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UVODNIK

ZAPRTA VRATA, ODPRTO OKNO
Zlatka Babšek, glavna urednica

Življenje zelo razgibano je in tako nam mnogokrat prinaša nova spoznanja.
Čeprav mislim, da sem jaz in vsi sotrpini že veliko doživeli in preživeli, nas življenje nenehno
preseneča z nečim novim.

Pišem vam v svojem imenu, čeprav je verjetno med vami še kdo s podobnimi izkušnjami in
spoznanji.

Vsi vemo, da nas s prihodom kapi v naše življenje obiščejo korenite spremembe. Življenje nam
popolnoma obrnejo in premešajo vse naše načrte sedanjosti in bližnje prihodnosti.

V času naše bolezni, torej kapi ali druge daljše odsotnosti v družbi, zaznaš spremenjen odnos do
tebe. Že sam se takrat počutiš drugače, nekoliko spremenjeno, zmoreš manj kot prej… Pred tem,
ko si zmogel več, si bil bliže prijateljem, ljudem, družbi, nekako si še sodil mednje, a ko ne
zmoreš več toliko in si malce drugačen, postane odnos do tebe drugačen. Spremembe se lahko
pokažejo zelo hitro ali pa do njih prihaja počasneje.

Prej si imel okrog sebe prijatelje, no mislil si, da so »ta pravi«, znance, ljudi, določene družbe...
Lahko si jih poklical, se z njimi srečal, poklepetal… Skratka prijetno si se počutil z njimi in prej
tudi oni s teboj? Iz dneva v dan je tega manj, lahko nastane tudi tišina. 

No in, ko se nahajaš na takem mestu, se verjemite mi, ne počutiš prav nič prijetno. Ljudje morda
ne vedo ali pa hitro pozabljajo, da se taki dogodki lahko zgode vsakomur.

To malce boli a tudi to je del šole našega življenja, v kateri se lahko veliko naučimo, seveda, če
nauk le-te prepoznamo. 

Pravijo le, da kjer zaprejo vrata se, čaka odprto okno te.

ŠOLA ŽIVLJENJA
Kako življenje lepo je.

Zakaj le?
Zato, ker še sem tu,

ker še živim.

Življenje ziba me,
levo in desno.
Kot vodni tok,
premika me.

Ta tok poseben je.
Iz padcev in vzponov

sestavljen je.
To šola življenja je.


