIV

Moj Camino je bil dolgo popotovanje, ki se je začelo že
precej pred Caminom. V zadnjih letih se je v meni krepila želja, da se
peš podam na Jakobovo pot, prav tako so do mene vedno pogosteje

našle pot izkušnje popotnikov, ki so prehodili Camino. »Ko te pokliče
Camino, se moraš odzvati klicu. Po prehojeni poti nisi nikoli več enak,

kot si bil prej.«
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Prišel je april in z njim moja dokončna odločitev, da grem na
Camino. Usoda je hotela, da to pot opravim sama. V začetku
junija je nemir v meni dobival krila. Bila sem kot goba, ki
vsrkava tako bodrilne kot negativne misli mojih najbližjih.
 
V meni je bilo tisoč in eno vprašanje, tisoč in en dvom. Mi bo
uspelo? Po drugi strani pa me je gnala velika potreba, da
dokažem, da zmorem. Predvsem sebi. Kaj pa drugi vedo o
tem, kako se počutim in koliko strahov nosim s seboj. Poznajo
drobce. Celota pa je v meni. Še meni neznana. Sem en tak
majhen, preplašen unikat, ki najrajši nobene stvari ne bi začel
sam, ampak vedno nekoga potrebuje, da mu kaže pot ... Zdaj
pa grem na pot popolnoma sama, prvič v življenju. Z
gotovostjo lahko rečem, da je to bila ena mojih najbolj norih
odločitev. Vendar poti nazaj ni bilo več.

Poleg letala od Benetk do Bordeaxa sem imela rezerviran vlak
do Bayonna, prenočišče v Bayonnu in avtobus do izhodišča
poti. Naslednja letalska povezava bi bila šele čez štiri dni, kar
pomeni, da bi splavale po vodi vse plačane rezervacije,
obenem pa, da bom imela štiri dni manj za hojo.
 
Nimam možnosti, da bi prišla pravočasno na cilj. V mislih sem
se že odpovedala potovanju. Nisem bila sposobna razmišljati
in načrtovati, telo je obmirovalo, samo vihar v moji glavi je
neustavljivo divjal. Snaha je raziskovala možnosti in našla
rešitev. Če sem pripravljena iti čez tri ure, v soboto ob enih
ponoči, iz Ljubljane do Bordeaxa z avtobusom,  bi ujela vse
nadaljnje rezervacije. Niti za trenutek nisem pomišljala.
Seveda grem. Na hitro sem spakirala  in pustolovščina se je
začela. 
 
Pot z romunskim avtobusom proti Franciji je bila dolga in
naporna. Najprej sem morala osvojiti lekcijo, kako je, kadar
potuješ sam. Nihče ne preverja, kdo je in koga ni, nihče ne
reče, da koga pogreša. Skoraj bi ostala na avtobusni postaji v
Milanu. Zgodaj dopoldne sem prispela do Bordeaxa in pot
nadaljevala z vlakom. Po prihodu v Bayonn sem poiskala hotel
v bližini železniške postaje in se namestila. 

Sobota, 23. in nedelja, 24. junij (Francija)
V petek zvečer sem si pred odhodom na Jakobovo pot hotela
ogledati film Pot, a že po nekaj minutah sta v dnevno sobo
prišla sin in snaha z novico, da je zaradi stavke francoskih
kontrolorjev letenja odpovedan »moj« nedeljski let iz Benetk
do Bordeaxa. Kakšen šok!
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Pot v neskončnost skozi prostrana polja

Pravljična pokrajina Samosa po nevihtni noči

Preproge cvetja med skalami, sem in tja pa nizko grmičevje



Vznemirjenje pred začetkom hoje je bilo veliko, zato sem
dvomila, če bom lahko utonila v spanec.

Ponedeljek, 25. junij

Ni me.je

Dan se je začel z vožnjo z avtobusom do izhodišča poti in z
iskanjem urada, kjer bom našla knjižico za žigosanje. Na
uradu sem uredila vse potrebno, gospod mi je natančno
razložil, katero pot naj uberem ob odhodu iz mesta, in mi dal
Jakobovo školjko, ki bi jo v naglici pozabila. Ura je bila skoraj
deset in mene je čakala dolga pot, 27 km. Pa sem šla. Sama.
Pot je tekel iz vseh por, sonce je neusmiljeno žgalo, samo
trma me je gnala naprej.
 
Peklensko naporen je bil prvi del poti. Vročina, težek
nahrbtnik, strah in negotovost, vse se je mešalo med seboj.
Asfalt se je vlekel v neskončnost. Dohitel me je avto, šofer mi
je nakazal, naj prisedem, saj je očitno pobiral pohodnike,
naveličane hoje, in jih vozil do izhodišča planinske poti.
Nisem hotela prisesti. Odločila sem se, da bom Camino
prehodila. In prehodila ga bom. Pika. Ko se je asfalt končal je
svet takoj postal lepši. Velik del poti sem bila sama. Včasih
me je kdo prehitel, ucvrla sem jo za njim, pa hitro obupala.
Kdor me prehiti, ima pač hitrejši tempo, kako ga bom lovila.
In obratno. Ko sem koga dohitela, sem sklenila, da bom
hodila za njim. A ni šlo, tako počasi pač ne morem hoditi.
 
Pozno popoldne sem s poslednjimi močmi prikrmarila do
svojega prvega alberga v Roncesvallesu. Po večerji sem se
razbolela in utrujena odpravila spat. Vse me je bolelo,
obenem pa me je občutek, da lahko proslavljam majhno
zmago, držal pokonci.

Četrtek, 28. junij
Jutro se je prebujalo. Uživala sem, ko sem odšla na pot po
mirni in tihi pokrajini. Ko sem prejšnji večer rekla Italijanoma,
ki sem ju srečala na poti, da moram biti v Santiagu 21. julija,
sta malo zmajevala z glavama. Onadva načrtujeta prihod na
cilj 25. julija. In zaenkrat smo dnevno naredili enako število
km. A to pomeni, da mi ne bo uspelo? Takšne dvome je vsak
tak klepet vsadil vame. Pohiteti moram ... Na poti je bilo veliko zanimivih ljudi: srečala sem dve starejši

Berlinčanki, ki prehodita po 15 km na dan in sta se kar zgrozili,
ko sem rekla, da moram biti 21. julija v Santiagu in da moram
vsak dan prehoditi 30 km. Moram? Te besede ne bi smelo
biti v mojem besednjaku, sta mi položili na srce. In videti je
bilo, da onidve res samo uživata. No, jaz še nisem bila v tej fazi.
Na poti so me prevzela prostrana polja zrelega žita, ponekod
se je že začela žetev. Poseben pogled, poseben vonj, posebno
doživetje. Sprejemanje z vsemi čuti. Tu sem, v tem
prostranstvu, sama.

Petek, 29. junij

Pot do Viane slovi kot najlepši del poti. Upravičeno. Čarobna,
razgibana pokrajina, nepozabni razgledi, obdelana polja,
sadovnjaki, hribčki in doline, modro nebo nad menoj.
A mi ni bilo usojeno brezskrbno uživanje. V daljavi je po uri
hoje začelo grmeti, nevihta se je bližala, na vidiku ni bilo
nobene stavbe. Del poti sem pretekla, pozabila sem na težo
nahrbtnika, saj je bil strah pred bližajočo nevihto prevelik.
Srečno sem prispela do starodavnega in lepega mesta Viana.

alberg, kjer me je pričakala prijazna lastnica, 
pa še celo sobo sem imela zase. Pravo razkošje!

Ena od sob v albergih, kjer so popotniki 
poiskali prenočišče
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Torek, 3. julij

Današnji načrt je bil mesto Burgos, do katerega so vsi
popotniki imeli spoštljiv odnos. Do mesta je bilo še 14 km,
vročina je žgala med hojo po asfaltu. Po nekaj kilometrih sem
naletela na skromen alberg, kar potegnilo me je vanj. Tam pa
me je čakalo presenečenje, srečala sem dve Primorki iz Nove
Gorice. Klepetanju ni bilo ne konca ne kraja, pogovor se je
zavlekel pozno v večer. Kako je božala slovenščina v Španiji,
kar ostala bi še kakšen dan.
 
Zaspala sem v božanskem občutku, kako se vse zgodi tako, kot
je prav. Neštetokrat sem že ponovila Ivanove besede, naj se
prepustim, samo prepustim, in vse se bo zgodilo, kot se mora.
Težko je prepustiti in verjeti oz. verovati. Ta večer sem
se morala zahvaliti tistemu, ki bdi nad menoj. Višji sili, ki me
spremlja. Srečanje s Slovenkama mi je vlilo novo energijo.

Sreda, 4. julij

Na poti nisem naletela na nobenega pohodnika. Ne na poti v
Burgos, ne v mestu in ne na poti iz njega. Pa tudi v
nadaljevanju dneva ne. Sem sploh še na pravi poti? Ne vem,
kam so se vsi izgubili. Ampak roko na srce, zdaj jih ne
pogrešam več. Skoraj ne. Imam še več časa za opazovanje
sveta okoli sebe in ves čas lahko hodim v svojem tempu. Ne
tekam za nikomer, kar tako hitro naredim, kadar se kdo pojavi
pred mano.
 
Da pa vendarle ne bi bila preveč sproščena, mi je skrbi

povzročala rdečina na levi nogi. Tam, kjer sem imela pred leti
šen. Nisem pomislila, da bi s seboj vzela antibiotik. Koži
škoduje vročina, napako sem naredila, ker nisem imela čisto
kratkih nogavic. Zdaj je koža pordela in rdečina noče izginiti
kljub mazanju in jemanju homeopatskih zdravil. Ja, kakšne
skrbi pa res moram vedno imeti, drugače bi bilo življenje
preveč preprosto. Zdaj so se rame že malo utrdile, kilometri se
manjšajo po načrtih, izgubila se najbrž res ne bom, vprašanja,
ki so me navdajala s strahom in skrbmi, niso več aktualna.
Torej nujno potrebujem nove skrbi. In to je noga.

Ponedeljek, 9. julij

Ves konec tedna je moje misli med hojo zaposlovala skrb za
nogo. Zjutraj je bila rdeča, potem me je začela boleti, postajala
je vijolična in otekla. Prisiljena sem bila, da si malo odpočijem v
upanju na najboljše. V mislih sem imela številne možne črne
scenarije, bala sem se, če bom sploh lahko nadaljevala pot ali
bom prisiljena oditi domov. Napol obupana sem ugotavljala,
da samo volja ni dovolj, če ne funkcionirajo vse stvari tako, kot
je treba. Sklenila sem, da stopim v prvo lekarno, ki se mi bo
pojavila na poti, in prosim za antibiotik.
 
Sreča je bila na moji strani, kmalu sem zagledala lekarno,
ampak pogorela sem z nemščino, nihče je ni znal, zato sem na
pomoč poklicala svojo sestro, da se bo zmenila v angleščini. V
lekarni so me napotili v zdravstveni dom. Po zapletih zaradi
neznanja španščine sem naposled le prišla do zdravnika, ki je
lomil malo angleščine. Dobila sem antibiotično kremo in
kamen se mi je odvalil od srca. Očitno mi le ne bo treba
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Cesta, ki pelje daleč in še dlje in ji ni videti konca... 
Nekje v daljavi pa še ena kamnita vasica. 



Četrtek, 12. julij

domov. Mogoče mi uspe, da pridem do konca. Da dosežem cilj.
Spet so mi odzvanjale Ivanove besede, naj se prepustim in vse
se bo uredilo, kot se mora. Joj, kako težko je prepuščati,
šofirala bi, šofirala. Pa se v življenju ne da, toda to lekcijo je
težko osvojiti.

Pot je bila zanimiva in razgibana. Vzpon na najvišjo točko
Camina ni bil kaj posebnega. Vas Fol je precej v razsulu, malo
jo sicer obnavljajo, a še vedno kaže klavrn videz. Križ, ki sem ga
zagledala pred seboj, ni zasijal v veličini, kakršno sem
si predstavljala. Če sem odkrita, ne vem, kaj sem pričakovala, a
nekaj bolj mogočnega, nekaj, kar se ti zares vtisne v spomin.
Svoje je najbrž dodalo tudi vreme, saj so se oblaki valili sem in
tja, vsak hip bi lahko prinesli nevihto, jaz pa sem bila daleč od
domovanja. H križu sem odnesla kamenček z domačega
dvorišča in majhen lesen srček, ki sem ga kupila nekje ob poti.
Tako sem simbolično tam odložila svoje skrbi in težave.

Torek, 17. julij

Zjutraj sem bila nerazpoložena za hojo in veselje me je minilo,
ko so se na pot vsule množice ljudi. Seveda, zadnjih 100 km
poti. Konec miru in tišine, neskončnih samotnih poti. Najlepši
del je za menoj. Čas me ni več preganjal. Ko sem prišla do
Portomarina, sem se odločila za ogled mesta in raziskovanje.
Lepo je urejeno, vodnjak v parku sredi mesta vabi, da si v njem
ohladiš utrujene noge, nepozabni razgledi na reko.
 
Ne znam se za dolgo časa preleviti v turista. Ne morem biti pri
miru in opazovati ljudi okoli sebe. Ne znam misliti na nič in
brezmejno uživati v trenutku. Vsaj ne v mestu. To bi šlo v
naravi, samoti. Sprehajala sem se po mestu, pozna se, da je tu
naval pohodnikov zelo velik.

Petek, 20. julij

Danes se mi ni prav nikamor mudilo, saj je do mesta samo 40
km in še cela dva dneva. Počasi sem hodila in uživala v naravi,
marsikaj je bilo videti. 
Kaj se je dogajalo v teh dneh, kadar glava ni bila prepolna
nepotrebnih skrbi? Težko delam kakšne velike in globoke
zaključke. Sprostila sem se. Umaknila sem se iz vsakdanjega
življenja, od skrbi, iz rutine. Dokazala sem si, da znam in
zmorem sama. Ob naravi, ki sem jo opazovala, ljudeh, ki sem
jih srečevala, so vstajali nešteti spomini iz preteklosti. Srečala
sem kar nekaj ljudi, ki so bili na las podobni komu iz mojega
življenja, vsak tak naključni popotnik je prebudil niz spominov
in občutkov. Videla in doživela sem veliko. Sončni vzhod sredi
divjine; komaj skoteni mladiček, na katerega njegova mamica
skrbno pazi, nemočen na gozdni poti; ženica ob vaškem
vodnjaku, ki, obuta v copate, stoji na kamnu in pere perilo, kot
so ga prali pred 100 leti, le nekaj metrov stran pa za visoko
ograjo vila pod videonadzorom. Srečanja z nešteto ljudmi z
vseh koncev sveta, prijazni nasmehi in besede, neskončna
polja, cvetoči travniki z nešteto raznobarvnimi metulji,
makadamska cesta, na njej polžek ob polžku, kilometri
namakalnih sistemov, brezmejno polje vetrnic, ki se
enakomerno vrtijo v vetru, kamniti pradavni mostovi,
neskončno nebo. Visoke ograje, za katerimi se bohotijo palače,
obkrožene s psi, in korak stran propadajoče hiše iz kamna,
okna pa polna cvetočega cvetja. Le kdo je srečnejši, se
sprašujem.
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Portomarin, prvo večje turistično mesto na poti

Znameniti križ v vasi Fol, 
na najvišji točki Camina



Sobota, 21. julij

Malo prazno sem se počutila, ko sem se bližala mestu
Santiago. Na poti ni bilo veliko ljudi. In potem sem se kar
naenkrat znašla pred katedralo, cilju, zaradi katerega sem šla
na pot, po 800 kilometrih. Sama med tujci. Nobene vzhičenosti,
nobenega zmagoslavja. Če bi bili domači tukaj z menoj, bi
prekipevala od sreče. Enemu od mimoidočih sem potisnila v
roke telefon, da me fotografira, kot se za cilj
spodobi.
 
Odšla sem v katedralo, vendar me le-ta ni prevzela, obred še
manj. Ne vem, s kakšnimi napihnjenimi pričakovanji sem
prišla, a realnost jih ni dosegala. Svoj delež je seveda
prispevalo tudi nerazumevanje jezika. Pogledala sem veliko
kadilnico, Jakobov grob, se malo sprehodila po cerkvi. Vse v
njej se mi je zdelo tako tuje, nepristno, namenjeno samo sebi.
Po opravljenih formalnostih sem poiskala avtobus, ki me je
pripeljal do letališča in naposled domov, kjer se je sreča in
zmagoslavje podeseterilo ob domačih, ob ljudeh, ki so mi ves
čas stali ob strani.

Pa zdaj?

Že nekaj mesecev je od Camina. Stvari so približno na svojem
mestu, življenje se navidezno umirja in se postavlja na staro, a
ne isto pot, pogled nazaj dobiva novo podobo, nove
dimenzije. Veliko mi je dal Camino, vsak dan misel pohiti na
nepozabno popotovanje. Ko se ustavim ob kakšni prepreki, se
spomnim na katerega od težjih dni na poti. Če sem zmagala,
kako ne bom kos tejle nalogici, ki je zdaj pred mano. Tudi ne
objokujem več svojega neznanja angleščine, kot sem ga včasih
na poti. Je že prav, da nisem znala angleško, če bi, bi bila moja
pot precej drugačna, pa nisem prepričana, da to pomeni, da bi
bila boljša, le kakšen del poti ali večer bi bil manj samoten.
 
Težka je bila odločitev, da grem. Še mnogo težja je bila
odločitev, da grem sama. Ampak ja, bila je prava.

Irena je učiteljica na osnovni šoli in živi na njej preljubem
Gorenjskem. Obožuje naravo, še bolj pa obožuje hojo, ki je
njena osebna psihoterapija in način, da si napolni baterije.
Na prvi pogled je mirna in zadržana oseba, vendar je že ob
prvem pogovoru z njo jasno, da gre za močno žensko in
bojevnico z neizmerno življenjsko strastjo, ki veje iz njenih
por. Njena pot ni bila vedno posuta s cvetjem, na
marsikaterem ovinku jo je popraskalo trnje. Pa vendar ni
obupala in vedno je našla moč za naslednji korak. Njena
odločnost jo je popeljala tudi na sloviti Camino de
Santiago. Na poti je bila 27 dni, prehodila je 800
kilometrov. 
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O Ireni

Začetek poti - 790 kilometrov me čaka Konec poti - Irena pred cerkvijo v Santiagu de Compostela



NA KOLESU SEM S
SEBOJ, Z MOŽEM

IN S SVOJIMI MISLIMI
AVTORICA: NATALIE CVIKL POSTRUŽNIK

FOTO: OSEBNI ARHIV

Irena Dobnik, petdesetletnica in nekaj zraven, je izjemna finančnica,
krizna menedžerka s posluhom za ljudi, predsednica Društva za

spodbujanje mreženja (z namenom opolnomočenja žensk) in klena
baba, ki je prekolesarila več časovnih pasov, skupaj pa naredila

skromnih 15.000 kilometrov. Z veliko smeha in zdrave samorefleksije
razlaga za Navdihni me o tem, kako je biti sam s seboj na tako dolgih

kolesarskih popotovanjih, kaj ob tem spoznaš o sebi, življenju in
svojem partnerju ter kako se pripraviti na nepredvidljivo.
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Kdaj so se začela vrteti kolesa vajinih projektov?
 
Kolesarim že dolgo, rekreativno, tako od leta 1995, kar se sliši
strašno daleč. Takšni večji popotniški projekti so stvar zadnjih
šestih let. Ideja se je rojevala spontano; človek, ki kolesari, si
želi nekam priti s pomočjo lastne energije. Večji projekti, kot
so popotniško kolesarjenje, pa je bil izziv, ker sva želela
spoznati ljudi, kraje in kulturo ter jih doživeti na drugačen
način. Prvi projekt je nastal kot izziv – gremo v Beograd, kjer še
nikoli nisem bila in to kot nekdo, ki se je rodil v Jugoslaviji.
Takrat je prihajalo do prvega večjega begunskega vala in smo
načrt kolesariti do Beograda provokativno združili z idejo
nekdanje poti bratstva in enotnosti.

moraš še vedno tako dobro počutiti, da si greš še kaj
pogledati, ne da greš ležati do naslednjega dne (smeh).
Uživaš v vsem ostalem; kolesarjenje je samo en del; vse
ostalo, kar se dogaja, doda tisti x faktor.
 
Kateri so bili torej tisti projekti, ki si jih izpeljala?
 
Prvi je bil nekoliko pred beograjskim; odkolesarila sva pot
okoli Balatona, ker je bil ravninski in sva se rekla, »dobro, to
zmoreva«. Potem je prišel drugi, Pot sodelovalnosti danes do
Beograda. Sledil je projekt Edinstvenost dvojine, kjer sva
prekolesarila pokrajine, ki si jih delita dve državi – torej
Štajersko, Koroško, Primorsko, Istro skozi Avstrijo, Slovenijo,
Italijo in Hrvaško do Pule. Za češnjo na torti je bil tam
koncert Stinga, kar se mi je zdelo jeee, ker je on moj favourite
(smeh).
Naslednji projekt je vključeval obdonavske prestolnice, od
Maribora proti Dunaju, potem pa Bratislava, Budimpešta ob
Blatnem jezeru nazaj do Maribora. Letos sva si za cilj zadala
doseči drugi časovni pas. Odločila sva se za Užgorod v
Ukrajini. Ker nekako do Londona sva rekla, da pa ne bova
kolesarila (smeh). In ker je blizu Užgoroda Krakow, kjer še
tudi nisva bila, je pa to čudovito mesto, je bila odločitev za
Ukrajino na dlani.

Tisti x faktor se ne skriva v kolesarjenju

Če štejem popotniška kolesarjenja, kjer kolesarimo pet in več
dni, je bilo takšnih projektov pet. Ko sem jih tako čez prst
seštela, sem ugotovila, da sem v življenju prekolesarila nekje
med 14 in 15 tisoč kilometri (op. a. to je več kot tretjina obsega
Zemlje). V tej številki so vključene krajše ture, priprave, eno- in
dvodnevni izleti ... Vedeti je treba, da moraš biti na
kolesarjenju toliko fit, da je prijetno. Ko nekam prispeš, se 
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Bardejov Slovaška, "trenutek resnice"
Irena Dobnik, noge na avtomatizem, 
glava na "off"

Ko te preseneti neurje, se preleviš v oranžno ninjo!



Čar je v malenkostih. Kolesarjenje pa v glavi
Koliko si bila stara, ko si začela s temi podvigi?
 
Stara sem bila 48 let, torej ne več najmlajša (smeh). Ker pa je
moj cilj biti stara 104 leta, še nisem bila niti v drugem polčasu
(smeh). Šport in gibanje sta sestavna dela našega življenja,
najsi bo to kolo, tek ali karkoli. Vedno smo v nekem miganju.
Kolo se je spontano pojavilo, ker oba z možem rada
kolesariva. Je pa seveda pri takem popotniškem kolesarjenju
veliko stvari v glavi. Noge so samoumevne, ko prideš do
določene meje, je vse še samo v glavi. Ker verjemi, prideš do
meje, ko v vizualizaciji pecikl leti v jarek. Ker imaš vsega
dovolj. Sploh ko je že veliko za teboj in še veliko pred teboj.
 
Zakaj sploh kolesariš, kje se zate skriva ta čar. Rekla si,
da spoznavaš nove ljudi; ampak roko na srce, lahko
kolesariš tudi v Sloveniji, pa jih prav tako srečaš.
 
Ja, to  je res. Saj začela sva s Slovenijo, ki jo še
vedno z velikim veseljem odkrivava. Seveda so tu ljudje, ker
vedno kolesariva izven prometnih poti. Poiščeva pot, ki vodi
po manjših krajih, neprometnih cestah. Kot kolesar si namreč
izredno ranljiv. V takšnih krajih se začnejo dogajati drugačne
stvari. Ker ljudje, ki živijo tam nekje bogu iza nogu, te
sprejemajo; včasih kot malo čudnega, ampak te sprejmejo in
izkažejo dobrodošlico. In to je ta čar, da lahko z marsikom
stopim v stik in imenjam par besed, stik z očmi in ti pokaže
eno ljubeznivo gesto. In to odtehta.

Spet verjamem, da so ljudje dobri
Če pogledava letošnjo turo, ki je bila najbolj kompleksna
od vseh, kaj je bilo najbolj prijetno za tvojo dušo?
 
Ja, res je, ta tura je bila najbolj kompleksna in ne verjamem,
da bova še kdaj dvignila letvico. Bila je zahtevna tako
organizacijsko, logistično in tudi izvedbeno, glede na to, da
sva midva že starejša mladinca (smeh).  Najlepše je, ko
začutiš tam, kjer si, to naravo, ta mir. Ko čutiš svojo
umirjenost, da si eno z nečim, z nekom, v neki prijetni
dogodivščini, kljub temu da je kar nekaj kilometrine, v
sobivanju. Ko ti ljudje, s katerimi se srečuješ, dajo vedeti, da
spoštuje v svoji preprostosti to, kar počneš, tudi če te ne
razume. Ko ti nekdo poskusi pomagati, ko ti nekdo ponudi
kavo. Ko ti pokaže, da je še vedno strpnost in dobro v ljudeh.
Ker smo vsakodnevno bombardirani z nekimi novicami
in potem si tam daleč in doživljaš stvari, o katerih se ne piše,
o katerih se ne govori, potem spet verjameš, da so ljudje
dobri.

A lahko opišeš kakšen primer?
 
Npr. za marsikoga je to, da kolesarimo, znak, da nimamo denarja,
da bi šli z avtom, in se jim zasmilimo. To so manjši kraji, ljudje so
bolj revni kot ne. A vseeno so ljudje prijazni, te povabijo na svoj
vrt in ti rečejo, lahko sedeš in si odpočiješ na naši klopi, mizi;
lahko pomalicaš. In potem ti je res toplo pri srcu. Na tak način
sva letos spoznala dva Hrvata blizu ukrajinske meje. Tja sta se
preselila v severovzhodno Madžarsko, pred leti, imata pekarno.
Beseda je dala besedo in pod njunim drevesom sva preživela
tistih 40 minut in tam sva začutila, da smo ljudje še vedno ljudje.

Ko si tečen, delaj na sebi. Ne tečnari partnerju

Zdaj sva bili na prijetnih dogodkih; kaj pa, ko se dogaja
tisto neprijetno – omenila si vizualizacijo bicikla v jarku.
 
Seveda se pojavi utrujenost, ko kolesariš več dni. Midva
kolesariva poleti, valjda je vroče. Letos sva imela temperature
med 28 do 33 stopinj. Rekord sva postavila pred leti, ko sva
kolesarila pri 38 stopinjah. No, kakor koli, vročina ubija, sploh
jaz jo slabše prenašam kot mož. In v tisti svoji utrujenosti, ki se
počasi nalaga, sama sebe poskušam dvigovati v razpoloženju,
ker postajam tečna, ker si dovolim stvari, ki si jih pač žena
dovoli (smeh).

Novi Sad, isto ime, a druga država ...

Etnografski muzej na prostem Užgorod



Zame je kolesarjenje kot samoterapija

Takrat se tudi razdalja med nama začne povečevati, nisva
več čisto blizu s kolesi. Ampak to je treba preživeti,
prebroditi. Sploh letošnja tura je bila prva dva dneva
katastrofa, nikakva. Brezvezna pokrajina, nezanimiva, veter
... nekaj, kar mi je vzelo začetni elan.
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Partner naenkrat ni več samoumeven

Omenila si, da vama kolesarsko popotništvo ustreza, da
je to vajino druženje. To je zahtevno, en par na kolesu ...
Ja, je naporno. Sicer imava sedaj že toliko izkušenj, da sva
pridobila neko rutino. Ker potujeva iz kraja v kraj, bivakirava,
vlečeva vso prtljago zraven ...
 
Koliko je te prtljage?
Jaz sem je imela 15 kg, on pa 25 kg. Ampak to niso cote;
vse ostalo. Ključna je tekočina, prva pomoč, pribor za
popravilo kolesa, rezervni deli, šotor, spalka, vse, kar pač kot
kolesar rabiš. Ampak vsak dan je treba kolo naložit in
razložiti. Zjutraj začneva ob 7. uri; hitreje napredujeva, je
hladneje, ni vetra. In je pač potrebno vzpostaviti neki ritual,
da se vsedeš in začneš premikati tisti dve koli (smeh). Saj
pravim, sedaj že imava rutino, ker na začetku sem bila
malo zmedena, hektična (smeh). Ker kljub navodilom,
načrtom, ti manjka izkušenj. Tudi v taki situaciji spoznavaš
svojega partnerja na drugačen način, ki jih ne vidiš v
vsakodnevnem življenju. Dogajajo se situacije, ki jih ne
predvidiš, čeprav poskušaš vse predvideti. 

Rada iščem cukre

Kako sta se torej lotila načrtovanja tega
popotovanja?
Najprej je seveda ena nora ideja. Kaj pa če bi midva ... to je
najprej. To si običajno zmisliva v kakšnem pogovoru.
Načrtuje vedno mož; ker če bi načrtovala jaz, midva ne bi
prišla nikamor (smeh). Najprej torej načrtuje osnovno pot,
osnovni cilj. Potem pa s pomočjo google earth išče poti, ki so
stranske, neprometne, preverja konfiguracijo terena in to
potem razporedi v časovni okvir. K temu potem naloživa še
prenočišča. 
 
Ob tem skletu, ki ga mož pripravi, jaz potem iščem tiste
»cukre«, kaj bi bilo še lepo in dobro videti, obiskati. Ne torej
samo tistih tavečjih stvari. Veliko je takih šarmentnih vasic in
mestec.

Lepo si napeljala zgodbo na vprašanje, kako preživiš
sama s seboj pri vseh teh kilometrih ... koliko sta jih
delala povprečno na dan? 
Okrog 120.
 
No, kako torej preživiš teh 120 km s seboj? To je
veliko ur vožnje. Veliko ur tišine. To je izziv, instant
telefoni, instant življenje in potem prideš tja v tisto
tišino, goniš, 120 km na dan in veter v prsa.
Ja, res je. Na piciklu si zelo rada pojem. Ker pravijo, da ne
znam lepo peti, je to krasna priložnost, da se derem, ker me
nihče ne sliši; če pa me mož, bo že preživel.
 
Meni je to ... ne vem. Zame je to čas za soočenje sama s
seboj. To je neka moja terapija. Razmišljam o vsem
mogočem, o preteklosti, prihodnosti, o družini. O sami sebi.
Samo ne o službi. O vsem mogočem. Nekatere stvari si
poskušam razjasniti, sprejeti, iti naprej. Morda priti tudi do
kakšne ideje. 
 
Imaš beležko, pišeš?
 
Niti ne, ampak letos sem začela pisati potopisni dnevnik. V
dijaških in študentskih letih sem rada pisala in ta ljubezen se
je sedaj počasi vrnila. Ob koncu dneva sem pripravila neko
potopisno skico, kar mi je bilo všeč, pa tudi ljudje, ki so naju
spremljali, so bili veseli in to me je tudi razveseljevalo.

Včasih je treba znati potegniti bremzo

Omenila si, da imata s seboj prvo pomoč. Se vama
je kaj takega zgodilo, da sta jo morala potegniti ven? Kaj
pa bolezen? Letos je bilo nekaj proti koncu popotovanja,
kajne?
 
Na srečo še nikoli nisva imela kakšne hujše poškodbe,
morda samo kakšen brezvezni padec. Je pa letos mož imel
kar nekaj težave s počutjem, z želodcem in je bil v zelo
slabem stanju. Jaz ne vem, če bi zmogla toliko energije.
Nenehno sva se ustavljala, ker je moral bruhati. Nekako sva
prebrodila to obdobje, a ni bilo bolje. Zato sva potem šla na
avtobus.

Tako vidiš, kako je strpnost, ki je včasih manjka še pa še,
pomembna. Pa tudi neko veselje, ker se partnerja v
vsakodnevnem tempu pozabimo veseliti ali pa ga jemljemo
za samoumevnega.

Ob Tisi do Tokaja



Birokracija ne pozna meja. Nepredvidljivost
tudi ne

Ne glede na to, da ti nisi tista, ki je planirala pot, vem, da
si izjemna načrtovalka. A pridejo stvari, ki jih ne moreš
predvideti?
Ko sva prišla do meje z Ukrajino, je bilo tako luštno. Mejni
prehod zabasan, polno šleperjev, avtomobili, vse je stalo.
Midva malo zmotoviliva, a so naju kar hitro opazili. Vedeti
je treba, da je na meji je vojska, ker je Ukrajina v posebnem
stanju, čeprav je ta meja na tisoče km stran.  Vojak naju opazi,
pokliče k sebi, midva vsa vesela juhu, ne rabiva čakati, lahko
greva kot kolesarja kar čez ... pa prideva tja in ... V zelo kratkem
in strogem razgovoru, kjer sva midva govorila hrvaško, oni
ukrajinsko, pač oboje je slovanski jezik, ni bilo druge,
ugotoviva, da ne moreva v Ukrajino na kolesih, ker kolo ni
registrirano prevozno sredstvo. Od naju je zahteval, da se
vrneva. In verjemi, ko te tam vojak v polni bojni opremi pošlje
nazaj, nimaš kaj filozofirat. Drugi mejni prehod je 50 km stran.
Bi kdo rekel, ja pa kaj, če prekolesariš toliko, boš pa še teh 50
km ... izvoli, pa pojdi. Torej; kaj zdaj?
 
Najprej totalni mrk v možganih, razočaranje ... potem, po dveh
urah, ko se je sprožil miselni proces, sva prišla do ideje, kaj pa
če bi nekoga prosila, da naju vzame zraven. Potem sva
relativno enostavno rešila zadevo. En mladenič z ukrajinskim
kombijem naju je vzel zraven, plačala sva 10 eur; vrgel je
kolesa v kombi in tako sva lahko prečkala mejo. Ne moreš
razumeti te birokracije, ampak tako je bilo. Zdaj se temu režim
in mi je luštno in mi bo za vedno ostalo v spominu.

Ni me.je

Drugačen režim pušča posledice tudi na ljudeh

A sta ven tudi šla s kombijem? 
Ne, nisva tvegala. Sva se odpravila v Užgorod na avtobusno
postajo in se spustila v izredno zahtevna mednarodna
pogajanja (smeh), če bi lahko morda kateri avtobus vzel kolesa
zraven. Našla sva en slovaški avtobus, ki vozi na tej relaciji in ki
je vzel zraven razstavljeni kolesi. Porabila sva celo dopoldne.
To ni nek kraj, kjer bi imeli turistično tradicijo in je treba to
sprejeti.
 
Poleg tega so v vojni.
 
Tako je. Mene je šokiralo, kako neverjetno se to čuti. Užgorod
leži na tromeji, nekoč je bil v Avstroogrski. Tista žarišča so
izjemno daleč stran. Ampak v mestu je vojska, je policija.
Očitno je kraj neka geostrateška točka. Poleg tega je Ukrajina
znana po mafiji, je podkupljiva dežela, s finančnega vidika je z
Ukrajino skorajda nemogoče poslovati, banke ti poslov ne
zavarujejo; država je torej označena kot sumljiva. Strašno se
občuti na ljudeh sedanji režim in posledice prejšnjega
režima.
 
Mi smo nekoč živeli v Jugoslaviji in smo imeli neke finte,
pa odredbe. Ampak v primerjavi s tem, kar sem v Ukrajini
občutila, se res ne da primerjati. Bi včasih kar koga, ki kritizira
vsepovprek naš bivši režim – pa nisem nek jugonostalgik –
poslala tja, da bi malo videl, kako je (bilo) pri nas in kako je
(bilo) drugod.

"Znameniti" prehod čez mejo v Užgorodu, Ukrajina, s
kombijem (sledi roza puščici)
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Veliko si govorila o tem, da je čar, spoznavati
druge ljudi in kulture. Katera kultura ti je najbolj
simpatična?
 
Najbolj so me očarali Vojvodinci. Oni so taki kot njihova
pokrajina. Odprti, širokosrčni, prijazni, šaljivi ... imajo tak
posrečen humor. In ti njihovi salaši, pa to je, kot da bi se čas
ustavil ... tista reka, ki počasi teče ... še vetra ni bilo. Take
tople duše, ki so nama bile kot objem. Res. Ne vem, ali je to
povezava z bivšo skupno domovino, ampak enostavno so ...

Ni me.je
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Ljudje so grozljivo revni, samo glavna cesta je asfaltirana, vse
ostalo je makadam z luknjami, v katere kar padeš.
Neosvetljeno ... pa govorimo o mestih, ki so ranga velikosti
enainpol Maribora!
Hotel takšen, da ga iščeš, najboljši hotel ever, v katerem sva
bila doslej na najinih popotovanjih, zna pa tam samo ena
oseba šest angleških besed ... ko dobiš za zajtrk meni v cirilici,
ki ni srbska, gledaš kot teliček, ker ne znaš brati. In vidiš, da so
ljudje pravzaprav ...
 
...ostali nekje?
Da, kar me pravzaprav čudi, ker so mladi, a ne znajo
angleščine ... tako da, zelo zelo drugače. Prijazni, a zelo zelo na
distanci.
 
Verjetno tudi malo prestrašeni, od vsega, kar je bilo.
Mhm, in kar še je.

Že morda veš, kaj bo prihodnje leto?
Nimava pojma, zelo naju vlečejo pribaltske dežele, ampak
to je mogoče še predaleč. Zdaj še malo procesirava to
doživetje. Želiva bolj free spirit, bolj uživati. Že letos je bil
povratek kar logistični zalogaj. Ne misli si, da je transport
s kolesom najbolj enostavna stvar. Npr. iz Poljske ne pelje
mednarodni vlak, na katerega lahko daš kolo. Zanimivo,
ne? No, to veš zdaj, če boš kdaj želela tja s kolesom ... 
 
Ja, kako pa sta potem prišla nazaj?
Še dobro, da obstaja platforma flixbus (smeh). 
 
No, nenazadnje bi se lahko vrnila tudi z letalom
(smeh)
Da, ampak to ni glih fora, ne? (smeh) Nekako načrtujeva
sedaj neke manjše, dvo, tridnevne ture ... Ob tem bi se
rada zahvalila našim partnerjem, ki so nas skozi leta
podpirali, in sicer ELES, Petrol, Mik Celje, Zavarovalnica
Sava, Ecotip, Lek Veterina, Ilich.

Kolesa se vrtijo, a čas se je ustavil

Očarali so me Vojvodinci

Kdo ve, kam naju kolesa še vse odpeljejo

Tisto, kar mi nismo.
Točno to, bravo. Točno to so, kar mi nismo. Imajo
veličastno zgodovino, kulturo. Ampak oni preprosto so. In
uživajo. Mene so impresionirali ... sredi tedna, po glavni
Zmajevi ulici lajfa koliko hočeš, normalni ljudje, ne neko
rogoviljenje po lokalih zaradi alkohola. Ne, bila je taka
lepa energija, klepet, pogovor ... čeprav so šli naslednji
dan v službo, saj so delovni, da se razumemo. Bili so
umirjeni. Pri nas pa je vse preveč hektike.

Trg v Krakowu, zasluženi dnevi ogledov in počitka



In tako so tudi storili: razvili so inovativen izdelek, ki lastnika
motorja med drugim obvesti o nenadnih premikih njegovega
jeklenega konjička (SOS klic), gibanje spremlja v »živo«; hkrati pa
je motor še zavarovan proti kraji pri Zavarovalnici Sava. Izdelek, ki
so ga poimenovali Vigobox, je prepričal tako startup žirije kot
vlagatelje in zato ne preseneča, da so po aprilu, ko so začeli v
Sloveniji, v juniju letos že vstopili na hrvaški trg, za prihodnje leto
pa načrtujejo osvojiti vsaj en večji evropski trg. Od tam naprej je
svet le še šahovnica, ki čaka na njihove nadaljnje pametne poteze.

MOTORISTI Z
VIGOBOXOM
DO MIRNEGA SPANCA

Če pogledamo ekipo Movalyse, ki je prav zares mednarodna, tako
po izkušnjah kot po narodnosti, je sedem – kolikor je članov tima –
res srečna številka. Kot pravijo, je bila »sreča v  nesreči« tista, ki
jim je dala iskrico za poslovno idejo. Ko so članu ekipe ukradli
motor, so ugotovili, da velja rek – pomagaj si sam in bog ti bo
pomagal.

AVTORICA: NATALIE CVIKL POSTRUŽNIK
FOTO: LUKA PAŠIČ
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Posvečate se varnosti motoristov; ne morem, da ne bi – a je
kdo od vas motorist oz. od kod izvira ta velika motivacija za
delo točno na tem področju?
 
Skoraj vsi v ekipi smo motoristi. Najprej je bil to samo hobi in
mislim, da si nihče ni zares mislil, da bo na motorjih slonela naša
podjetniška pot.



Samodejni klic SOS

ti lahko reši življenje

Ni me.je
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Samodejni SOS klic rešitev za motoriste

Od kod vaše ime Movalyse?
 
Movalyse je izpeljanka dveh besed, ki nas dobro opišeta. Move
(angl. ‘premik’) in analyse (angl. ‘analizirati’), saj naša tehnologija
temelji na analiziranju motorističnih voženj.

Vigobox je ….
 
Tehnološko napredna naprava, ki varuje motor. Majhno škatlico se
namesti pod sedež motorja in poveže z mobilno aplikacijo, ta pa
nato omogoča varovanje. Če zazna nepooblaščen premik,
nemudoma pošlje opozorilo lastniku. Na telefonu lahko ves čas
spremlja lokacijo motorja, kar je še posebej pomembno, če je
motor zares ukraden, saj Vigobox v realnem času javlja, kje se
nahaja. Poleg tega ima vključen SOS klic in v primeru prometne
nesreče avtomatsko pošlje prvo pomoč na zaznano lokacijo. Saj
veste, vsaka sekunda šteje. Vigo vključuje tudi zavarovanje proti
kraji, ki je bilo do sedaj možno le v okviru dragega kasko
zavarovanja, zdaj pa je prvič cenovno dostopno vsem. V primeru
ukradenega motorja Zavarovalnica Sava namreč povrne denar.

Kakšna je razlika med Vigoboxom in “klasično” navigacijo ter
recimo sistemom proti kraji rentacar vozil?
 
Vigobox nima navigacije, je pa res, da spremlja, kje se vozite, in vam
ob končani vožnji izriše pot. 

Ob tem se generira tudi ocena vožnje, ki temelji na pravilno
izpeljanih manevrih, in jo lahko voznik izboljšuje. Je pa pomembno
izpostaviti, da do teh podatkov lahko dostopa le uporabnik. Včasih
koga zaskrbi, da ima do teh podatkov dostop zavarovalnica ali
policija, ampak zagotavljamo, da jih nima. Tudi sami smo motoristi,
in vemo, kako je, ko zasrbijo zapestja. V primerjavi z rentacar vozili
pa je situacija povsem drugačna. Rentacar sistem zgolj javlja
lokacijo ukradenega avtomobila. Ko to zaznajo, je lahko že
prepozno. Poleg tega sledilci sami po sebi ne vključujejo
zavarovanja proti  kraji, niti SOS klica v primeru nesreče. Vigobox je
prvi tak sistem, ki takoj javi, če se motor nepooblaščeno premakne,
uporabnik lahko v realnem času spremlja lokacijo, vključeno ima pa
tudi zavarovanje proti kraji in avtomatski klic na pomoč.

Razvijamo nove storitve

Ali je platforma za spremljanje vožnje (po-ocenitev), ki ste (oz.
jo) razvijate že pripravljena? Jo motoristi-ke uporabljajo? 
 
Po vsaki vožnji je generirana ocena vožnje, ki temelji na tem, kako
so izvedeni manevri na motorju, kakšni so pospeški, zaviranje in
drugo. Trenutno sodelujemo z AMZS-jevimi inštruktorji Varne
vožnje in skupaj pripravljamo simulacijo pravilne vožnje z
motorjem, ki bo integrirana v našo aplikacijo. Z njo bo primerjana
vsaka vožnja motoristov, nato pa se bo generirala povprečna
ocena, ki jo bodo lahko z integriranimi napotki inštruktorjev
zboljševali.



Ni me.je

Koliko uporabnikov Vigoboxa je v tem trenutku? Ali se ga že da
kupiti ločeno od zavarovanja?
 
Odziv prvih uporabnikov je nad pričakovanji, kar je res zanimivo, saj
smo komaj prvo sezono na trgu. To kaže na to, da smo v Sloveniji
res ozaveščeni motoristi. Viga se ne da kupiti ločeno od
zavarovanja, ker je prav zavarovanje tisto, ki ga naredi cenovno bolj
dostopnega, saj se z vezavo za dlje časa zniža tudi cena. Nas pa
veliko sprašujejo o tem, ker bi radi Vigo dali tudi na druga prevozna
sredstva, ampak zaenkrat je na voljo le za motorje in skupaj z
zavarovanjem.

Zakaj ste izbrali za sodelovanje prav Zavarovalnico Sava?
 
Zavarovalnica Sava se je izkazala kot edina, ki ima zares posluh za
motoriste in jim želi ponuditi več. Je tudi ena izmed redkih, ki je v
koraku s časom in veliko da na digitalizacijo. Smo se pa naključno
spoznali na enem startup dogodku, kjer smo predstavljali naš
produkt, ki je povsem sovpadal z njihovimi trenutnimi načrti. Po
mesecih dogovarjanj in uspešno speljanemu pilotnemu projektu s
300 motoristi, smo aprila letos skupaj štartali z Vigom. Do sedaj se
je sodelovanje z njimi izkazalo za izjemno pozitivno.

Samo ideja ni dovolj – načrti morajo »sedeti«

Kako ste uspeli prepričati razne investitorje (razpisi na SPS,
STH Management)?
 
Produkt ima potencial, da doseže globalne trge, saj je kraja
motorjev velika nerešena bolečina. Mislim, da je bil tudi to eden
izmed glavnih razlogov, da smo jih prepričali. Investitorjem je treba
predstaviti dobro začrtan načrt za prihodnost podjetja in točno
napisati, kako bomo to dosegli. To seveda ne gre hitro, potrebno je
veliko dokumentacije in dokazovanja kredibilnosti. Poleg tega je tim
izrednega pomena, potrebno je dokazati, da ima ekipa take
izkušnje, ki bodo pripomogle k temu, da bomo lahko dosegli
zadane cilje.

Lani ste imeli že za 300 tisoč evrov prometa, a zaradi
vlaganj še negativno bilanco. Kdaj računate, da se bo
investicija povrnila?
 
Podjetje je osredotočeno na hitro rast, ki je pri zagonskem
podjetju skoraj nemogoča brez investicij. Zato se bolj kot na
kratkoročno pozitivno bilanco osredotočamo na hitro širjenje
podjetja in pridobivanje novih uporabnikov.
Nekje v treh do petih letih bi že lahko govorili o stabilnejši fazi,
kjer bo pomembno tudi ustvarjanje dobička. 

Kako napredujete s širitvijo na tuje trge?
 
Od junija naprej smo že prisotni na Hrvaškem, v začetku
prihodnjega leta pa bomo štartali z vsaj enim dodatnim EU
trgom. Nato so na vrsti kmalu še drugi veliki trgi, kot so Nemčija,
Italija in pa Španija, kjer je več miljonov motoristov, še posebej v
Španiji pa največ ukradenih motorjev na prebivalca v Evropi.

Brez ljudi ni idej, ni razvoja

Kako so razdeljene vloge v vašem timu?
 
Rok Upelj - kot soustanovitelj in prokurist skrbi za
komunikacijo s poslovnimi partnerji in investitorji, zastopa
Vigo na javnih dogodkih in skrbi za poslovni razvoj podjetja. 
Miha Ernstschneider - vodja prodaje, ki skrbi za nemoteno
komunikacijo z dobavitelji in proizvodnjo, vodi prodajno-
marketinške aktivnosti in išče nove prodajne kanale. 
Miha Kovač - soustanovitelj in direktor podjetja skrbi za
strategijo in celoten tehnični razvoj produkta podjetja.
Sara Trontelj - skrbi predvsem za PR in marketing, poleg
tega pa vodi program za ambasadorje in raziskuje obnašanje
kupcev.
Sebastjan Vuga - vodja razvoja, skrbi, da celoten sistem
pravilno deluje in skrbi za tehnično nadgradnjo produkta.
Grega Androjna - vodja projekta ima nadzor nad vsemi
aktivnostmi, direktno komunicira s strankami, poleg tega pa
skrbi za celostno grafično podobo znamke.
Anton Uramer - nedavno pridružen član je del razvojne
ekipe in skrbi predvsem za tehnični razvoj in nadgradnjo
produkta.
Poleg tega imamo še nekaj pridruženih razvojnikov, ki naši
ekipi dajejo dodatno vrednost in nas podpirajo v tehničnem
razvoju.

54     NAVDIHNI.ME    



R U S H  M A G A Z I N E

Ni me.je

Kdo ste člani ekipe zasebno?
 
Zanimivo je, da smo si med seboj zelo različni, ampak mislim, da se
ravno zaradi tega dobro dopolnjujemo. 
 
Rok je zaključil pravno fakulteto, ampak se je vedno navduševal
nad podjetništvom. Pred leti je tako ustanovil uspešno spletno
trgovino. Ljubezen do motorjev in podjetništva pa je pripomogla k
razvoju lastnega startupa. 
 
Miha E. je zaradi svojih odličnih pogajalskih sposobnosti
tisti, ki se ‘vse zmeni’ in je odličen govorec. Sicer pa ga ljubezen do
motorjev dobesedno pripelje v službo, če je le sončen dan. No, pa
tudi v deževnih se je že pripeljal z motorjem na delo. 
 
Miha K. že od nekdaj navdušuje tehnologija, zato se je odločil za
študij elektrotehnike. Obenem je že vrsto let motoristični
navdušenec, tako da uspešno združuje dva velika interesa v svojem
startupu.
 
Sebastjan, kadar ne programira, v svojem prostem času rad
potuje, prav pred kratkim se je vrnil s Korzike. Navdušuje ga
tudi narava in šport na prostem, kot sta jadranje in plezanje.
 
Grega je vsestranski. Sicer je študiral medicino, nato pa ga je pot
zanesla v profesionalno igro pokra. Istočasno je razvijal lastne
inovativne produkte in se kmalu znašel v startup svetu.
 
Sara je veliko časa preživela v tujini, kjer se je šolala in kasneje
delala. Študij novinarstva ji je dal širino, pot pa jo je pred nekaj leti
pripeljala v Silicijevo dolino, kjer se je ukvarjala s startupi.
 
Anton, naš pripravnik iz Rusije, pravkar zaključuje študij
matematike. Zanimajo ga igrice, tako spletne kot namizne. V službo
se pripelje kar na električnem kolesu, za katerega mislimo, da ga bo
v našem okolju kmalu zamenjal za motor.

Uživamo v raznolikosti dneva in načrtov

Kako je videti vaš “običajen” dan?
 
Pri nas ni noben dan povsem običajen. Čisto vsak je drugačen, kar
je čar startup sveta – dnevi niso monotoni. Zjutraj prideš v službo
pa ne veš, kaj te zares čaka. Sicer pridemo med 7. in 8. uro v
pisarno. Skrbimo za klice in e-maile strank in poskušamo biti kar se
da dosegljivi, za kar smo pogosto pohvaljeni. Stranke so pri nas na
prvem mestu. Istočasno nudimo takojšnjo tehnično podporo,
saj se pogosto zatakne pri malenkostih, ki se jih da takoj odpraviti. 
 
Marketinške aktivnosti prilagodimo aktivnostim posamezniega
dneva. Sploh v zadnjem času so nepridipravi ukradli kar nekaj
motorjev. Če želimo razširiti ozaveščenost o zaščiti pred krajo
motorjev, je to tisti dan zagotovo najbolj pomembno. Še
posebej v popoldanskem času (zaradi večje odzivnosti) se veliko
pogovarjamo s strankami o njihovi uporabniški izkušnji, da jo lahko
še izboljšamo. Popoldan prav tako posrkrbimo za dostavo naprav
tistim, ki so predhodni dan sklenili zavarovalno polico. Ob tem
skrbimo še za nadaljni razvoj izdelka. Del našega običajnega dneva
je tudi, da se znamo pošaliti. Ob dobrem vzdušju vsi lažje
delamo (smeh). Kljub temu da gremo popoldan domov, pa se naše
delo ponavadi ne zakjuči do večera in niti med vikendi. Še posebej
ne zaradi podpore strankam, ki se največ vozijo prav v tem času.
 
Kaj pa naprej, kakšni so načrti?
Veliko novih stvari načrtujemo. V prvi vrsti širitev na tuje trge,
istočasno pa nadgradnjo izdelka.  Razvijamo že povezavo s
centralnim operacijskim sistemom, kjer bo mogoče spremljati vse
ključne tehnične informacije o motorju. Število storitev preko
aplikacije bomo z razvojem povečevali. To bodo tako tehnične
storitve, kot je na primer povezava z računalnikom motorja,
opozorilo za mazanje verige, vremenski podatki ..., kot tudi dodatne
bonitete, kot so na primer relevantni dogodki, popusti, partnerstva
ipd.
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Generacija Z
spreminja
podobo
znamčenja – in
sveta
Mitja Tuškej, uveljavljen strateg tržnih znamk, je v marketingu in
oglaševanju že več kot 30 let. Preplet znanja in izkušenj ga je pripeljal do
ugotovitve, da v današnjem instant svetu ne zadostujejo instant rešitve, pač
pa dobro premišljene, na podatkih in analizah temelječe odločitve. Del
svojih najnovejših izsledkov in bogatih izkušenj je predstavil na letošnji 22.
Slovenski konferenci o odnosih z javnostmi (SKOJ). Predavanje z naslovom
Generacija Z: Precej drugačni kot vsi, ki smo jih (s)poznali doslej, je
predstavljalo izhodišče temu intervjuju.

Odkrij.me
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so »iEverything« generacija, pri
čemer ima »i« dvojni pomen: najprej
»i« zato, ker so ljubitelji znamke Apple
(iPad, iPod, iPhone …), hkrati pa »I«
kot jaz, jaz sem vse, sem center
vesolja.

 
svet brez interneta zanje ne
obstaja, definitivno so najbolj
»povezana«, informirana, vključena,
multikulturna, globalna in tehnološko
opismenjena generacija do sedaj.

 
so realni in trdno stojijo na tleh –
kljub temu, da se nenehno sprehajajo
po virtualnem svetu. Ne verjamejo
pravljicam, njihove vrednote so
neodvisnost, podjetnost, inovativnost,
drugačnost, sodelovanje.

   
vsi imajo računalnik (kar 33% ima
vse troje: stacionarni, prenosni in
tablični računalnik) in pametni
telefon, s katerim so več kot tri ure
dnevno priklopljeni na mobilni
internet.  Več uporabljajo Instagram,
Snapchat, Pinterest, Twitter, YouTube,
manj berejo.

 
imajo izjemno jasen »state of
mind«. Znajo se odločati. Znajo se
opredeliti. Radi spremljajo
»influencerje«. Njihov odnos do
tehnologije, interneta in družbenih
omrežij je absolutno jasen: »to je
naše in tukaj smo doma«. Vsi podatki
kažejo, da ta generacija izjemno
dobro obvladuje podatke, zna ravnati
z informacijskim »overloadom« in že
začenja to v svojem okolju izjemno
dobro izkoriščati. Želijo več, hočejo
več, sposobni so in zmorejo več kot
vsi njihovi predhodniki.

Upravljanje znamk primerjate z vzgojo otrok. Oboje se zdi danes bistveno težje, bolj zahtevno,
kot je bilo na primerpred tremi desetletji. Zakaj?

21

36

Da, res je! Ta primerjava me že ves čas preganja. Nekako se ne morem znebiti vtisa, da je vzgoja otrok
resnično eden od težjih zalogajev v življenju, kot ne morem mimo dejstva, da je upravljanje znamke
ena od najbolj zahtevnih nalog podjetja. In da, tudi sam verjamem, da je to danes bistveno težje, kot
je bilo pred desetletji, še več, prepričan sem, da je oboje vsako leto še težje. Zdi se mi, da so razlogi za
to precej enostavni; v obeh primerih gre za vedno večjo množico elementov, ki vplivajo ali na rast
osebnosti naših otrok ali pa na uspešnost znamke.  Razvoj tehnologije je ekstremno povečal
dostopnost in pretok informacij. Meja trgov ni več, v vsakem trenutku vsak od nas lahko izbere
karkoli od koderkoli na svetu. Konkurenca je izjemna. Hkrati živimo v času, kjer je ‘napad’ informacij
na naše možgane neobvladljivo velik. Množica krožečih informacij seveda vključuje tudi komunikacije,
ki jih vodijo tržne znamke. Tudi teh je neizmerno več, kot jih je bilo. V informacijski prenasičenosti vsi
mi, ki smo potrošniki znamk, reagiramo drugače, kot smo včasih. V zavedanje spuščamo samo tiste
podatke, ki nas zanimajo, ki sodijo v naš način razmišljanja, ki so na koncu koncev del našega
življenjskega sloga. Splošne in ves čas spreminjajoče se informacije v naše preobremenjene možgane
preprosto ne morejo prodreti.

Obnašanje in navade potrošnikov se spreminjajo. Kaj morajo spremeniti upravljavci znamk?
 
Zaradi informacijskega 'overloada', zaradi 'overloada' dostopnih, delujočih in vedno novih
komunikacijskih kanalov in seveda zaradi neizmernih možnosti izbire, se znamke pogosteje kot včasih
zgubljajo v konceptih ugajanja vsem in v stalnem iskanju 'prave komunikacije'.
Če hočeš ugajati vsem, danes ne boš ugajal nikomur!  Znamke se morajo posvetiti odkrivanju in
sledenju temu, kdo in kaj resnično so, komu so resnično namenjene in na tem graditi svojo jasno,
čisto, enostavno zgodbo. Popolna osredotočenost je nuja. Vsako sporočilo, ki ga znamka pošlje v
katerikoli komunikacijski kanal, mora povedati, za čem znamka stoji, kaj je njena zgodba, kaj je njen
namen. Sestavljanje zgodbe prek različnih komunikacijskih kanalov, ki zahtevajo od potrošnikov, da
ujamejo delčke zgodbe in jih sestavijo v jasno celoto, ne deluje več.  Še več, danes je nujno in ključno,
da svoje zavezane potrošnike znamke spoštujejo in jih vključujejo v razvoj svoje zgodbe in svoje
pozicije na trgu. Danes živimo v svetu, kjer dolgoročni uspeh znamke temelji na konceptu »brand
story co-creatinga«. Izhodiščno zgodbo znamke 'spišejo' upravljavci znamke glede na to, kdo so
njihovi ključni porabniki, nove strani romana o tržni znamki pa kreirajo v veliki meri potrošniki sami.

Če hočeš ugajati vsem, ne boš ugajal nikomur!

MITJA TUŠKEJ O GENERACIJI Z:

Odkrij.me
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GENERACIJA Z ZAENKRAT
ŠE HOMOGENA, A
RAZVOJ BO POLAREN

Predstavniki generacije, ki je trenutno na
prehodu v odraslost, t.i. »iEverything«
generacije oz. generacije Z, naj bi veljali za
zavedne, samostojne, pragmatične in
usmerjene, pametne in zahtevne kupce z
okusi in s preferencami, ki niso podobni
tistim iz katere koli druge generacije. Kako
jih zadovoljiti? 
 
Da, strinjam se s temi opredelitvami,
menim edino, da je 'zahtevnost' zelo relativen
pojem. Vsak segment v vsaki generaciji je
zahteven, ko govorimo o znamkah. Celo več,
menim, da so predstavniki generacije Z v
marsičem manj zahtevni kot na primer kak
segment katere od drugih generacij. Podatki
kažejo, da je generacija Z bolj 'odprta' do
znamk, ima raje komunikacije in se z znamkami
hitreje poveže. Seveda v primeru, da jih znamke
spoštujejo in se jim znajo približati s
komunikacijami in so jih bolj kot kateri koli drug
segment sposobne vključiti v svojo zgodbo, jim
jasno povedati za čem stojijo, kaj je njen
namen, katere so njene vrednote in za kaj
se zavzemajo. 'Zejevci' nimajo zgodovinskega
spomina. So na novo popisan list papirja … ne,
so na novo popisana stran na ekranu.  Ko
govorimo o tem, kako jih znamke lahko
zadovoljijo, je odgovor sila enostaven. Tako, da
bodo govorile njihov 'jezik', da bo zgodba
znamk, ki je namenjena njim, govorila njihovo
zgodbo in bo tekla z njihovim vrednostnim
sistemom in bo spoštovala njihova gonila. In vsi
ti 'elementi' so samo njihovi in drugačni od
tistih, ki smo jih poznali doslej.

DID YOU KNOW?

Uspeh znamke temelji na konceptu brand story co-creatinga

Pravite, da je demografsko ciljanje mrtvo, saj je življenjski slog tisti, ki druži ljudi in
jih usmerja pri nakupih, aktivnostih in delovanju nasploh ter tako postaja
pomembna osnova za določevanje ciljnih skupin. Na kaj moramo biti pozorni pri
opredeljevanju ciljnih skupin?
 
Mah, to ni moja pogruntavščina, mogoče sem samo eden od glasnikov tega dejstva. Imel
sem srečo, da sem tam nekje na prelomu tega tisočletja dobil v roke predstavitev rezultatov
genialne etnografske raziskave, ki so jo delali moji kolegi. Raziskovali so obnašanje generacij
X in Y. Zelo jasno so ugotovili, da so med predstavniki obeh generacij velike razlike v
njihovih življenjskih slogih. To me je vodilo do tega, da sem se lotil poglobljenega študija
obnašanja in navad tudi slovenske populacije. Bil sem navdušen! Jasno se je pokazalo, da je
uporaba različnih znamk močno odvisna od življenjskega sloga. Bistveno bolj kot od
katerekoli delitve po demografskih podatkih! 'Obrnil' sem tisoče tabel in vse so mi pokazale,
da to definitivno deluje in neizpodbitno drži. In dodatni dokaz sem dobil pred nekaj leti, ko
je skupina Trendwatching – že ime jasno pove, da proučujejo trende – v svojem poročilu

opredelila mega trend, ki so ga poimenovali Post-demographic. V začetku so previdno
opozarjali, da je čas, da v brendingu upoštevamo druge kriterije pri določanju ciljnih
skupin; kriterije, ki so vezani na obnašanje ljudi in ne na njihove demografske
podatke. V svojem poročilu pred letom ali dvema pa so že jasno zapisali, da je
»demografsko ciljanje mrtvo«. Za znamke je torej danes ključno in najbolj pomembno, da
ugotovijo, koga so s svojim delovanjem že uspeli navdušiti. Upravljavci znamk morajo
analizirati svoje porabnike glede na to, kako razmišljajo, kaj počnejo, kako se obnašajo, kako
reagirajo in za kaj se zavzemajo. To vse so pomembni elementi življenjskega sloga.
Zanimivo je, da ko na tak način najdeš svoje oboževalce in jih potem analiziraš po
demografskih podatkih, zelo, zelo pogosto ugotoviš, da so po 'demografiji' precej razpršeni
po vsej populaciji. A to seveda ne pomeni, da so glede na to ugotovitev ciljna skupina vsi.
Nikakor ne, ciljna skupina znamke je zelo jasno in točno določena skupina, ki ima svoje
osebnostne značilnosti in svoj stil obnašanja in delovanja. Če vemo, kdo so, lahko hitro
ugotovimo, kaj jih je prepričalo, da so se odločili za našo znamko. Fina je izjava Eve Chen, ki
je direktorica modnih partnerstev pri Instagramu: »Z znamko ustvari življenjski slog in ljudje
bodo sledili.«

Mlajša, kot je generacija, več različnih
skupin naj bi se oblikovalo v njej. Pravite, da
so »zejevci« za zdaj še zelo homogena
skupina. Pa vendar, se morda že nakazujejo
posamezni segmenti znotraj generacije Z?
 
Da, analize segmentov po generacijah
v Evropi in ostalem svetu kažejo takšno sliko. V
Sloveniji to morda ni tako izrazito – sam to
povezujem z dejstvom, da nas je relativno malo
in je težje z večjo gotovostjo analizirati
razpoložljive podatke. Statistika in velikosti
vzorcev imajo določene zakonitosti, ki jih je
potrebno spoštovati. S tem izzivom se srečujem
tudi pri analizi generacije Z. Glede na to, da
imamo na voljo le podatke o populaciji od 15.
leta starosti dalje, je število 'respondentov' v
raziskavah še premajhno, da bi lahko generacijo
delil v manjše segmente. Kakšno leto ali dve
bomo še potrebovali, da bomo lahko z večjo
gotovostjo ugotavljali razlike med 'mladinci'. 
Pa vendar, nekako se mi zdi, da bodo šle razlike
v smeri večje – manjše družbene angažiranosti;
zdi se, da je v delu generacije tendenca, da
bodo v svoje roke resno vzeli izzive sprememb v
družbi, zanimive znajo biti razlike pri željah pri
formiranju svojih družin in zna se zgoditi, da bo
prišlo do razlik tudi pri sprejemanju in uporabi
tehnologije …

Odkrij.me
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MEGATRENDI
PRIHODNOSTI Z VIDIKA
ZNAMČENJA

Področje znamk predano spremljate,
proučujete in analizirate že več kot 25
let. Kakšni so po vašem mnenju
prihajajoči trendi?
 
Uf! Tole je izjemno kompleksno
področje, ki mu v splošnem posvečamo
(tudi) premalo pozornosti. Trendi s
svojimi memi delujejo z izjemno močjo in
imajo ogromen vpliv na spremembe v
obnašanju in delovanju vseh ljudi na
svetu. Po analizah že prej omenjenega
Trendwatchinga deluje v svetu
megastično veliko različnih trendov. Če bi
moral izpostaviti nekaj tistih, ki gotovo
močno vplivajo na znamčenje, potem bi
vsekakor izpostavil nujo po tem, da znajo
znamke jasno izpostaviti in sporočiti
svoj namen (brand purpose).
 
S tem fino korespondira nuja po
družbeni odgovornosti, ki jo pametne
znamke morajo vključiti v svoje delovanje.
To področje je izjemno zanimivo,
zahtevno in zelo pogosto popolnoma
napačno razumljeno. Vsekakor ne gre le
za to, da morajo znamke donirati ali
sponzorirati ali se izjasnjevati, kako dober
ogljični odtis imajo. Tudi to, a ključna je
resnična in realna vpetost v okolje, gre za
to, da znamke resnično delujejo
v smeri, ki zagotavlja in omogoča
pozitivne spremembe v družbi in okolju.
In ne za svojo lastno 'promocijo' ampak z
realno in iskreno željo in delovanjem, ki
je usmerjeno v spremembe. 

»'Zejevci' nimajo
zgodovinskega spomina. So
na novo popisan list papirja
… ne, so na novo popisana

stran na ekranu.«

»Ciljajmo prave ljudi z njihovo
zgodbo, ki temelji na

življenjskem slogu! Ujeli in
prepričali bomo vse tiste, ki

podobno razmišljajo –
bistveno lažje in hitreje

kot one, ki razmišljajo in jih
zanimajo stvari, ki jih ne

izraža in sporoča
naša znamka.«

Pomemben trend je gotovo tudi v tem, da
se močno spreminja vloga odločevalcev in
tistih, ki sprejemajo nakupne odločitve v
družinah. Vedno mlajši so! To je povezano
s sposobnostjo obvladovanja
informacijskega 'overloada'. Ti, ki so se
rodili s tablico v zibki, mislijo in
procesirajo informacije hitreje in bolj
učinkovito kot mi 'ta stari'.

Odkrij.me
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AMERIKA,
AMERIKA!
OBLJUBLJENA
DEŽELA
AVTOR: ANDREJ IVANUŠA
FOTO: OSEBNI ARHIV

Iz serije Doma je najlepše – zgodba številka 3, Chicago, ZDA

V naslednjih zgodbah se vračam v preteklost, natančneje v mesec
maj 2010. Opisal bom dogodke, ki so se odvili dve leti pred mojim
potovanjem v Lublin na Poljskem in štiri leta pred tistim v Edinburgh,
Škotska. Sem član Rotary kluba Maribor – Park, ki je bil ustanovljen
junija 2009. Takoj smo se lotili prve dobrodelne akcije. Ob pomoči
različnih organizacij in Mariborske knjižnice smo uspeli v začetku leta
2010 zbrati več kakor 12.000 knjig za naše rojake v ZDA. Predvsem
nam je uspelo zbrati knjige za mlade bralce, saj se zdaj že peta
generacija slovenskega porekla zavzeto uči slovenščine.
 

Knjige smo zložili v 216 škatel, ki so skupaj tehtale več kakor 4,5 tone.

Sredi februarja 2010 smo škatle s skupnimi močmi naložili v zabojnik in

jih poslali z ladjo v ZDA. Prevoznik nam je zaračunal prevoz kontejnerja iz

Maribor do Kopra in iz New Yorka do Chicaga, sam transport knjig z ladjo

čez Atlantik pa je bil njihov dobrodelni prispevek k naši akciji. 

 

Tako se nas je zbralo nekaj najbolj zagretih članov in sklenilo, da bomo

knjige osebno predali na dveh lokacijah, v Lemontu pri Chicagu in v

mestno knjižnico v Clevelandu. Res je, v ZDA ne bi nikoli potoval, če bi

ne bilo mojih prijateljev v rotarijskem gibanju in če se ne bi odločili za

takšno akcijo. Tudi to potovanje je pokazalo, kot pravi stari slovenski

pregovor: »Povsod je lepo, a doma je najlepše.« Nekaj dni pred našim

odhodom v ZDA, je klubska delegacija obiskala bivšega predsednika

Republike Slovenije Milana Kučana, ki je bil glavni častni pokrovitelj

projekta. Ob tej priložnostni smo mu poklonili majhno spominsko darilo.

Milan Kučan pa nam je izročil tri dragocene in posebne knjige za

knjižnico v Clevelandu.

Ni za od.me.t

Na obisku pri bivšem predsedniku Slovenije Milanu Kučanu.
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Tukaj naj dodam še kratko pojasnilo. Rotary International je
organizacija svetovno povezanih poslovnežev in
strokovnjakov iz različnih poklicev. Člani Rotary klubov po
svetu skrbijo za dobrodelne človekoljubne dejavnosti, v
svojih poklicih vzpodbujajo visoka etična načela in merila ter
pomagajo širiti dobro voljo ter mir na svetu. Rotarijci
načrtujejo in uresničujejo zelo različne humanitarne,
izobraževalne in kulturne programe, ki bogatijo življenje ljudi
v njihovi ožji sredini in v svetovni skupnosti. 
 
Fundacija Rotary vsako leto zbere približno 90 milijonov USD
in jih nameni za mednarodne štipendije, kulturne izmenjave
ter večje in manjše humanitarne projekte, ki izboljšujejo
kakovost življenja milijonom ljudi. Rotary je tudi največja
zasebna dobrodelna organizacija za mednarodne
izobraževalne štipendije. Znak Rotary International je zobato
kolo.

Težave z vulkanom

Da bi bilo naše potovanje bolj zabavno, je poskrbela še mati
Narava sama. Aprila 2010 je na Islandiji izbruhnil vulkan
Eyjafjallajökull. To je povzročilo izredne motnje v letalskem
prometu na severni zemeljski polobli. Ko smo mi imeli
rezerviran polet, maja 2010, so zračne mase nosile vulkanski
pepel proti jugu in ga razprostirale čez severni Atlantik. Bali
smo se, da sploh ne bomo mogli v ZDA. A so letalske družbe
našle rešitev. Vseeno pa smo bili med 10 milijoni potnikov
iz Evrope, ki so takrat doživeli »bližnje srečanje« z vulkanom.

Ni za od.me.t
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Vulkan Eyjafjallajökull je v ozračje izbruhal velike količine
pepela in nekaj mesecev motil letalski promet čez Atlantik.
(foto:internet)

Potovanje iz Maribora do Trsta smo opravili z majhnim
avtobusom. Popotnikov nas je bilo skupaj 12. V letalo smo
se vkrcali na manjšem tržaškem letališču Ronchi dei
Legionari in z notranjo italijansko letalsko linijo potovali do
letališča Rim – Fiumicino Leonardo da Vinci. Tam bi morali
ob 10:00 uri odleteti čez Atlantik do Chicaga (Chicago O'Hare
International Airport). A so nas že pri prihodu obvestili, da
bo naše letalo zamujalo, saj so težave zaradi vulkana na
Islandiji. Letalo je prispelo na letališče šele ob 14:00 uri.
Potem so potrebovali dve uri, da so ga znova pripravili za
polet čez Atlantik. Tako smo odleteli ob 16:20 uri. A ker je
vulkan Eyjafjallajökull bruhal in pošiljal pepel čez severni
Atlantik, smo leteli »okoli riti v žep«.

Polet je potekal ob vzhodni obali Britanskega otočja, desno
od Islandije in šele potem proti zahodu. Leteli smo čez južni
del Grenlandije in nato obrnili preko Kanade do Velikih jezer
in Chicaga. Namesto predvidenih osem ur, smo leteli skoraj
dvanajst ur. Med tem smo kakšnih šest ur prespali, pa smo
kljub temu pred pristankom v Chicagu še videli sončni zahod
istega dne.

Zaradi izbruha pepela, ki ga je nosilo od vulkana proti
jugu, smo se temu izognili tako, da smo leteli daleč na sever čez
Grenlandijo.

Notranjost Grenlandije - iz 3 km debelega snežnega pokrova
gledajo le najvišji bazaltni vrhovi gora.

Julčka pa kar po slovensko

Po končanih carinskih formalnostih, ki so trajala zelo dolgo,
smo se znašli pred vrati letališča. Vozili smo svoje kovčke do
izposojevalnice vozil. Dogovorjeno je bilo, da si štirje med
nami priskrbimo mednarodno vozniško dovoljenje, saj
smo si rezervirali dva manjša kombija znamke Chevrolet
Suburban, ki sta imela tudi velik prtljažni prostor. Enega od
njih sem vozil tudi sam. Pred pultom za izposojo nas je
pozdravil prijazen temnopolti Američan. Seveda pa
formalnosti niso bile prav kratke. Ko smo se uspeli prebiti
skozi papirnato vojno, nas je povprašal:

»Verjetno potrebujete navigacijo Garmin?«
»Jasno!« je bil moj odgovor.
»Za vsako vozilo posebej?« je vprašal.
»Seveda, jasno!« sem ponovil.
»V kakšnem jeziku pa?« je bilo naslednje vprašanje.
Presenetilo me je in nisem takoj odgovoril. Prijatelj, ki mi je
stal za hrbtom, pa je bleknil: »V slovenščini, prosim!«
Temnopolti uradnik je za trenutek zastal, dvignil prst in
rekel: »Yes, yes, I have it! (Da, da, imam!)«
Stopil je v sosednji prostor in se vrnil z dvema napravama.
Nekaj časa je iskal slovenščino v nastavitvah, a je ni našel.
Potem je rekel: »V teh dveh ni slovenščine. Samo trenutek!« 
Spet je šel in se vrnil z drugima dvema. Tu je takoj našel
slovenske nastavitve. »You see! Slovenian!



(Vidite, slovensko!)« je rekel čez nekaj trenutkov in obrnil
ekranček k prijatelju.  Res je bila slovenščina. Še sanjalo se
mi ni, da bi lahko sredi Amerike dobil navigacijsko napravo v
slovenščini. Sopotnik, ki je izrekel »neumno« željo, je kasneje
priznal, da se je samo pošalil. Tako je potem ženski glas, ki
smo ga ljubkovalno poimenovali »naša Julčka«, vodil naše
poti po Ameriki v slovenščini: »Čez nič-cela-dve milji zavijte
desno. Držite se desne!« Ne v kilometrih ali metrih, temveč v
miljah in jardih, a nič ne de – Julčka je bila odlična voditeljica
skozi cestno mrežo v ZDA.

Vidite, slovensko!

Kako sem v Ameriki poceni kupoval

Vse skupaj se »začelo« že kar prvi dan V ZDA. V hotelu, ki je
sicer imel velike in udobne postelje, zajtrka ni bilo mogoče
dobiti. 
Tako smo se napotili do najbližje zajtrkovalnice dve ulici
naprej in tri na levo le našli zajtrkovalnico, ki je ponujala
tipične ameriške zajtrke z obilico jajc v prahu pripravljenih
na vse mogoče načine in kot obvezna priloga je bila močno
prepečena slanina. Da je bila tanka kot papir, ni potrebno
omenjati. Ob tem so ponudili še skodelico kave v plastičnem
lončku s pokrovčkom in slamico. Kava je bila bolj »češpljeva
voda« kot kava, a naj bo. Cena zajtrka na ceniku je bila 4
dolarje. Hitro sem preračunal po tečaju, ki je bil 1 evro je
1,26 dolarja, oziroma 1 dolar je 0,79365 evra, in če
zaokrožimo, je faktor za hitri preračun 0,8, torej 4 x 0,8 = 3,2
evra. Zajtrk je bil kljub vsemu poceni.

Nekdo med nami se je žrtvoval in je vse skupaj plačal, s
pripombo, da bomo že potem obračunali. Cena, ki jo je
plačal za osem zajtrkov, je bila 36,88 dolarjev. Za kavo je naš
prijatelj rekel, da vse »časti« in ni problema, za zajtrk pa smo
vztrajali, da drugemu plačniku povrnemo denar. Vzel je
listek in delil 36,88 z 8, kar je dalo rezultat 4,61 dolarja po
»glavi«. Hop, kaj je zdaj to? Na ceniku je bila cena 4 dolarje. 
 Preverili smo listek in cena je bila 4 dolarje + tax1 0,31 +
tax2 0,12 + tax3 0,18, kar je bilo skupaj 4,61 dolarja. Potem
smo preverili še račun za kavo in tudi tam je bila cena s
cenika + tax1 + tax2.  Hej, tu je manjkal »tax3«. Zakaj je toliko
različnih davkov? Prijateljica je med sprehodom skočila v
prodajalno in si kupila dve majici s sliko Chicaga. Ko smo
primerjali še njen račun, je tam bil odstotek vseh davkov
skupaj 20 %. Uganke nismo mogli razvozlati, ker so bili lističi
iz zajtrkovalnice, restavracije in prodajalne le t.i. »slip« lističi,
kjer je vse zapisano s kraticami in šiframi. Le beseda TOTAL
je bila popolnoma razumljiva.

Pogled iz našega
hotelskega
balkona proti
središču mesta, ki
se razprostira ob
reki Chicago.

Ni za od.me.t

Šele ko smo prejeli račun za hotelsko nočitev, se je
razjasnilo, kako so lahko davki različni. Na računu so jasno
zapisani vsi davki, ki jih je potrebno plačati. Pa poglejmo,
kako to gre v ZDA. Najprej je neto cena nočitve, ki znaša za
dvoposteljno sobo 109,00 dolarja (109 x 0,8 = 87,20 evra
na sobo, oz. 43,60 evra na osebo). Nato sledi prodajni
davek (sales tax) 7,75%, naslednji je mestni davek (city tax)
3% in zadnji je okrožni davek (county tax) 4,5%. Končna
cena za dvoposteljno sobo, nočitev brez zajtrka, je 125,63
dolarja. Na računu za kavo ni bilo mestnega davka, ker je
mesto Chicago pač sprejelo odločitev, da ne bo
obdavčevalo kave in nekatere druge pijače, kot je na
primer čaj. 

Pusti jih, so turisti!

Chicago je največje mesto v državi Illinois v ZDA in leži ob
jezeru Michigan, ob enem od petih Velikih jezer na meji
med ZDA in Kanado. Leži ob ustju reke Chicago. Leta
1800 se je majhen zaselek razvil v veliko pristanišče in
postal komercialni center Srednjega zahoda (Midwest).
Leta 1871 ga je prizadel velik požar, ki je uničil skoraj vse
mesto. Prvič je mesto omenjeno leta 1688 v francoskih
zapiskih. Njegovo ime izhaja iz jezika Indijancev plemena
Algonquin, ki so področje imenovali 'shi-kaak-wa', ker
pomeni 'mesto smrdljivih česnovih čebulic'. Namreč, ob
ustju reke še danes raste divji česen (tudi pomladna
čebula, latinsko: Allium tricoccum), ki ima značilen in
močan vonj. Francozi so originalno ime »pofrancozili« v
Chicago. Kasnejši angleški naseljenci pa so to ime prevzeli.

Sijoči fižolček (Shinny Bean) je
največja atrakcija. Narejen je iz
stekla, dejansko je to velikansko
ogledalo. Najbolj zanimiv je
vsekakor pogled iz notranjosti.
Vsi ga tako imenujejo, čeprav je
umetnik Anish Kapoor (britanski
umetnik rojen v Indiji) skulpturi
nadel ime Cloud Gate (Vrata
oblakov).
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Seveda smo si ob vseh obveznostih, ki smo jih imeli, vzeli
dovolj časa za raziskovanje mesta. Za to je najbolj primerna
mestna železnica, ki je zgrajena nad cestami v višini prvega
ali drugega nadstropja. Vodila nas je do skulpture Shinny
bean, ki je dejansko velikanski fižolček narejen iz zrcala
gigantskih razmerij, kasneje pa do mestnega akvarija Shedd
Aquarium.
A pripetilo se nam je, da smo na poti nazaj zgrešili progo.
Tista, ki smo jo izbrali, pa nas je zapeljala v črnski geto. Ko
smo opazili zmoto, smo se odločili, da se odpeljemo do
končne postaje in potem nazaj do tja, kjer smo
vstopili. Nato pa bi šli s pravo progo do hotela. Vendar je
bilo vedno manj belopoltih potnikov in vedno več
temnopoltih. Na koncu smo bili edini svetlopolti v vagonu
mestne železnice. Izstopajoči potniki so čudno pogledovali
k nam. Ko smo prišli do konca, smo odšli do temnopoltega
voznika in mu pojasnili svojo zadrego in načrt vrnitve.
»Prav,« je rekel. »Vendar vam svetujem, da počakate name
kar v vagonu. Vas bom zaklenil notri. Res vam ne
priporočam, da hodite okrog. Odhod bo čez petnajst
minut.« Tako smo sedeli in opazovali okolico. Hiše so bile v
grozljivem stanju. Mnoge so bile v stanju skorajšnje
porušitve. Med dve hiši je nekdo vrinil še eno. Strešni
nadstreški so se stikali in okna iz sosednjih stavb so bila
oddaljena največ za kakšen meter ali dva. Videti je bilo, da
je lastnik postavil še eno hišo za najemnike. Ker ni imel
dovolj prostora v hiši, je kar spredaj na fasadi zgradil
stopnišče v drugo nadstropje. 
 
Voznik se je vrnil in nas odklenil. Potniki so pričeli prihajati,
a samo črnopolti. Skupina mladcev je nekaj šepetala med
seboj in skrivaj pogledovala proti nam. Potem smo slišali
enega med njimi, ki je zamahnil z roko: »Eh, pusti jih! Kaj ne
vidiš, da so turisti?!« Res, komaj smo čakali, da smo lahko
zapustili 'črnsko' progo. Pa tudi sicer ni bilo zdravo, da si se
pozno zvečer potepal po mestu. Glavna avenija je
bila dobro razsvetljena. Na njej je bilo mnogo dragih
trgovin. Pred vsako trgovino in lokalom sta dežurala po dva
varnostnika. Po pločniku so patruljirali policisti, ki so jih
podpirali kolegi v policijskih limuzinah na ulici. Tukaj si se
lahko sprehajal. A ne bi bilo dobro, če bi zavil v katero
izmed stranskih ulic.

Cestna železnica »dela senco« vozilom pod njo.

Luksuzna turistična kočija je vozila ponoči le po najbolj
varovanem delu mesta.

Za slovenski center smo namenili 4.000 knjig. Tako smo se
tega dne srečali v bližnjem McDonaldsu in skupaj nadaljevali
pot do kulturnega centra.
 
Tam nas je sprejel Metod, vodja slovenskih Frančiškanov v
Lemontu, in na kratko opisal njihovo delovanje. Povedal je, da
starši slovenskih korenin vsako soboto pripeljejo otroke na
pouk slovenskega jezika. Nekateri se vozijo uro ali še več, da
pridejo. Otroci so pri pouku, starši pa pomagajo pri urejanju
centra. Ker je več verskih skupnosti v ZDA, vsaka od njih čez
poletje na določeno soboto ali nedeljo pripravi druženje. Tako
se zberejo Slovenci iz različnih krajev, imajo skupno mašo,
potem pa pripravijo slovenski piknik. 
 
Naslednji korak je bila uradna predaja knjig z bogatim
programom, ki so ga pripravili za nas potomci slovenskih
priseljencev v kulturni dvorani. Ob njej je knjižnica, kjer so
naše zbrane knjige našle svoje mesto. Program so pripravili
otroci, ki so že peta generacija v ZDA. Po programu je sledila
zabava in pogovori.

Konzul Jurček pelje babico domov

Ni za od.me.t

V torek smo bili dogovorjeni za popoldanski obisk in predajo
knjig v Slovenskem kulturnem centru v Lemontu pri Chicagu ki
deluje v okviru Slovenskega verskega središča (Slovenian
Catholic Mission). Ob vstopu v njihovo čitalnico smo se
prepričali, da so zbrane knjige resnično prispele v ZDA, saj so
nas čakale, da jih vzamemo iz škatel in jih zložimo na police.
Ob tej priložnosti so nam tam živeči Slovenci priredili
nepozaben sprejem s kulturnim programom. Nato so nas
pogostili in zavrteli smo se lahko ob zvokih slovenske polke.
Povabili so nas v "čisto pravo slovensko" gostilno sredi ZDA,
kjer je bilo mogoče dobiti še Laško pivo in izbrana slovenska
vina. 
 
Takrat je bil slovenski konzul v Clevelandu Jure – Jurček Žmauc,
ki je rojen v Mariboru. Sam je bil tudi zelo zaslužen, da so
knjige prispele do tja, kamor smo jih poslali.

Obiskovalcev od blizu in daleč je bilo toliko, da so zasedli vse
stole v glavni dvorani. Bilo je veselo in vse skupaj se je zavleklo
pozno v noč. Tako sem slišal, da starejša gospa pravi mlademu
moškemu: »Jaz bi še bila tukaj.Do konca!« 
 
Njen spremljevalec je rekel: »Babica, saj veš, da me jutri čaka
služba. Zgodaj moram vstati in največ do desetih sva lahko
tukaj.« »Prosim, jaz bi rada ostala do konca!« je moledovala
njegova babica. »Pa saj veš, da ne morem!«
 

Takrat je pristopil konzul Jurček in rekel: »Draga
gospa, ni problem, vas jaz zapeljem domov, ko bo konec.«
Babica in vnuk sta onemela. Vnuk je nato izdavil: »Gospod
konzul, res ne bi bilo treba …« »Ne, ne, saj ni problem. Vašo
babico bom že pripeljal domov. Sam moram tako ali tako
nazaj v Cleveland in vi stanujete ob moji poti.« Obrnil se
je h gospej: »To pa že lahko naredim za vas!« Vnuk je
zajel sapo, da bi znova ugovarjal. A ga je babica prehitela.
Vrgla se je konzulu v objem in se mu pričela gostobesedno
zahvaljevati. Tako se je na koncu vnuk sam odpeljal domov že
ob deveti uri. Konzul Jurček pa je njegovo babico s svojim
avtom zapeljal domov krepko čez polnoč, ko smo se vsi
poslovili.
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Don`t ignore,
react for a better
environment!
The level of pollution of the environment and the quality of
life of the people of North Macedonia has been alarming
for over a decade. The water, air and soil are immensely
polluted, and because of improper urban planning, cities
are in a state of chaos. Considering that the environmental
media are inter-linked, one problem is transmitted to
all other media. We are facing numerous problems - air
pollution, lack of waste management, neglect of industrial
capacities, inadequate agricultural practices, inadequate
control of relevant state and local institutions... Strategic
planning and energy resources planning are needed to
ensure their optimal use and public authorities should
adopt more stimulating measures forcitizens to be able to
use alternative energy sources.

Waste management is also a major problem. In fact, all
waste (99.5%) is dumped or disposed of in illegal landfills
(there are around 1,000 such landfills throughout the
country) or municipal landfills that are not compliant with
EU waste management guidelines and standards.
Combustion of medical waste poses a major threat. Utility
companies collect waste mainly in cities with trucks and
out of containers that are old and damaged. There are no
state or municipal systems for organized selection and
recycling of waste.
 
Urban planning is closely linked to environmental issues
and the quality of life. Nevertheless, the city center of the
capital Skopje faced a decade-long urban development that
did not take into consideration the humane and quality life
of citizens and whose modus operandi instead favored
profits, the automobile industry, business interests, and
politics. The consequences are numerous: lost areas of
quality public space, parking lots and garages that attract
cars in the immediate center, squandered green urban
areas, depraved traffic safety for pedestrians, bikers and
persons with disabilities, dramatically reduced space for
walking, inadequate public transport and incomprehensive
city mobility. Traffic noise in some areas close to schools
and hospitals is even double the permitted levels. Changes
in the city's urban design and dynamics resulted with a
significant decrease in quality of life, increased air pollution,
reduced sunlight in the city's quarters and homes,
decreased street safety, lack of capacities of social services,
kindergartens and spaces for youth, directly influencing
women’s access to the labor market etc. It is crucial to
explore new understandings about the function of the city,
contrary to the current changes in the laws, unsustainable
model of municipal financing and notable political and
business influences on the city design and plans.

AVTOR: DEJAN ANDONOV, GOSTUJOČI KOLUMNIST
FOTO: TOMISLAV GEORGIEV

First up - the facts

According to the latest Report on Air Pollution in Europe of
the European Environment Agency, North Macedonia has
the worst ranking among all European countries, with the
most polluted air in the cities. Skopje, Bitola and Tetovo
were among the 10 most polluted cities in Europe in 2017.
According to the World Bank, air pollution is costing the
state approximately 300 million euros annually for health
services, and the World Health Organization estimates
that as a result of air pollution in North Macedonia, over
1,300 people die annually.
 
North Macedonia is also considered a country with a water
deficit of approximately 6.4 billion cubic meters during an
average year. Its water resources, according to the water
stress indicator of the main basins, are located in a heavily
exploited category. Estimates are that only about 7 percent
of the country's total waste water is being purified, and in
most cases modern purification technologies are not used.
 
According to the data of the Ministry of Environment,
metallurgical waste covers large areas of arable land in
North Macedonia, reducing land availability. Soil is also
contaminated indirectly through air and water, so the
contaminating substances permeate the soil through rain
and deposit, ending up in the agricultural products.

Me.tuljev učinek
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Why a Public Interest Campaign?

Although citizens in North Macedonia are becoming more
environmentally aware and public institutions recognize
environmental issues as important, environmental
problems are not being solved strategically. While citizens
criticize and discuss mainly on social networks, institutions
are not creating efficient solutions to improve the 



Dejan Andonov is the Coordinator of the
Public Interest Campaign for Promoting
Environment Protection “Don`t Ignore!
React!” in North Macedonia.

environment and are not transparent in policy making
and implementation.
 
Therefore, the Institute of Communication Studies launched
the public interest campaign for a better environment "Don’t
Ignore! React!". For over two years and in various projects,
through a variety of online platforms, the Institute has
enabled citizens to directly engage in the debate on issues
of public interest, to ask questions and to comment on
social issues that affect them, as well as to get answers from
the relevant public institutions. The campaign "Don’t Ignore!
React!" complements our goal. With the help of the
campaign, we’ve increased the pressure on the authorities
for more efficient solving of environmental problems, and at
the same time we encouraged and directed civic activism
towards state and local institutions to accept the concept of
sustainable development. Through various events, actions
and media products, we have exposed the problems we are
facing as a community, we have directed the issues to the
relevant institutions and provoked solutions for a better
quality of life.
 
"Don’t Ignore! React!" is a platform for every concerned
individual, uniting us all, so our voice can be heard. We are
constantly encouraging all those who are concerned about
the environment to join us in the campaign, to raise their
voice and take action to improve the conditions in which we
live. We tell public institutions that it is time for a change.
They have the authority to work towards solving problems
that not only concern us all, but also are inexcusable.

Me.tuljev učinek
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And the list goes on

The campaign "Don’t Ignore! React!" is being implemented
all year long and it is divided into three key topics: (1)
Sustainable cities, (2) Healthy environment and (3) Climate
change. The Institute of Communication Studies is not
implementing this campaign on its own. We have formed an
expert group that helps us in identifying the real problems
and solutions, and the activities are implemented in 
 ooperation with faculties, secondary schools, NGOs, civil
initiatives, experts from various fields, opinion makers and
media. 17 media outlets (television stations, radio stations,
newspapers and online portals) joined the campaign,
including the Public Service – the National TV and radio.
They all report on the campaign and produce their own
content about the campaign topics. In this way, they inform
citizens about their rights and who they can address about
their problems, but also how to become active in influencing
the authorities to find solutions and be more responsible in
the implementation of policies.
 
I think that together we can achieve more in improving the
environment and that's why people should join civic
initiatives for environmental improvement or public interest
campaigns similar to "Don’t Ignore! React!”. We all deserve
to live in a healthy environment. However, in order to
achieve this, we need to speak up and be heard.



MAGIJA DENARJA

JE ODVISNA OD NAS
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   oskusite se v vaši bližnji preteklosti spomniti vsaj
enega dneva, ko niste imeli nikakršnega opravka z
denarjem. To sploh ne bo enostavno. Morda ste šli v
trgovino, na kavo, plačali položnice, ali pa ste bili v
podjetju ali drugi organizaciji v vsakodnevnem
»stiku« z denarjem? Lahko ste bili zaskrbljeni zaradi
odplačila kredita, morda ste po spletu iskali
najugodnejši pametni telefon, avto, rezervacijo
počitnic, letalski prevoz? Morda vas je ujezila vladna
odločitev v zvezi s plačami ali pokojninami? Celo če
ste se odpravili v odročne kraje, je zelo verjetno, da
ste si v planinski koči plačali vsaj skodelico čaja.
Torej, verjetno ni bilo dneva, ko ne bi imeli opravka z
denarjem!

P

Me.tuljev učinek

Prav tako se večinoma strinjamo, da je denar povezan
s številnimi največjimi problemi človeštva. Pohlep,
želja po bogastvu in moči uničuje naravo, sproža
vojne, povzroča skrajno revščino, izkoriščanje ljudi in
še mnogo drugega. Večina ekonomskih in političnih
problemov je tako ali drugače povezanih z denarjem.
Zato pogosto slišimo, da je »denar vir vsega zla« in da
se »vse konča pri denarju«. Denar je torej nekaj
najpomembnejšega v naših življenjih, a le redko
razmišljamo, kaj sploh je. Ekonomisti seveda nimajo
težav in bi ga brez dvoma opredelili po treh ključnih
funkcijah: kot menjalno sredstvo (omogoča
nakupovanje), obračunska enota (za določanje
vrednosti izdelkov in storitev) in kot hranilec vrednosti
(za varčevanje oziroma za kasnejšo uporabo).
Poskusimo na malo drugačen način razmisliti o
denarju.

AVTOR: ROK KRALJ 
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Cena vsega, vrednost ničesar

Oscar Wilde je v Sliki Doriana Graya
zapisal: »Dandanes
ljudje poznajo ceno vsega in
vrednost ničesar.« To pomeni, da
vsako stvar presojamo po (tržni)
ceni oziroma denarni vrednosti. A
tako ne presojamo samo stvari,
temveč tudi ljudi in druga živa bitja.
A cena nečesa ni isto kot njegova
dejanska vrednost. Vrednost
pomeni, da je nekaj vredno,
dragoceno, zato temu posvečamo
skrb, pozornost, nego, ljubezen,

»Energija je dejavnost in gibanje. Vsaka dejavnost je
gibanje in vsa dejavnost je energija. Vsaka želja je
energija. Vsak občutek je energija. Vsaka misel je
energija. Vse, kar živi, je energija. Vse življenje je
energija.« (Jiddu Krishnamurti: Freedom From The
Known)

breg, ki vodo zadržuje v strugi. Dopustili smo, da denar
postane vrhovna ekonomska in družbena avtoriteta, ki
določa ceno vsemu – stvarem, naravi, ljudem in vsem
drugim živim bitjem. In v skladu s to »ceno vsega« tudi
ravnamo in »vrednotimo« svet okoli sebe.
 
Zato je življenje nekaterih tako malo vredno, zato delamo z
vodo tako neskrbno, zlatu in milijarderjem pa se
»klanjamo«. Pa vendar denar sam po sebi ni nekaj slabega,
ima namreč zelo pomembno vlogo v naših življenjih in v
družbi, v kateri živimo.

Denar, konkretizirana energija
Živimo v energijskem vesolju in denar ima v njem zelo
posebno funkcijo: denar je konkretizacija oziroma
manifestacija energije, kar pomeni, da denar energijo
ovrednoti oziroma ji »podeli« konkretno vrednost (ceno) in ji
»nadene« materialno obliko (v obliki kovanca, bankovca,
vrednostnega papirja ali zgolj digitalnega zapisa), kar nam
omogoča, da energijo lahko pretvarjamo iz ene oblike v
drugo (menjava, trgovanje) in da jo lahko »prenašamo« v
času (denar porabimo kadarkoli) in prostoru (denar
porabimo kjerkoli). Ponazorimo to trditev z enostavnim
primerom. V trgovini kupimo hrano in zanjo plačamo 50
evrov. Ta hrana je oblika energije, ki jo naše telo potrebuje
za rast in za vzdrževanje življenjsko pomembnih procesov.
Kako smo prišli do teh 50 evrov? Z delom, ki je prav tako
oblika energije, ta denar pa smo lahko uporabili s časovnim
zamikom in v drugem okolju. Denar torej posreduje pri
pretvorbi in prenosu energije (v času in prostoru).

Me.tuljev učinek

Visoka cena, a v resnici nič-vredno
Za primerjavo poglejmo ceno zlata. V juniju 2019 je bil
kilogram zlata vreden približno 39.000 evrov (Bullion
Rates). Vendar je voda neprecenljiva! Voda vzdržuje življenje.
Verjetno ni težko odgovoriti na vprašanje, kaj bi, če bi
umirali od žeje, izbrali v puščavi: vodo ali zlato? Voda ima
zelo nizko ceno, a visoko oziroma neprecenljivo vrednost.
Zlato pa ima visoko ceno, a je z vidika življenja praktično nič–
vredno. Cena, ki se izraža v denarju, ne odraža prave
vrednosti stvari.
 
A nič drugače danes ne presojamo ljudi in drugih živih bitij.
Cena človeka je enaka velikosti njegove hiše; »obsegu«
njegove denarnice; plači; znamki njegovega avtomobila in
drugih potrošnih dobrin; eksotičnosti njegovih počitnic;
njegovim nazivom ... 
 
Človeško bitje pa je dragoceno in neprecenljivo samo po
sebi, njegov pravi »lesk« pa izžarevajo univerzalne vrednote,
ki jih zagovarja in živi – sočutje, ljubezen, skrb za druge,
spoštovanje do drugih ... Če se povrnemo k jeziku
ekonomistov: denar je res namenjen določanju vrednosti
izdelkov in storitev, kar omogoča in olajšuje trgovanje,
vendar je danes ta vloga denarja »prestopila svoje bregove«
– v angleščina beseda bank pomeni banko in tudi (rečni) 

Denar kot transakcija in univerzalnost

Morda ni naključje, da ekonomisti vsako opravilo z denarjem
(dvig na banki, nakup, prodaja itd.) imenujejo transakcija,
kar dobesedno pomeni prenos aktivnosti, čemur lahko
rečemo tudi prenos energije. Denar torej omogoča prenos
in pretvorbo energije, kar pomeni, da z njegovo pomočjo
upravljamo in usmerjamo energijo ter tako pomembno
vplivamo na svoje življenje, življenje svojih bližnjih in na širšo
družbeno skupnost.

spoštovanje ... Vrednost je tudi neločljivo povezana z
občečloveškimi vrednotami. A danes stvari in ljudi ter druga
živa bitja »vrednotimo« zgolj in samo po njihovi (tržni) ceni.
Cena (v denarju) je postala edino merilo vrednosti česarkoli
ali kogarkoli.
 
Poglejmo si za primer vodo, ki je ne samo človekova
najosnovnejša dobrina, temveč nepogrešljiva za vsa bitja in
za celoten Zemljin ekosistem. Nič ni narobe, če rečemo, da
je voda življenje. A kakšna je cena vode? Kako »cenimo«
vodo? Po zadnjih podatkih vsak prebivalec Slovenije
povprečno letno porabi 59,3 kubičnega metra vode
(Statistični urad RS), cena 1 kubičnega metra vode pa znaša
približno 1 evro (Zlati kamen). Ker je 1 kubični meter 1000
litrov, je cena enega litra vode v Sloveniji le 0,001 evra
oziroma 10 litrov vode iz pipe znaša približno 1 cent.
Letno nas vsa porabljena voda, to je 59,3 kubičnega metra
ali 59.300 litrov, stane približno 60 evrov. Če pa kupimo liter
vode v plastenki, to znese približno pol do enega evra, kar
pomeni, da dejansko kupimo samo plastiko (in jo potem
zavržemo, kar je velik strošek za okolje in posredno tudi
naše zdravje).

»Kadar gre za prenos energije, si moramo predočiti
temeljni zakon narave, ki pravi, da energija nikoli ne
izgine brez sledu. Nikoli se ne razpusti ali raztopi in
je ni mogoče narediti iz niča. Celotna energija vesolja
obstaja od samega začetka, torej od velikega poka in
bo v vesolju, dokler bo obstajalo, tudi ohranjena, ker
se v vesolju nič ne izgubi. Vedno nastopajo le
pretvorbe energijskih stanj, pri čemer smo tudi ljudje
energijska stanja atomov, ki nas sestavljajo.«
(Gerhard Staguhn: V iskanju najmanjšega delca
sveta)
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Pomembna pa je še ena vloga denarja – njegova
univerzalnost. »Denar je jezik, ki ga razumejo vsi
narodi,« je zapisala Aphra Behn, angleška književnica iz 17.
stoletja. Res je, denar »razumemo« vsi. Čeprav vse države ne
uporabljajo istega denarja, pa bi vsi Zemljani brez problema
»razumeli« in uporabljali le eno denarno valuto.

Denar nam torej omogoča, da usmerjamo oziroma upravljamo z
energijo, ki nas obkroža, najsi bo to v obliki materialnih stvari ali
človeških aktivnosti, bodisi za dobro bodisi za slabo. Naše ravnanje
in upravljanje z denarjem je danes pretežno pod vplivom t. i.
»ljubezni do denarja« oziroma želje po moči, prevladi, oblasti,
bogastvu, uspehu – s skupno besedo jih lahko poimenujemo
materialne »vrednote«. Pesnik Samuel Butler je dejal, da je
»ljubezen do denarja izvor vsega zla. Želeti denar pa prav tako.«Denar, »kri« človeške družbe

Me.tuljev učinek

Da bi lažje razumeli, kakšna in kako pomembna je vloga
denarja v družbi, si zelo poenostavljeno zamislimo, da je
celotno človeštvo en organizem (kar je v nekem smislu tudi
res) in ga primerjajmo s telesom enega samega človeka. V
tem »organizmu človeštva« možgani predstavljajo politiko (a
ne samo v ožjem smislu, temveč kot organizacijski in
upravljalski proces v sleherni organizaciji, skupnosti ali
podjetju). Recimo, da je prebavni trakt proizvodno-
predelovalna »industrija«, ožilje transportni sistem, živčevje
informacijski sistem in tako naprej. Če so možgani politično
središče organizma, je srce središče oziroma »srce«
ekonomskega sistema, ki upravlja z distribucijo dobrin po
telesu. Denar pa je v simboličnem smislu kri.
 
 
 
 
 
 
 
Ključna naloga krvi je prenos (distribucija) življenjsko
pomembnih snovi oziroma energije po vsem organizmu, kar
zagotavlja ravnovesje oziroma zdravje in blaginjo organizma
kot celote. In v »telesu« človeštva to vlogo opravlja denar.
Na območjih in področjih človeške družbe, kjer je denarja
malo ali nič, primanjkuje življenjsko potrebnih dobrin in ta
del »organizma« ne deluje dobro – zboli ali celo propade.
Kjer pa je kopičenje denarja preveliko, se začnejo procesi, ki
si podobni nenadzorovani rasti tumorjev v človeškem telesu.
Tumorji kopičijo preveč hranljivih snovi – energije in v končni
fazi lahko uničijo celoten organizem.
 
Morda ni naključje, da je srce »sedež« ljubezni, ki skrbi za
»ljubečo« distribucijo dobrin do slehernega kotička
organizma, ki le tako lahko deluje v ravnovesju, kar pomeni
zdravje in blaginjo. Danes smo to ravnovesje v naših
organizmih in v organizmu človeštva občutno porušili.

Denar, medij ljubeče distribucije

Denar je nepogrešljiv del naših življenj in življenja sleherne
skupnosti – od lokalne do globalne. Čeprav si je mogoče
zamisliti družbo brez denarja, kjer ima vsakdo brez kakršnih
koli omejitev zagotovljen dostop do vseh dobrin in storitev,
ki jih potrebuje, pa ta čas še ni napočil. Zato se moramo
naučiti živeti z denarjem. Res je, tega se moramo šele
naučiti: kot posamezniki in kot družbena skupnost. Kajti
ravnati z denarjem dobesedno pomeni upravljati z okoljem
oziroma z energijo, ki nas obdaja – s tem pa tudi na
materialni ravni izražamo naš odnos (vrednote) do okolja in
do drugih ljudi.

»Tako kot je bil denar vpreteklosti instrument
človeške sebičnosti, naj zdaj postane instrument
njegove volje za dobro.« (Financing Hierarchical
Work)

»Če ti denar ni služabnik, ti bo gospodar.«
Tako pravi angleški pregovor. Če nismo zmožni obvladovati
denarja oziroma energije, ki jo »prenaša«, postane denar
naš gospodar ali še bolj natančno, z nami gospodarijo
naše sebične želje, ki nas priklepajo na materialni svet.
Lahko pa denar naredimo za svojega »služabnika«, kar
pomeni da služi našim višjim, univerzalnim, nesebičnim
vrednotam, ki se izražajo v sočutju, spoštovanju do
drugih ljudi in bitij ter narave. Pesnik Khalil Gibran je dejal,
da je »denar kot strunsko glasbilo. Tisti, ki ne zna igrati nanj,
bo iz njega izvabil le škripanje. Denar je kot ljubezen; tistega,
ki ga noče dati, ubija počasi in boleče, druge pa oživlja, ko ga
predajo naprej, drugim ljudem.«
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denar torej ni slab sam po sebi, prav tako tudi niso sami po
sebi slabo bančništvo, podjetništvo in ekonomija nasploh.
Mi smo tisti, ki se moramo naučiti upravljati z okoljem, v
katerem živimo, ki je energija v različnih oblikah. In pri tem
je denar »močno« orodje oziroma instrument za usmerjanje
energije in za oblikovanja okolja ter našega odnosa do
drugih ljudi in drugih živih bitij. Če denar namenjamo za
orožje, vojne, borzne špekulacije, trošenje luksuznih dobrin,
igre na srečo in tako naprej, potem energijo, ki jo nosi denar,
usmerjamo v destrukcijo in povzročamo bolezni, vojne,
trpljenje in nepotrebno smrt. Če pa denar uporabljamo za
dobro ljudi, okolja, za pomoč drugim, za resnični razvoj
človeštva, potem je denar orodje dobrega oziroma »medij
ljubeče distribucije«. Potemtakem je denar, tako kot v stari
Sumeriji, »božanskega izvora«, simbol plodnosti in
rodovitnosti ter blagostanja.

Izvor denarja zavit v meglo

Izvor denarja je na nek način »zavit v meglo«. Zagotovo pa
denar sprva ni bil samo »tehnični pripomoček« za menjavo, kot
ga radi prikazujejo ekonomisti. Eden najstarejših
znanih kovancev je bil sumerski šekel, ki so ga uporabljali 3200
let pred Kristusom. Na eni strani je bil upodobljen snop žita, na
drugi strani pa Inana (pri Babiloncih Ištar), boginja življenja,
smrti in rodnosti. Ta bronasti kovanec je bil sveti simbol, ki je
utelešal skrivnost življenjske rodovitnosti, plodnosti. Uporabljali
so ga kot »potrdilo«, da so kmetje oddali del svojega pridelka
templju, z njim pa so si lahko »plačali« udeležbo na vsakoletni
sveti pojedini, ki so jo delili z bogovi. (Bernard Lietaer: The
Future of Money). Prav tako je ang. beseda za denar, money,
»božanskega izvora«. Ime izhaja iz starodavne rimske kovnice
denarja, ki je bila na Kapitolskem griču v okviru templja boginje
Juno Monete. (Wikipedia) Izraz za denarno politiko je na primer
tudi v naših krajih monetarna politika.
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Človeštvo ima potencial doseči velike stvari.
 
Morda je to rekel že kdo pred menoj.
 
Toda ko pogledam na naš trenutni izkupiček, me ne nasiti. 
Tudi dobesedno ne - saj vendar stradamo! Če ne hranljivih sestavin za
delovanje lastnega organizma v manj naklonjenih področjih, pa biotske
pestrosti tam, duševne hrane drugje ...
 
Kako zavzeto recikliramo, iščemo alternativne rešitve plastiki,
podpiramo lokalno ali se preprosto nasmehnemo vsaj petim
nepoznanim ljudem na dnevni bazi?
 
Kako poglobljeno poznamo sestavine svoje hrane, uporabljane
kozmetike, najljubših kosov oblačil ali sploh definicije trajnostnega
razvoja?
 
Tako obremenjeni smo z doseganjem nekih umetno ustvarjenih
standardov uspeha, lepote, sreče domnevno razvite družbe 21. stoletja,
da preprosto nočemo videti, kako prazni in utrujeni postajamo ob vsem
tem. Smo družba izobilja, pa v splošnem nismo srečni, niti siti.

Me.tuljev učinek

(POET: POTENCIALNA OSEBA EKOLOŠKEGA TEMPERAMENTA)

Kaj več bi pa še lahko dosegli,

se obenem sprašujemo, ko izgoreli pridemo domov, ali ne?
 
In ko potem čakamo letni dopust, kjer še toliko hitreje popustimo
varljivo lažjim izbiram plastične slamice v pijači, daljšega tuširanja ali
vklopu klime v apartmaju ves čas, ko smo na plaži - izbire, za katere na
tihem že vemo, da na dolgi rok škodujejo človeštvu in planetu. Ker se
nam pač ne da ukvarjati s tem, smo vendar na misiji oddih od sveta?!
 
Toda svet ne gre nikamor.
 
Tudi če se med vikendi radi izgubljamo v naravi, ker nam to predstavlja
nujen premor od stresa in betona, ne počnemo kaj veliko zase.

V resnici potrebujemo Severnico

Smo vrsta, ki se zaveda same sebe, ki skuša iskati smisel, potrebuje
navdih, da včasih vstane iz postelje in opravi vsakodnevne obveznosti,
ki nam jih nalaga svet v pričakovanju naših poskusov odziva nanj.

O Evi
 
Eva je študentka managementa trajnostnega razvoja v Kopru.
Navdušila nas je s svojo iskrenostjo, ko smo jo spoznali na
izobraževanju za vodjo certificiranja za družbeno odgovornost in
trajnostni razvoj v okviru IRDO inštituta; s svojo idejo za Živo tržnico
pa je navdušila tudi mednarodno žirijo International Call for Solutions
on Innovation in Agrifood, kjer sta bila s kolegom uvrščena v finale.
Povabili smo jo k pisanju, k predstavljanju res dobrih, navdihujočih
zgodb, ki ne poznajo meja in pomagajo nam, naši družbi, našemu
okolju. Hvaležni smo ji, ker se je vabilu odzvala. In tukaj je njen uvod,
kmalu prihaja več zgodb.
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Toda pravzaprav potrebujemo Severnico, da nam pogled
usmeri v zvezde, nas okara, kako majhni smo v galaksiji, le
okrušek na robu vesolja.
 
In kako neskončno neodgovorni, ker tako brezbrižno
ugašamo naš edini dom.

Me.tuljev učinek

Strah pred prostranimi širjavami

Mi, pametni ljudje z gibljivim palcem, ki našopirjeno lahko
hodimo povsod po svetu z dvignjeno glavo, dokler ne
rabimo biti odgovorni.
 
Mi, ki znamo narediti satelit, raketo, se dotakniti lune. In v
prizadevanjih iskanja iskre življenja na drugih planetih,
tukaj mimogrede, skoraj brez hujšega napora izvajamo še
ekološki teror čudeža Zemlje.
 
Brez realnega zavedanja, kako povezani smo z
mikroorganizmi, nekimi majhnimi črvički v prsti ali
planktonom v svetovnih oceanih. Nevedni, kako odvisni,
prepleteni in podobni smo si z vsakim prebivalcem
modrega planeta.
 
Ograjujemo se v beton, kakor da nas postaja strah
prostranih širjav in zelenja, ki buči od življenja. Sami sebe
delamo obstrance, tujce in potem še vedno pričakujemo,
da se bi naj svet vrtel okoli nas.

Slaba šala smo

Nič več ne znamo plezati po drevesih, oponašati ptičjega
petja in krotiti morij na roke.
 
Nič več. Slaba šala smo.
 
Pa vendar se čutimo poklicane, da upravljamo z materjo
Zemljo.
 
Njenimi dobrinami.
 
Njeno velikodušnostjo.
 
Uničujemo njene kreacije za nekaj številk tekočega računa.
Ki pa so tako neoprijemljive kakor zrak. Pa vendar njune
funkcije - zraka in denarja -  njune esencialnosti in
čarobnosti ne moremo primerjati v ničemer več. Vsaj ne
zares, ko šteje naš obstoj.

Zato ne verjamem

Zato ne verjamem svetu dandanes.
 
Modernim trendom in idejam o neodvisnem človeku.
 
Zaslepljeni smo.
 
Najbrž pomaga, če si starejši.
 
Če si prepotoval pol sveta.

Če imaš dostop do svojega vrta.
 
Nikakor pa zgoraj našteto ni pogoj, razlog ali vzrok, da
spregledaš.

Koliko duš je potrebnih?

Še več! 
 
Ali veš, da sploh ne bi potrebovali aktivistov_k za človekove
pravice in naravovarstvenikov_c, če bi se znali obnašati
humano?
 
Niti ne bi potrebovali tega članka, ki skuša ustvariti prostor
za spremembe, ker bi sedeli nekje pod starim hrastom na
svežem zraku v tem toplem poletnem večeru in se
pomenkovali o tem, kako plevel ni zares plevel in koliko
duš je potrebnih, da se splete trdna skupnost.
 
Seveda želimo pustiti nekaj za seboj, preden utonemo v
pozabo kratkočasnega utrinka na nebu.

Pobeg od vsega

A ko se vprašamo, kakšne sledi puščamo na tem planetu,
nas vest vendarle mora pocukati za osebno odgovornost.
Pa se še upamo poslušati?
 
Le kdo si kdaj ne zaželi pobegniti od vsega - iz mesta,
nekam v toplo leseno kočo sredi gozda? Z deko, dobro
knjigo, dobro družbo. Samo tako, da lažje zadiha?
 
Da poišče nov košček smisla in ga položi v svoj mozaik, s
katerim soustvarja svet. 
 
Boljši jutri. Ker se je potrudil začeti že danes.

Če klecnemo enkrat manj, si bomo hvaležni

In če vas že ne zanima reševanje sveta za vse ostale okoli
vas, za prihodnje generacije, za tujce na drugi strani
planeta - pa počnite to sebično, zase.
 
Za kristalno morje in brezmadežne gore na naslednjem
dopustu, za jutranje vstajanje brez smoga na mrzlih
januarskih ulicah, za polnovredno prehranjevanje vašega
telesa in vaše duše - za toliko malenkosti, ki jih
potrebujemo.
 
Ne uspe vedno, vem. Toda če klecnemo enkrat manj na
teden, si bomo hvaležni.
 
Že ko je Tone Pavček rekel, kako lep je ta svet... ko smo
humani?
 
Zato. Poglej v zvezde. Poglej v sočloveka. Poglej vase. In
videl boš ... 
 
Vem, da razumeš.
 
Hvala, ker si.
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AVTORICA: MIRELA SMAJIĆ
FOTO:  ZALOŽBA PRIMUS

SPROŽITVENI
RITUAL

V knjigi Pravilo 5 sekund Mel Robbins razkrije,
kako s preprostim pravilom prelisičimo možgane,
da se namesto pasivnega razmišljanja spravimo v
akcijo. Mel je pravilo odkrila v obdobju svojega
življenja, ko je bila globoko depresivna, apatična
in uročena z navadami, ki niso prinašale
spremembe na bolje. Vsak večer je morala nekaj
spiti, da se je boljše počutila.

Sanjala je o drugačnem življenju, v katerem so
vse njene težave čudežno izginile. Takoj ko se je
zbudila, pa se je že soočala z resničnostjo, ki je ni
mogla prenesti.
 
Njene težave niso tako drugačne od tistih, s
katerimi se prej ali slej vsi srečamo. Mel je bila
stara 41 let, brezposelna, finančno na psu, otepala
se je težav z alkoholom in niti malo ni verjela, da
bo z možem sposobna rešiti težave. Bolj ko je
razmišljala o položaju, v katerem je bila, bolj jo je
bilo strah.

»Vedeti, kaj je treba narediti, 
ni dovolj za spremembo.«

Razmišljanje je produkt našega uma. Če smo
osredotočeni na težave, ki nas pritiskajo, jih naše
razmišljanje še bolj napihne. Zato postajamo vse
bolj negotovi in nemočni. Vedela je, kaj bi morala
početi, oziroma kaj bi lahko počela, da bi bilo
bolje, ampak preprosto se ni mogla spraviti v
akcijo, pa čeprav je šlo za malenkosti: pravočasno
vstajanje, manj popivanja in boljša skrb zase.

Gumb za dremež

Težave so se ji zdele tako velike, da ji je bilo vsako
jutro težko sploh zlesti iz postelje. Večino dni je
bila utrujena. Ves čas je pritiskala gumb za dremež
in vse težje je vstajala iz postelje.

»Sprememba zahteva početje tistega, 
kar se zdi težko in

grozljivo. Sprememba zahteva 
pogum in samozavest.«

Beri.me
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Takrat še ni vedela, da je obtičala v »zanki navade«, o čemer
zelo podrobno piše znanstveni raziskovalec Jose Dispenza v
knjigi Odvadite se biti to. Gumb za dremež je tolikokrat
pritisnila, da se je ustvaril nevronski spomin v možganih,
ki ga imenujemo navada, in že je delovati avtopilot vsako
jutro, ko je ura zazvonila.

Z njim lahko obvladujemo svoje misli
 
S pravilom lahko prekinemo tok negativnih misli in
neskončnih skrbi. Resnično lahko opustimo navado, delati si
skrbi in premagamo kateri koli strah. Ko obvladujemo svoje
misli, lahko razmišljamo o stvareh, ki nam vzbujajo radost,
namesto da se osredotočamo na negativne. Prav to je
najučinkovitejša oblika uporabe pravila.

Beri.me

Jutri ...

Vsem nam je znana situacija, ki jo je imela tudi Mel Robbins:
»Jutri se bom spremenila. Jutri se bom zbudila prej. Jutri
bom drugače gledala na vse skupaj in se bom malo bolj
potrudila. Odšla bom v fitnes center. Prijazna bom do moža.
Zdravo bom jedla. Ne bom toliko pila. Jutri bom takšna,
kakršna hočem postati v prihodnosti!«
 
Navdih za pravilo 5 sekund je dobila v TV reklami, ko se je na
zaslonu pojavila podoba rakete ob izstrelitvi. Slišala je
petsekundno odštevanje 5, 4, 3, 2, 1, raketoplan pa je vzletel.

Zakaj pravilo deluje?

Ne glede na vse, kar se ji je v tem obdobju življenja dogajalo,
je globoko v sebi hotela spremembo na bolje. Želela si je
tako, kot si vsi mi želimo, ljubeč odnos s partnerjem. Hotela
je biti finančno varna. Nikakor se ni želela počutiti kot
najslabša mama na svetu. Hotela je spet biti srečna in
ponosna nase.
 
Pravilo 5 sekund je postal njen sprožilec, da se je odvadila
pritiskati na gumb za dremež. Kasneje je izvedela, da gre za
zelo učinkovito metakognitivno tehniko, ki ji je pomagala
spremeniti prav vse v zvezi z njenim življenjem, delom in
občutkom, kdo je.
 
Z odštevanjem damo možgane v drugo prestavo.
Opustimo privzeto razmišljanje in »vzpostavimo nadzor«,
kot temu pravijo psihologi. Štetje odvrne našo pozornost od
izgovorov in usmeri naše misli v novo smer. Pravilo 5ih
sekund je »sprožitveni ritual«, ki spodbudi predfrontalno
skorjo. Tako pomaga spremeniti vedênje.

Kaj lahko spremenimo s pravilom »5
sekund«?

Z njim lahko spremenimo svoje vedênje
 
S pravilom se lahko pripravimo do tega, da ustvarimo nove
navade, se odmaknemo od uničevalnih navad in obvladamo
veščino samonadzorovanja, tako da bolj premišljeno
oblikujemo odnose s samim sabo in drugimi.
 
Uporabljamo ga lahko za ukrepanje z vsakdanjim
pogumom
 
Pravilo nam pomaga, da odkrijemo pogum, ki ga
potrebujemo, da se lotimo novih in neznanih stvari. Pravilo
šibi nezaupanje vase in krepi samozavest.

Kako začeti?

Preprosto začnemo odštevati: 5, 4, 3, 2, 1.
Štetje nam bo pomagalo, da se
osredotočimo na cilj in odvrnemo

pozornost od skrbi, misli in strahov v naši glavi. Takoj ko
pridemo do »1«, se zganemo. To je vsa
umetnost.
 
S pravilom 5ih sekund preprosto postanemo bolj
učinkoviti. Just do it! 5, 4, 3, 2, 1 Akcija! »Nič ne bo delovalo,
če ne boste delovali vi,« je rekla že Maya Angelou.

O Mel

Mel Robbins je podjetnica in ena od
najbolj zaželenih motivacijskih govornic
na svetu. Njeno Pravilo 5 sekund je izšlo
leta 2017 in takoj postalo mednarodna
uspešnica. Bila je peta najbolj brana
knjiga na Amazonu in je do zdaj
prevedena v 31 jezikov. Njene govore na
TEDx si je ogledalo več kot 16 milijonov
ljudi. 
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Mirela Smajić

http://ww.melrobbins.com/
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