UPANJE
Zlatka Babšek, glavna urednica
Letošnje leto je prav posebno leto, leto, ki ga je zaznamoval koronavirus.
Spomladi nas je odrezal od bližnjih, prijateljev, znancev …
Prav tako počitnice niso bile take kot navadno. Brezskrbnost sta zamenjala napetost in strah
pred okužbo.
Večina nas je ostala in počitnikovala v Sloveniji, saj je bilo stanje takrat tu najvarnejše. Kot
smo pozneje videli, je bilo tudi to po eni strani dobro. Uživali smo na različnih destinacijah,
seveda z omejitvami in zaščito, pa še našemu gospodarstvu smo s tem pomagali.
Vnos virusa iz tujine, zabave, začetek šole, fakultet je prinesel veliko druženj in zopet smo se
znašli v zaprtem okolju, torej doma. Možnost za zajezitev virusa je samozaščita, omejitev
stikov in ukrepi, ki pa se jih žal vsi ne držijo dosledno. Moje osebno mnenje je, da so bili
sprejeti malce pozno, šele ko smo že vstopili v vrtoglave številke okuženih.
Ponavlja se spomladansko stanje, kjer bomo zopet večino časa preživljali doma, šola od doma, samo najnujnejši opravki … Tako nam ostanejo večinoma stiki na daljavo.
Vendar vsi vemo, da enkrat vse mine, kakor dobre stvari tako tudi hude, sedaj je to virus.
V tem času, ko smo in še bomo, če ne daljše obdobje, pa verjetno večkrat za krajši čas, doma,
si ta čas naredimo čim lepši in prijetnejši.
Čas doma lahko izkoristimo tudi za pogovor s samim seboj, saj je tudi ta čas dragocen.
Vprašajmo se, kaj si želimo, kaj nas zares razveseljuje in nam prinaša notranje zadovoljstvo?
Morda je to dobra knjiga, pogovor doma ali na daljavo, sprehod, seveda z zaščito in razdaljo,
morda je to meditacija, molitev … Poiščimo v sebi nekaj, kar nas bo razveselilo, pomirilo, nas
opogumilo, vzpodbudilo v nas upanje na boljši jutri in prihodnost brez virusa.
Poiščimo stik s svojim srcem; tam se nahaja naš pravi jaz, ljubezen, mir, radost in upanje.
Upanje je tisto, kar nas bo sedaj popeljalo naprej, saj ima neverjetno moč, da nas vzpodbudi,
da bo še vse dobro. Pa tudi besede gospe Vesne so še kako resnične: "Za dežjem vedno pride
sonce".
Dnevi pa kljub vsemu tečejo, tako se bliža tudi čas božiča in zaključek leta. Ta čas si poizkusimo narediti čim lepši, osrečujmo sebe, ljudi, ki jih imamo radi, prijatelje, znance. Topla ljubezniva beseda vsakomur polepša dan in morda vsadi kanček novega upanja za vse dobro, kar
prihaja in kar si vsak v srcu želi.
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