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PEDAGOŠKA ISKRICA – SPOBUDA ZA STARŠE IN UČITELJE  
  
Spoštovani starši, učitelji in ostali bralci,  
iz srca vam želim zdravja, optimizma, miru, dobre volje in vse dobro.  
 
Ne gre za to, da pričakuješ od tega kaj bo dalo življenje tebi ampak za to, da začneš razmišljati kaj lahko 
ti daš življenju, kako boš ti odgovoril na življenjske izzive. (Viktor Frankl) 
 
Vse civilizacije sveta na svojevrsten način obeležujejo cikličnost življenja, ki sočasno pomeni konec in 
hkratni začetek v nenehnem procesu rasti, umiranja in katarzičnega prebujanja v objektivnosti 
preseganja realnosti in danosti. 
Življenje je polno takrat kadar ljubimo in to je razlog za osrečevanje, bogatenje in praznovanje, zgolj in 
samo v dejstvu do drugega in z drugim.  
Zanimive besede (glagoli – ki opredeljujeta procesnost): 
 osrečevanje, kar pomeni se srečevati, biti v ljubečem odnosu do drugega, 
 bogatenje, ki izvira iz besede Bog/biti presežen ali biti ubog. In tisti ki je ubog je notranje bogat, 

postaja podoben Bogu saj postaja podoben presežnemu. Biti ubog ne pomeni zgolj trpeti 
(katarzičnost) ampak dovoliti, da ti nekdo pomaga, da te ljubi, skrbi zate in hkrati mu vračati 
ljubezen, biti hvaležen, ga osrečevati. Biti ubog pomeni biti notranje bogat, kar nima ničesar z 
ekonomizmom zunanjega materialnega sveta temveč z notranjostjo, ljubeznijo, sočutjem, 
solidarnostjo in transcendenco preseganja samega sebe, pomeni se zliti z drugim skozi trojstvo 
ljubezni. 

 praznovati, izvor besede pomeni prazno, izprazniti, počistiti, se znebiti slabega, starega, umreti in 
dati priložnost novemu, boljšemu, ponovno se roditi, živeti. 
Nevarnost sodobnega sveta izvor besede praznik, to je prazen, izprazniti, dati priložnost novemu 
življenju vse bolj nadomešča oz. prežema  s praznino, osamljenostjo. K temu pripomore stanje 
duha imeti, ki je odraz potrošniškega načina življenja in z njim povezana digitalizacija, ki prekinja 
naravno obliko socialne komunikacije in povzroča življenjsko praznino. Da je občutek še močnejši 
mora osamljen posameznik v družbi presežkov, mladosti, ekstravertnosti, popularnosti, idealizma 
stanje duha skriti in prikriti, kar posledično vodi v fizično, psihično in duhovno bolezen. 

 
V osamljenemu posamezniku se budi vedno močnejše vprašanje zakaj nas nihče nima rad. 
 
Kot pravi dr. Tjaša M. Kos je potrebno obrniti vprašanje od imeti k biti: »Kaj lahko jaz dam drugemu. 
Nikoli nimaš tako malo, da ne bi mogel dati. Kopičenje materialnih dobrin ne vodi v občutek sreče. 
Veliko bolj povečuje občutek sreče, če mi lahko kar koli damo. Moramo se nehati smiliti samemu sebi 
in jadikovati nad našo osamljenostjo in pogledati kje in kaj lahko mi v vsakdanjem življenju prispevamo. 
Vedno se najde nekdo, ki potrebuje našo pomoč. Skozi to, ko spremenimo našo perspektivo, naš pogled 
kaj potrebujemo mi, ko se pričnemo spraševati kaj vse imamo in kaj lahko podarimo, tedaj se zgodi 
nekaj čudovitega in občutek osamljenosti izpuhti. 
Osamljenost se ne meri s tem koliko ljudi je okrog nas, temveč je to stanje naše notranje naravnanosti, 
stanje duha.« (5. 12.2 109, RTV Slo1) 
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Vedno in znova lahko  odkrivamo pot in resnico v zapisu iz leta 1692 imenovan Desiderata – Zaželeno, 
ki so ga našli v cerkvi sv. Pavla v Baltimoru v Marylandu in v nas budi življenje. Naj nam bodo te misli v 
pogum in oporo: 

Spokojen hodi skozi trušč in naglico sveta  
in se spominjaj miru, ki ga najdeš le v tišini. 
Kolikor je mogoče, bodi v dobrih odnosih z vsemi ljudmi. 
Svojo resnico pripoveduj mirno in jasno 
in prisluhni drugim, tudi neumnim in nevednim, 
zakaj vsakdo ima svojo zgodbo. 
Izogibaj se bučnih, napadalnih ljudi, ker so breme za dušo. 
Ne primerjaj se z drugimi, da ne postaneš 
zagrenjen ali ohol, kajti vedno bodo večji ali manjši od tebe. 
Veseli se svojih del, veseli se svojih načrtov. 
Ohrani navdušenje za svoj poklic, naj je še tako skromen, 
saj je pravi zaklad v spremenljivih časih. 
Pri poslih bodi pazljiv, kajti svet je poln prevar, 
a zato nikakor ne spreglej, da je tudi zvrhan kreposti. 
Mnogi hodijo za visokimi vzori 
in povsod je življenje polno junaških dejanj. 
Bodi, kar si.  
Bodi svoj. 
In nikoli ne igraj ljubezni. 
Pa tudi ne preziraj je, čeprav si razočaran in ogorčen, 
zakaj ljubezen je večna, kakor je večna tudi trava. 
Spokojno sprejmi izkušnje let, drugo za drugo 
skladno odlagaj stvari iz mladosti. 
Neguj duhovno moč, ki te bo obvarovala nenadne nesreče. 
Ne spravljaj v žalost samega sebe z izmišljotinami. 
Mnogi strahovi se rodijo iz utrujenosti in osamljenosti. 
Vzdržuj pravo disciplino, a vedno bodi do sebe tudi blag. 
Otrok vesolja si, nič manj, kot so to drevesa in zvezde. 
Pravico imaš biti tu. 
In, če to veš ali ne – vse v vesolju poteka natančno tako, kot je prav. 
Bodi torej v miru z Bogom, vseeno, kako si ga predstavljaš. 
In ne glede na to, kakšno je tvoje delo in kakšne težnje 
v bučnem vrvenju življenja, ohrani mir v duši. 
Kljub vsej nesnagi in žalosti, kljub vsem izničenim 
sanjam, je svet čudovit. 
Bodi pozoren. 
Bodi srečen! 

 
Naj zaključim z mislijo patra Karla Gržana. Kot ste ugotovili, ga zelo cenim in pogosto navajam, 
saj nam v svojih tekstih daje poguma in moči, zlasti pa išče procesnost odgovorov v dialogu do 
jaza in presežnega neglede na religiozno opredeljenost. Naj poudarim, ne želim 
vplivati/indoktrinirati na posameznika, ki bere tekst, temveč zgolj dajati v premislek in 
svobodno odločitev razumevanje in sprejemanje misli. 
  
  



3 
 

»Ljubezen je vstop v dogodek – dogajanje, ki sega v horizont večnosti. 
Ko ti je težko, se nikoli ne osami! 
Imej čas tudi za tihoto! 
V povezanosti z Bogom se budi ravnovesje duha. 
Znotraj kroga domačih, s katero potrjuješ svojo ljubezen s pravičnostjo, spoštljivostjo in odgovornostjo, 
poišči nebogljeno, nemočno osebo, ki ji boš služil s svojo pozornostjo. 
Nasmehni se – vedno bodi pozoren prvi. 
Neguj pravo pozornost do tega, kar je vredno, kar je v čar, lepoto in v radost bivanju. 
Dobro izpolni čas, ki ti je dan. Veseli se, da si, in ne pozabi, da si Bogu, sebi in bližnjim v največjo 
priložnost! 
So ljudstva, ki verjamejo, da je kri nositeljica človeške duše, da je v njej naša resničnost.« 
(Karel Geržan, Prekinjeno življenje, Družina, Ljubljana 1999, str. 64) 
 
Želim vam veliko zdravja in vse dobro! 
 
Tolmin, 31. 3. 2020                              Primož Hvala Kamenšček 
          


