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UVODNIK
VZTRAJNOST, VESELJE, UŽITEK
Zlatka Babšek, glavna urednica
Bliža se poletni čas. Zame je to čudoviti čas, saj obožujem morje, njegov vonj, sprehode ob njem.
Najbolj pa uživam ob sončnem zahodu, ko sonce počasi polzi v obarvano morje.
Leto, ko me je obiskala kap, je bilo zame precej težko. Kap je v moje življenje prinesla polno
novosti in seveda veliko omejitev. Bila sem zelo vztrajna. Borila sem se za svoje izgubljeno
življenje in poskušala živeti novo, kljub očitnim spremembam. Zelo sem se trudila, da sem
izboljšala svoje sposobnosti in fizične zmogljivosti. Vztrajala sem, saj sem si neskončno želela
tudi to leto po kapi na meni tako ljubo morje.
S prijateljico sva se dogovorili, da se kljub vsemu odpraviva v Strunjan. Tako zelo sem si želela
morje, a je bilo kar nekaj ovir: hoja, utrujenost, plavanje in ob tem pitje morske vode.....
Mislim, da imate tudi vi s tem podobne izkušnje in sami veste, koliko truda in vztrajnosti
potrebujemo pri stvareh, ki smo jih prej opravljali samoumevno. Veste pa tudi, koliko veselja
občutimo, ko nam uspe nekaj, kar do sedaj nismo zmogli.
Sedaj že zopet plavam in obiskujem morje, kadar mi dovolita zdravje in finance. Vztrajnost mi je
prinesla napredek in veliko veselja ob spoznanju, kaj spet zmorem. Sedaj pa ob obisku morja
nisem samo vesela, da zopet lahko počnem stvari, ki so mi bile za nekaj časa odvzete, ampak v
vsem tem tudi zelo uživam.
Uživam, ko lahko spet plavam v morju, kjer sončni žarki ustvarjajo barvne kristale, ki jemljejo vid
in dih. Ustavim se in to lahko gledam in gledam, a žal me hladna voda opomni, da je potrebno tudi
to končati.
Največji užitek pa si privoščim proti večeru, ko gledam, kako zahaja sonce. Počasi polzi za
obzorjem, krogla se obarva oranžno, pa rdeče, ko na koncu potone v morje, kjer zaključi svojo
nam vidno pot.
Vsem nam, ki smo se znašli v podobni situaciji, želim povedati, da sem vesela za vse nas. Vsi smo
zmagali na svoj način. Z vztrajnostjo in delom smo dosegli, da smo se vrnili v življenje, čeprav z
nekaterimi omejitvami. Verjamem, da če se potrudimo, nas lahko vsak dan vsaj nekaj razveseli,
morda pa najdemo tudi kaj, v čem lahko uživamo.

"Kadar se pojavi veselje, mu moramo odpreti vrata in okna,
ker nikoli ne pride ob nepravem času."
(Arthur Schopenhauer)

