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PEDAGOŠKA ISKRICA – SPOBUDA ZA STARŠE IN UČITELJE 

 

Spoštovani starši, učitelji in ostali bralci, 

v tokratni Iskrici vam prestavljamo tri presevke, razmišljanja s področja pedagogike in psihologije v želji 

novih znanj in spoznaj. 

 

1. VZGOJA –  

RAJSKOST V VZGOJI,  

DILEMA LJUBEZNI, VESELJA IN TRPLJENA ZA OSEBNOSTNO RAST IN PRESEGANJE SEBE 

IN KAJ IMA SKUPNEGA SALAMA PATRA KAPUCINA 

mag. Primož Hvala Kamenšček 

 

str. 1 - 4 

2. MOJA RAZMIŠLJANJA O POZITVNI PSIHOLOGIJI 

Nataša Nanut Brovč 
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3. OD SEBE DO SVOJE DRUŽINE 

Maja Benko 

 

str. 7 - 8 

Želimo vam veliko zdravja, dobre volje in notranje moči. 

 

 

 

Tolmin, Nova Gorica, Ravnica, 24. 3. 2020    Primož, Nataša, Maja 
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VZGOJA –  

RAJSKOST V VZGOJI,  

DILEMA LJUBEZNI, VESELJA IN TRPLJENA ZA OSEBNOSTNO RAST IN PRESEGANJE SEBE 

IN KAJ IMA SKUPNEGA SALAMA PATRA KAPUCINA 

mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj 

 

Tokrat vam bom predstavil malce drugačen pogled na Vzgojo. 

V situaciji s katero se danes srečujemo koronavirus COVIT-19, zaprti med štirimi stenami, osamljeni, 

zaskrbljeni, prestrašeni, tesnobi, veliko obolelih, veliko umirajočih, globoko pietetnih, v osebni stiski, z 

mislijo samo, da nas ne doleti pa bo vse lepo in prav. Marsikdo meni, da se nam godi v nebo vpijoča 

kri(vica). 

Na drugi strani je 'mini' manjšina, brez pomote, prav tako prestrašena, ki meni, da gre za prav(ico) v 

odnosu do stvarstva in kozmosa, katerega del je tudi človek, torej mi vsi, danes in tukaj, v času in 

prostoru. In prav zaradi časa in prostora imamo občutek kri(vice) bol(esti). Širše gledano skozi stvarstvo 

t. i. 'kozmološkos' pa ni prav nič posebnega, gre zgolj za katarzo ali očiščevanje mene, tebe, njega, ki 

sva v srži stvarstva, saj ga midva počneva takega kot je. Vprašanje je ali nas stvarstvo sprejema v svojem 

odnosu duha in ozki miselnosti. 

Pa smo tukaj pri bolečini, pri krivici začetka zgodovine. Zato sem danes za razpravo izbral najstarejši 

mit o izgonu iz raja - Edna in z njim vprašanje o človekovem izvirnem grehu, o odločitvi izkustvenega 

spoznanja dobrega in zla povezanega s spoznanjem, grehom, krivico in bolečino. Kaj ima skupnega, če 

sploh kaj ima, in kaj tu zraven počne Vzgoja? 

Da ne bo pomote, mit, mitologija sama v sebi nosi presežna spoznanja, ki se jih ne da potrjevati na 

razumski ravni temveč na psihološki, še bolj pa na duhovni, transcendentni in intuitivni ravni. 

In prav ta mit najdemo v vseh starih svetih spisih kot so Biblija, Koran, Ep o Gilgamešu, Bhagavadgita 

… In ker so si ljudje tudi v daljni preteklosti zastavljali vprašanje, zakaj trpljenje, kje je Bog (vse-

presegajoče, kot pač imenujete), ko trpijo nemočni, gotovo ostaja zapisana zgodba – mit, ki skuša to 

vprašanje osvetliti. 

S tem bom tvegal, da me večina vas razglasi za nestrokovnega, norega, otročjega, fanatičnega, blaznega 

… pa kljub temu, poglejmo kaj nam ta mit pripoveduje. Seveda se ne bom spuščal v teološko 

interpretacijo mita temveč zgolj v vzgojni vidik razumevanja svobodne volje in odločitve posameznika 

za ali proti, za to ali ono, za dobro ali slabo, za srečo ali nesrečo, za ugodje ali bolečino. Takoj lahko 

ugovarjate s pozicije nemočnih, nekrivih za vpetost v realno stanje in bolečino. Nakazal vam bom eno 

izmed razmišljan. Popolnoma imate prav, ko gledate in presojate z vidika jaz, ego, sum, moje.  Z 

antropološkega, sociološkega in zgodovinskega, in če želite duhovnega ali kozmološkega vidika, pa 
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temu ni tako. Posameznik je bitje soodvisnosti neke celote, fizične kot duhovne in duševne. Naj vas 

opomnim na Platonovo idejo kolektivne duše in zavesti. Platon gre še dlje, govori o kolektivni živalski 

in rastlinski duši. In stvarstvo čeprav je edinstveno ni v edinosti temveč v množičnosti, stvarstvo se ne 

krči, temveč širi, raste, kar pomeni združevanje posamezn/osti/ika v celoto, do poka, pra-niča, iz 

katerega zopet raste nov čas in prostor, t. i. kozmos, ki se v svojih energetskih zakonih širi s 

pridruževanjem posameznosti v celoto. In kaj je to drugega kot ljubezen, ki združuje. In ljubezen ni 

nikoli edinost temveč mnoštvo, dveh in več bitji/svet(ov). Svet, izhaja iz besede svetliti, biti svet, 

posvetljen, nakar posvečen. (Kot zanimivost, Zemljo kot planet imenujemo Svet, ker svetli, je 

kozmološka točka prepojena z življenjem, katerega vir počela je svetloba.) 

In kje smo sedaj izgubili Adama (kar v hebrejščini pomeni prst, zemlja, tla) in Evo (kar v hebrejščini 

pomeni, živeti, življenje), ki sta srečno živela v Edenskem vrtu. (Eden v hebrejščin pomeni ugodje.) 

Edenski ali rajski vrt ali paradiž, idealen kraj sreče, v katerem ni smrti, dela, nasprotovanj, bolečine, 

žalosti, krivde, sramote, bede. Da mit dobi svojo težo prekine to idilo kača, zvita in prekanjena, ki prva 

človeka nagovori: »Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa vrta?« (1 Mz 3,1) Kača v 

mitologiji simbolizira zlo in postavi človeka v precep dilemo, zastavi mu vprašanje avtonomnosti, 

samostojne izbere, samostojne odločitve, zamolči pa posledice. In tu pri človeku nastopi močna 

notranja želja po izkustvu, radovednosti, spoznanju, želji biti edini, največji, enak »kot Bog«, želja po 

vplivnosti, pohlepu, želja po moči, po imeti, po obvladovanju samega sebe in zlasti drugih. 

Mogoče vam počasi postaja jasno kaj skušam povedati in v čemu je skrita poanta vzgojnega koncepta 

t. i. božanske pedagogike, ki se skriva v mitologiji starih ljudstev in svetih spisov. 

Na tej točki je nujno poudariti enost moža in žene, saj poznate mitološko trditev da je Bog naredil Evo 

iz Adamovega rebra ko je le-ta spal, pa ne dobesedno, saj imamo tako moški kot ženske vsa rebra. S 

tem nam mitologija jasno ponazarja izid dvojstva iz enosti, ki je preseženo v trojstvu v skupni moči in 

želji. Na eni stran ženska intuicija in nežnost in na drugi strani moška racionalnost in moč, ki rodi 

ljubezen skupne odločitve in zlitja v eno / neločljivo celoto. 

V božjem naročilu, ki ga Eva prenaša kači, je zanimiva sporočilo, ki pravi: 'ne jejta sadu, tudi dotikajta 

se ga ne, sicer bosta umrla'. Kaj nam pove trditev na simbolni ravni? Zopet sta postavljena pred 

skušnjavo, pred izziv moči in dvoma v lastno sposobnost. Lahko bi rekli, da sta bila izzvana v svoji 

osebnostni nemoči (samo)podobi. Izpostavljeno je izkustvo dobrega in zla, moči in nemoči. Odločitev. 

In takšne priložnosti te kar same potegnejo vase. 

Za predih kratka šala patra Karla Gržana: » Za postni čas si je neki kapucin zadal za premagovanje 

odpoved mesu. Ker pa ob tem ni čutil prav nikakršne žrtve, si je mislil: odpovedovanje bo dosti težje, 

če si bom obesil eno dobro domačo salamo nad posteljo, pa se je vendarle ves postni čas ne bom niti 

dotaknil. Kakor zamišljeno tako tudi storjeno. Ko je kapucin opazoval in vonjal tisto klobaso nad sabo, 

se je resnično 'mesno poželenje' bistveno povečalo, s tem pa tudi 'zasluga' odpovedovanja. Prišel je 
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velik teden. Ko na tekališču pred ciljem povečajo tekmovalci hitrost teka na maksimum, tako je želel 

tudi kapucin pred iztekom postnega časa povečati moč odpovedovanja. Pa si je misli: Če spustim 

klobaso izpod stropa tik pred sebe, bo moč odpovedovanja silno velika. Res so bile borbe proti 

'mesnemu poželenju' sedaj še veliko težje. Potem pa se je na sam velik petek, ko cerkev zapoveduje 

najstrožji post, domislil kapucin skrajne vaje premagovanja: klobasa mu ne bo le visela pred nosom, 

ne, tokrat jo bo dal celo med zobe in se vadil v odpovedi. In ko je to storil … Veste, zobje so šli kar sami 

od sebe skupaj in kmalu je cela salama pristal v želodcu patra kapucina. Izogibati se bližnjim grešnim 

priložnostim je modra 'preventiva'.« (v p. K. Gržan, str. 286)  

Prišli smo do točke, ko smo opozorjeni na zlo, na to kar je prav in kar ni prav, kar se sme in kar se ne 

sme. Prišli smo do točke ali meje tolerance. (Kapljica čez rob, lahko pomeni poplavo. In kako absurdno, 

da utoneš ni potrebno spoznati moči morja temveč moč kapljice.) Prišli smo do meje uma – racije, psihe 

– duha in duše- kozmološkega, le kaj ima večjo moč. Nič. Kot smo lahko spoznali do sedaj je presežno, 

ki se s pomočjo ljubezni t. i. 'božjega' ali kozmološkega zliva v celoto in je skrito v trojstvu: uma, duha 

in duše. Kar se zliva in povezuje se ne more nikoli izničiti, ampak gre za medsebojno prehajanje in 

dopolnjevanje v kozmični točki nič. In kar je nič ostane vedno nič. No to je že težka filozofija in jo 

pustimo ob strani, za kašno drugo razmišljanje. 

Preidimo počasi h koncu, da ne obupamo na pol poti. 

In zaključek mita. Kača pa je rekla ženi: »Nikakor ne bosta umrla! V resnici Bog ve, da bi se vama tisti 

dan, ko bi jedla z njega / drevesa spoznanja dobrega in hudega/, odprle oči in bi postala kakor Bog, 

spoznala bi dobro in hudo.« (1 Mz 3, 4-5) 

In kako vsakdanje nam je takšno govoričenje, ki ga lahko pojmujemo kot polresnica (saj ste navajeni 

gledati reklame na televizij, ma re?) In kje se skriva ta polresnica. Kača pove, da bosta spoznala nekaj 

več, nikakor pa ne pove, da bosta to tudi izkusila. (Saj poznate, eno je otroku pripovedovati, da ogenj 

peče in naj se ga ne dotika, ker se bo opekel, drugo pa je izkustvo nezaupljivega otroka, ki poizkusi in 

potem tuli on in vsi okoli njega. To smo doživeli vsi). Sedaj pa smo na poti spoznanj, ki se udejanja v 

izkustvu. Saj poznate rek 'štejejo samo dejanja in ne besede'.  

Tukaj se nam zastavlja vzgojno vprašanje človeka v odnosu do božanske /izkustvene/ pedagogike. 

Sedaj pa odgovor vzgoje in bolečine poznate, mar ne? 

Pa nadaljujmo še malo. 

Ne morem mimo ugotovitve Abbe Pierre: »Če se ob srečanju z lastnim trpljenjem ali trpljenjem drugih 

združimo se prikaže svetloba«. (v p. K. Gržan, str. 289) 

Pa boste sedaj rekli, kam je pa sedaj 'zabluzil'? 

Ne morem si kaj, da ne bi zaključil z mislijo patra Karla Gržana (str. 289), ki pravi takole: »Vsako 

idealiziranje poglobi občutek hudega. Sprejeta realnost + sočutna bližina ljubečih je tisto, kar nam je v 

največjo pomoč ob 'raznobarvnih' izkustvih življenja. Idealizacija je največja past, še posebno nevarna, 
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ko nas starši in drugi najbližji 'opremljajo' – usposabljajo za pot zemeljskega bivanja. Idealizirati otroka 

ali ponuditi mu le najboljše – obvarovati ga pred vsem zemeljsko trpkim – pomeni onesposobiti ga za 

soočanje z danostmi, ki so neizbežne in niso lahke. Koliko stisk povzroča idealizacija, na primer 

razvajenost, koliko obupov rojeva neutrjenost za napore življenja. Agresivnost vzgoje ni le v grobem 

pristopu, agresivnost je tudi v preveliki mehkobi. Človek, ki ni poosebil tudi odpovedovanja, naporov, 

odgovornosti, jasnih mej, človek, ki ga nismo naučili tudi izgubljati in ob tem žalovati in odžalovati …, 

takšen človek ne bo našel ravnovesja v zemeljski stvarnosti. Nenehno bo v sporu z resničnostjo samega 

sebe, bližnjih in življenjskimi okoliščin. Izsiljeval bo idealnost, se zatekel v bleščavost in za to na samem 

še bolj okušal tesnobno resničnost. Sprejeti in objeti (se) moramo (v) priložnosti(h), ki so v objemu 

zemeljske stvarnosti, ki ni dokončnost. Življenje je pot in ne cilj.« 

Tedaj so se obema odprle oči … ( 1, Mz 3,7) 

 

Vse dobro in pogumno. 

 

Vir: pater Karl Gržan: Kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih?, Založba Sanje, d. o. o., 

april 2017, str. 284 – 291. 
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MOJA RAZMIŠLJANJA O POZITVNI PSIHOLOGIJI 

Nataša Nanut Brovč, pomočnica ravnatelja 

 

Stara sem nekaj čez 50 let in moram priznati, da bi moje življenje v tem času lahko enostavno označila 

z eno besedo LEPO. Seveda so se tudi meni in moji družini zgodili dogodki, ki so sprožili občutke žalosti, 

jeze, nemoči…  Večkrat pa sem ugotovila, da imam veliko srečo, da sem optimist, in da v danih 

situacijah ni moje vodilo »kaj če«, »zakaj meni«,  ampak da reagiram predvsem v duhu »kako od tu 

naprej«.  

V teh dneh, ko smo se vsi znašli v situaciji, ki že zaradi dejstva, da je ne poznamo, da je ne obvladujemo 

(pa naj bo to sam pojav in širjenje virusa, učenje na daljavo, pomanjkanje  socialnih stikov zaradi 

samoizolacije in omejitev gibanja,..) v nas vzbuja negotovost in strah, je moj optimizem zagotovo 

»močno orožje«.   

Že večkrat so me navdušili prispevki psihologa Kristjana Lešnika Muska, ki  ureja tudi spletni portal 

abc.ed, saj je po mojem mnenju njegov pogled na življenje in izobraževanje ključen za razvoj 

odgovornega, uspešnega, srečnega,… posameznika. 

Zato bi danes z vami delila le nekaj misli  s tega portala. 

 

KAJ JE POZITIVNA PSIHOLOGIJA? 

Pozitivna psihologija se ukvarja s proučevanjem in jačanjem pozitivnih vidikov človeškega življenja in 

duševnosti: z vprašanji sreče, zadovoljstva, smisla, optimizma, upanja, vztrajnosti, odpornosti, 

psihičnega blagostanja, in z drugimi pomembnimi pozitivnimi vidiki človeškega življenja in doživljanja. 

Njen namen je usmerjanje pozornosti psihologije in psihologov korak naprej od »zdravljenja« in 

odpravljanja primanjkljajev pri ljudeh – proti  krepitvi njihovih pozitivnih zmožnosti in moči. 

Pozitivna psihologija temelji na pomembnih spoznanjih: 

 da so ljudje, ki se počutijo oziroma so bolj srečni, zadovoljni, vztrajni, optimistični, bolje čvrsti 

in bolje psihološko opremljeni za soočanje in obvladovanje neprijetnih dogodkov, okoliščin, 

občutkov in čustev; zato bodo tudi težje življenjske preizkušnje prestali z manj hudimi 

posledicami in poškodbami, 

 da se da lastnosti kot so vztrajnost, optimizem, odpornost, zmožnost razvijanja trajnih in 

poglobljenih odnosov, ter občutke zadovoljstva, sreče, smisla pri ljudeh sistematično krepiti in 

razvijati (s tem pa krepiti in razvijati njihovo psihološko čvrstost in odpornost), 

  da je najbolj smotrno (tako kot to velja za večino pomembnih veščin in spretnosti) te 

psihološke in življenjsko pomembne veščine in lastnosti razvijati ter krepiti že v času otroštva; 

ker bodo takrat naučene in ponotranjene življenjske veščine najbolj trajno zasidrane in bodo 

dolgoročno največ prispevale h kakovosti življenja.   

https://www.abced.si/
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POZITIVNA EDUKACIJA 

Pozitivna edukacija razume šole kot okolja, v katerih učenci ne razvijajo le svojih intelektualnih in 

kognitivnih zmožnosti, pač pa razvijajo tudi široko paleto psihosocialnih in drugih veščin in moči, 

značajskih moči, vrlin in kompetenc, ki so osnova za stabilno in trajno duševno blagostanje. Njen 

osrednji cilj je zagotavljanje spodbudnih pogojev za razcvet in dobro duševno počutje vseh članov 

šolske skupnosti: učencev, učiteljev in drugih. 

 

Ob brskanju po spletnem portalu se me je še posebej dotaknila naslednja objava: 

Grantova raziskava, najstarejša in najpomembnejša tovrstna študija, ki že več kot 75 let spremlja 

življenje skupine 268 diplomantov Harvardske univerze, je pokazala, kaj je najpomembnejši dejavnik 

zadovoljstva v življenju - toplina odnosov z drugimi ljudmi.  

Tale misel mora biti primarna naloga vsakega posameznika, vsake družine, vsake šole, razreda, delovne 

organizacije. Delati in delovati moramo tako, da razvijamo in krepimo dobre, pozitivne, tople odnose z 

ljudmi, s katerimi se srečujemo oz. do človeštva nasploh. 

In ker se vse začne in konča v družini, ne pozabite: 

 večkrat povedati svojim družinskim članom, da jih imate radi, 

 na drobne pozornosti, ki nič ne stanejo, a lahko polepšajo dan (objem, usluga, lepa misel, 

pospravljena posoda v kuhinji, cvet s travnika, povabilo na sprehod, ….), 

 organizirati stvari tako, da jih lahko počnemo skupaj (kuhanje, pospravljanje, igranje, 

sprehajanje, igranje družabnih iger, ogled oddaje ali filma, prehranjevanje,….), 

 pohvaliti za dobro opravljeno delo,  

 spodbuditi, opogumiti, ko se nekaj zatakne, 

 opozoriti na napake, neopravljene naloge, z možnostjo, da se  stvari popravi, 

 poskrbimo za smeh; povejmo si šalo, naredimo kakšno »neumnost«, poglejmo šaljiv posnetek,  

 in še kaj bi lahko našteli. 

Predvsem pa se moramo zavedati, da vsi potrebujemo pozitivne izkušnje in v okviru svoje družine smo 

starši v prvi vrsti tisti, ki moramo za svoje otroke poskrbeti, da jim vsak dan prinese nekaj lepega. 

Zaključila bom z  lepo idejo: 

Na vratih sobe moje najstnice so viseli drobceni listki z napisom »TAKE A SMILE«, ki so me vedno znova 

spomnili, da je za dober začetek vsakega odnosa pomembno, da ga začnemo z nasmehom in dobro 

voljo. 
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OD SEBE DO SVOJE DRUŽINE 

Maja Benko, svetovalna delavka 

 

Pozdravljeni starši, skrbniki in vsi, ki to berete in bi vas utegnilo zanimati! 

Ne bom pisala, da smo se znašli v situaciji, ki je za marsikoga težka preizkušnja. Ne bom pisala o težavah, 

s katerimi se srečujemo te dni. Takšne vsebine prebiramo že dovolj, mogoče celo preveč. Takšnih 

vsebin se je nakopičilo in sporočila, vzdušje, ki vejejo iz teh novic, je težko, obremenjujoče. Vse to 

srkamo, »zlivamo« vase, če se lahko tako izrazim. Kje je meja? Kje je točka, kjer smo pri sebi dovolj 

močni, da rečemo STOP? Za to moramo poskrbeti sami. Sami smo odgovorni koliko bomo tega še 

zaužili. Ja, dobro je, da se tega zavedamo in si priznamo, da se počutimo stisnjeni v kot, in da nas vse 

skupaj zelo skrbi. Vendar v dnevni rutini, ko smo večinoma v enih in istih prostorih, se je težko 

samodisciplinirati  in se odločiti postaviti mejo samemu sebi. V besedni zvezi »odločiti se« se skriva 

»ločiti se«, »ločiti se od«. Ko je nekaj v nas utečeno, ko je nekaj v nas poplavljeno in nas preplavlja, 

postane to del nas, postane to naša navada funkcioniranja. In ločiti se od neke navade, priznajmo si, je 

zelo težko. A z zavedanjem, osmislitvijo tega kaj je v nas naseljeno in kaj bi bilo boljše za nas, si damo 

samemu sebi več možnosti, da to presežemo. Naslovimo to kar je in to kar potrebujemo. 

Z delom na sebi spreminjamo in izboljšujemo v prvi vrsti samega sebe, svoje poglede na svet, svoje 

funkcioniranje in odzivanja v svetu. V drugi vrsti, s spreminjanjem svojega notranjega sveta, 

povzročamo spremembe tudi na področju odnosov, ki jih živimo in ohranjamo z drugimi. Prav v družini 

se to lahko zelo jasno zazna, da se ob neki še tako manjši spremembi spremeni celotna dinamika 

družine. Neverjetno, kako deluje ta sistem! Tudi, če se na hitro zdi, da je to brez veze in zanemarljivo, 

je družina sistem, ki za funkcioniranje potrebuje neko ravnovesje in ki stalno išče in k temu strmi. Na 

nas pa je, kot odgovornih odraslih, da se občasno (a redno) zaustavimo in pogledamo kako naš sistem, 

s katerim dihamo noč in dan, stoji in funkcionira. To obdobje, ta trenutek, je kot nalašč prišel in nam 

sporoča oz. nas nekako prisiljuje, da se tokrat pa res zaustavimo in pogledamo globlje vase, v svoje 

družine. Poskusimo pri sebi poiskati pri čem dajemo v svoji družini preveliko težo. Je to morda teža 

odmikov iz odnosa ali je to teža čustvenih odzivov, ki ranijo ali je to teža nadzorovalnega vedenja do 

drugega bližnjega? Ob spoznanju pa se vprašajmo zakaj se tako odzivamo ob določenih situacijah. Le 

zakaj? Pa nam po navadi naši odzivi niso kaj preveč všeč, mi pa jih še vedno uporabljamo in z njimi 

nadaljujemo in na tak način živimo svoje življenje in odnose z drugimi. Zgoraj pišem o navadah, ki jih je 

težko preseči, o načinu funkcioniranja, ki je del nas. Od kje to prihaja? Kje in kdaj se je to v nas rodilo 

in začelo velevati naš um, naše življenje? Že tako »zguljena« in neštetokrat ponovljena fraza: »v našem 

otroštvu!« je tako resnična! Povezati trenutne ponavljajoče odzive v situacijah s situacijami iz našega 

otroštva je velik korak k spoznanju in spremembi, po kateri tako hrepenimo, a jo je prekleto težko 

uresničiti. In kako sedaj naprej, ko uspemo spoznati kje se je zataknilo? Ne bom napisala, da je to 
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enostavno in stresla iz rokava preverjene recepte. Obstaja pa več možnosti, tako kot v življenju, ki nam 

mnogokrat na izbiro ponuja več poti naenkrat. Po navadi izberemo tisto, za katero nekako čutimo, da 

bi bila za nas najboljša, da je ravno ta tista prava. Na koncu pa spoznamo, da je prava pot, ne glede na 

vse, da vedno poslušamo le sebe. In tako je tudi na poti osebne rasti. Poslušajmo sebe in strmimo k 

temu, da rastemo. Tako smo tudi odgovornejši za svoje sprejete odločitve. Vse življenje nam 

predstavlja pot, po kateri hodimo, se učimo, spoznavamo. Za spremembe ni nikoli prepozno. Le priznati 

si je treba in verjeti v to. Vsaka prehojena pot v našem življenju postane del nas. Upajmo si prehoditi 

pot nazaj do tistega križišča ali steze, kjer smo se spotaknili in odstranimo polena, veje in skale, da 

lahko nadaljujemo tisti del poti brez padca. Poskusimo to storiti z istimi ljudmi, s katerimi se nam je to 

pripetilo davnega leta, ko smo bili še otroci. Na tak način bomo povzročili celjenje ran in posledično 

izkusili odnos na drugačen način, predvsem na tak, ki ne ponovno rani. Zgodila se bo sprememba pri 

enem človeku in posledično tudi v njegovi družini. 

Sporočiti vam želim, da imate v »rokah« veliko odgovornost glede prihodnosti družbe in njenega 

odzivanja. Popolnoma normalno je, da se ob zavedanju takšne odgovornosti marsikdo ustraši in zmrzne 

ali zbeži. Tudi to je odziv, ki smo se ga nekoč naučili. Pojdite nekaj korakov nazaj in poiščite pogum in 

moč, ki jo potrebujete. Pojdite po pomoč (»po moč«)! In zapomnite si! Takšna poteza ni odraz šibkosti. 

To je odraz poguma in osebne moči. 
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