•3

Uvodnik
Tako, dragi bralci. Pa ste jo dočakali – novo izdajo Stoje namreč. Kakor koli se čudno sliši, smo jo tudi mi že komaj čakali.
Na žalost nam je letošnjo jesen zmanjkalo časa za septembrsko izdajo. Ustvarjalcem v bran naj zapišem, da smo bili
zelo zaposleni s selitvijo in stvarmi, ki gredo zraven. Upam,
da nas ne obsojate preveč. Kljub vsemu smo se odločili,
da Stoja, 22. po vrsti, pa mora nastati še letos. No, pa je na
enem od sestankov padla ideja o praznični – novoletni izdaji.
Ideja se nam je zdela dobra in takoj smo začeli s pripravami in
zbiranjem gradiva. Že kar malce zarjavele pisalne sposobnosti so terjale nekaj več časa, vendar vseeno mislim, da nam je
uspelo pripraviti zanimivo branje. Kljub temu, da smo tokratno
vsebino stisnili na 16 strani. Malo zaradi pomanjkanja vsebine
in časa, malo pa tudi zaradi ekonomske situacije.
Ker je selitev društva iz prostorov na Prešernovi v Študijsko telovadnico na Bleiweisovi (bivši Tivolski) tako močno
zaznamovala leto 2012, se seveda temu prelomu v delovanju
društva v tokratni številki nismo mogli izogniti. Dejan je na papir v grobem zapisal, kako in kaj se je ter se dogaja v zvezi s
selitvijo in gradnjo novega sodobnega plavalno-gimnastičnega
centra. Moje mnenje, ki mislim, da sem ga tudi že kdaj zapisal, je, da bi bil sedaj pa res že skrajni čas, da se odgovorni
končno dogovorijo in prižgejo zeleno luč temu, za nadaljnji
razvoj društva, tako pomembnemu projektu. Ob bližajočem
se jubileju – 150-letnici delovanja društva, ki ga bomo praznovali 15. 6. 2013 (mimogrede naše društvo je najstarejše
na slovenskem in pomeni začetek organiziranega športa v
Sloveniji), bi bilo najlepše darilo za vse bivše in bodoče rodove telovadcev blagoslov za začetek gradnje nove telovadnice.
S tem dejanjem bi tisti, ki imajo škarje in platno v svojih rokah,
končno lahko dokazali, da spoštujejo tradicijo in kakovost, ki
jo naše društvo premore.

V Stoji najdete tudi vse letošnje urnike in lokacije vadb. Kljub
temu, da vadbe potekajo že štiri mesece, se nam še vedno
lahko pridružite. Saj veste. Za telovadbo pa res ni nikoli
prezgodaj ali prepozno. Ne spreglejte tudi razpisa za petdnevni tečaj smučanja na mariborskem Pohorju v času šolskih
počitnic. Iz prve roke lahko povem, da je na tečaju zmeraj fino
in zabavno. Mogoče je naša največja prednost to, da poleg
učenja smučanja za otroke organiziramo še veliko drugih
aktivnosti, ki zagotavljajo pestre, poučne in zabave polne
počitniške dni.
V novicah iz Gib-a najdete vse pomembne informacije o
uspešni letošnji sezoni naših telovadcev. Tako najmlajši kot
tudi članska vrsta so na domačih in mednarodnih tekmovanjih
dokazali kam spada gimnastična šola ŠD Narodni dom. Z
obujenim sistematičnim delom že od najmlajših selekcij naprej
zopet gradimo piramido, ki bo tudi v prihodnosti zagotavljala
nove izvrstne rodove tekmovalcev. Kot vse kaže se za enkrat
tudi, v novejši zgodovini eden najbolj uspešnih telovadcev,
Mitja Petkovšek še ne misli posloviti od tekmovalnih aren.
Da še ni za staro šaro je že dokazal z medaljo na letošnjem
evropskem prvenstvu, v intervjuju pa lahko preberete, da ga
zopet mika uvrstitev na olimpijske igre in … več si preberite
v intervjuju, v katerem boste našli še marsikatero zanimivo
informacijo oz. razmišljanje. Kot tudi v članku, ki že vrsto let
za naše glasilo nastajajo v Svetovalnici Pu.
Za konec uvodnika vam tudi jaz želim vse najlepše v letu
2013, da bi se vam vse želje izpolnile in da bi še naprej ostali
pozitivno naravnani, aktivni in nasmejani. Ni vrag, da ob tem
tudi zdravje ne izostane. Pa veliko užitkov ob prebiranju Stoje.
Sašo Barle

Kolofon
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Aktualno

Zakaj? Po 116-ih letih domovanja v prostorih Narodnega doma se je moralo naše društvo izseliti in prepustiti
prostor Narodni galeriji.
Zakaj? Poglejmo malo v zgodovino. Ob koncu 19.
stoletja se je v Ljubljani in v Sloveniji krepila domovinska zavest, ki so jo poosebljali tudi Ljubljanski Sokoli in
različni kulturni subjekti zbrani v kulturnem društvu Narodni dom. Oboji so si prizadevali za izgradnjo lastnega
objekta, kjer bi lahko nemoteno izvajali svojo dejavnost
in se tudi na ta način upirali povečanemu pritisku uvajanja predvsem nemškega jezika v vsakodnevno življenje
Slovencev.
Vendar zbiranje denarnih prispevkov ni potekalo tako hitro, kot je bilo zamišljeno, zato so se odločili, da skupaj
postavijo zgradbo, ki so jo poimenovali Narodni dom.
Slavnostna vselitev je bila oktobra 1896. leta in takrat so
takoj pričeli z aktivnostmi. Sokoli so veselo telovadili v
svojih prostorih, kulturniki pa so prirejali razne kulturne
prireditve, veličastne plese; v stavbi je bila tudi restavracija, kjer so se zbirali zavedni Slovenci in razpravljali o
takratni politični, gospodarski in socialni situaciji. Sčasoma so se v delovanju društev pokazale težave.

Zakaj? Lahko si predstavljamo, da je bila v dvajsetih
letih prejšnjega stoletja podobna ali pa še slabša družbena situacija kot danes, zato je zmanjkovalo sredstev
za delovanje društev, ki so se morala počasi poslavljati
od Narodnega doma. Takrat so tudi predstavniki Ljubljanskega Sokola, naši predhodniki, sprejeli odločitev o
zamenjavi svoje imovine za obveznice Mestne hranilnice. Ker pa je tudi ta zašla v finančne težave, je njeno reševanje prevzela država in tako prišla do lastništva cele
stavbe Narodnega doma. Najprej prosvetno ministrstvo
(danes Ministrstvo za šolstvo oz. izobraževanje), kasneje Ministrstvo za kulturo. Prostori, ki jih danes zaseda
Narodna galerija, so počasi prehajali v zelo slabo stanje,
zato jih je Ministrstvo za kulturo leta 1925 na predlog
slikarja Božidarja Jakca namenilo bodoči Narodni galeriji. Istega leta so Ljubljanski Sokoli z državo podpisali
60-letno najemno pogodbo. Pogodba je bila finančno
korektna in je omogočala nadaljnji razvoj telovadbe,
zaključila pa se je leta 1985. Od takrat dalje je potem
že Telovadno društvo Partizan Narodni dom in kasneje
Športno društvo Narodni dom vsako leto podaljševalo
pogodbo z Narodno galerijo in se upiralo pritiskom in
želji nekaterih po izselitvi najstarejšega društva. Vse do
letos.
Zakaj? Narodna Galerija je pred dvema letoma kandidirala za pridobitev evropskih sredstev za prenovo
celotne stare zgradbe Narodnega doma in jih tudi uspešno pridobila. Sredstva mora začeti črpati do konca leta
2012, prenova pa mora biti končana do leta 2015. Tako
velik projekt zahteva kar nekaj priprav ter usklajevanj
in v začetku je še kazalo, da jim mogoče ne bo uspelo
pripraviti vseh potrebnih dokumentov. Tako bi lahko tudi
mi še naprej delovali v naših prostorih. A proti koncu jim
je uspelo. Člani Južnega sokola, Ljubljanskega Sokola,
Partizana Narodni dom in Športnega društva Narodni
dom smo bili vedno ljudje širokih obzorij, ki se vsekakor
zavedamo pomembnosti kulturne nacionalne ustanove,
kot je Narodna galerija, zato nismo niti za trenutek
pomislili, da bi kakorkoli ovirali prenovo in razvoj tako
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pomembne institucije. Zato je bila naša odločitev o
selitvi s simpatijami sprejeta v kulturnih krogih, kar ni
nepomembno.
Zakaj? Kot veste, si že skoraj dvajset let prizadevamo
za izgradnjo nove telovadnice v sklopu prenove kopališča Ilirija, kjer se spopadamo s takimi in drugačnimi
(predvsem administrativnimi ovirami), vendar korak za
korakom napredujemo cilju nasproti. Največ nerazumevanja so na naši poti pokazali varuhi naše kulturne dediščine, ki so pod okriljem Zavoda za varovanje kulturne
dediščine, kopališče Ilirija razglasili za objekt kulturne
vrednosti, za katerega je potrebna posebna pozornost
pri morebitni prenovi. Čeprav vsi vemo, da je življenjska
doba bazena približno 40 let (obtoječi jih ima že preko
90) in da so higienske zahteve v tretjem tisočletju povsem drugačne, so vztrajali na nekakšni muzejski obliki
bazena, muzeja na prostem. Ker je objekt projektiral
in zgradil inženir Stanko Bloudek, ki je bil velik športni
delavec, predvsem znan kot graditelj skakalnic v Planici,
naj bi bilo to še posebej na mestu. Malo bolj poučeni
pa vemo, da je mesto Ljubljana Bloudku brezplačno
odstopilo zemljišče v Tivoliju, da zgradi kopališče za
Ljubljančane, ki bi se v tem prelepem okolju lahko sprostili. Kakšno napredno razmišljanje tistega časa. Danes
pač ne moremo zgraditi modernega športnega objekta
za ljudi v tretjem tisočletju, z novimi okolju prijaznimi
tehnologijami, namenjenemu sprostitvi, ampak moramo
varovati stare opeke, ki so bile že takrat vprašljive kvalitete, saj je Bloudek sam financiral izgradnjo. Za ilustracijo naj dodam še zanimivost, da je Bloudek dodal zid
okoli kopališča zgolj iz varnostnih in higienskih razlogov,
saj je bilo današnje parkirišče v Tivoliju včasih sejmišče
in so obiskovalci velikokrat hodili opravljat malo potrebo
v bazen, na drugi strani pa je potekala železnica in se
je zaradi nepazljivosti kopalcev pri prehodu kdaj zgodila
tudi kakšna nesreča. Zato je postavil zid, da pa ni bil
nekoristen, ga je povezal z lesenimi vrati in tako pridobil kabine za preoblačenje. In to je sedaj velik kulturni
dosežek, biser arhitekture, ki ga je treba varovati? Kakor
koli, z izselitvijo smo pokazali široko zavest do kulture
in nekako zadolžili ministrstvo za kulturo, da nas podpre
pri naših prizadevanjih, saj varovanje kulturne dediščine
sodi v njihovo pristojnost.
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(2007–2013), moramo do pozne pomladi pridobiti
gradbeno dovoljenje. Prav med pisanjem te dobrodošlice sem izvedel, da se je uspelo prof. Koželju, podžupanu in našemu neustrašnemu borcu za svetovljanske,
smiselne in logične urbanistične rešitve v Ljubljani,
dogovoriti za usklajeno urbanistično rešitev projekta
Plavalno gimnastičnega centra Ilirija s predstavniki Zavoda za kulturno dediščino in ministrstvom. To pomeni,
da je naša kompozicija prešla eno veliko oviro in lahko
nadaljuje pot.
Da bo pot lažja, smo za delovanje društva pripravili
začasne pogoje. Štiri mesece smo intenzivno delali na
preselitvi društva, na urejanju Študijske telovadnice in
na organizacijskem pristopu k novim izzivom.
Posrečilo se nam je z minimalnimi sredstvi (čeprav so
precej presegla prvotno vrednost) urediti prijazen in
prijeten prostor za nadaljevanje naše dejavnosti, kjer se
bomo dobro počutili in kamor bomo še z večjim veseljem zahajali.

Dovolite, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem, ki ste
na kakršen koli način pomagali pri tem projektu, ne
glede na to, ali ste fizično nosili opremo ali ste donirali
sredstva ali ste nam s svojimi predlogi pomagali do boljših rešitev. Prav vse je pripeljalo do telovadnice, ki ima
spet dušo, ki nas rada gosti in v kateri se odlično počutimo. Telovadnico tik pred Tivolijem, ki nam še dodatno
omogoča vrsto dodatnih aktivnosti, povezanih z naravo,
v korist zdravega načina življenja in dobrega počutja.
Športno društvo Narodni dom lahko končno ponovno
zadiha in v miru nadaljuje z delom, svoji 150-letnici
nasproti, ki jo bomo praznovali z velikim vsesokolskim
zletom v soboto, 15. 6. 2013. Ampak to je že druga
zgodba.

Kje smo danes? S podporo našega župana g. Jankovića peljemo kompozicijo naprej. Ker imamo cilj kandidirati na evropska sredstva še v tej finančni perspektivi

Zato ob vsem zapisanem lahko rečem samo še enkrat:
DOBRODOŠLI! Dobrodošli tudi vaši družinski člani,
prijatelji, znanci. Razveselimo zaspalo telovadno gospo
in ji napolnimo dušo z otroškim smehom, živžavom in
zadovoljstvom ter srečo vseh ostalih. Dobrodošli!

Med zimskimi šolskimi počitnicami organiziramo petdnevni bivalni smučarski tečaj na mariborskem Pohorju.
Na tečaju bodo otroci dopoldne pod vodstvom naših učiteljev smučanja pilili tehniko smučanja in se predvsem
veliko zabavali. Popoldne se bidi najmlajši kratkočasili ob
igrah na snegu ali umetniških delavnicah, malo starejši
pa se bodo preizkusili v nočni smuki, nočnem pohodu…
Večeri bodo zapolnjeni z družabnimi igrami in plesi.

Smučarskega tečaja
se lahko udeležijo:
• smučarji začetniki,
stari vsaj šest let ali
• otroci s smučarskim
predznanjem, ki so
stari vsaj pet let.

KDAJ: od ponedeljka, 25.2.2013, do sobote, 2.3.2013 (povratek po zajtrku)
CENA TEČAJA je 280 € in zajema:
• pet polnih penzionov,
• avtobusni prevoz Ljubljana – Pohorje – Ljubljana,
• šola smučanja,
• smučarska karta,
• nočna smuka,
• celodnevno varstvo in animacijo
• dnevni avtobusni prevoz od doma do smučišča in nazaj,
• zaključno smučarsko tekmovanje,
DOPLAČILO:
• Letna članarina za tiste, ki še niso člani društva za sezono 2012/2013 - 19€.
• Izposoja smučarske opreme – cena po dogovoru.
PRIJAVA:
Prijave zbiramo v pisarni ŠD Narodni dom, Bleiweisova 25, Ljubljana med uradnimi urami:
dopoldan: od ponedeljka do četrtka med 10. in 12. uro, popoldan: torek, sreda, četrtek med 17. in 19. uro
Število prostih mest je omejeno. Ob prijavi se plača 100 € akontacije in članarino (19 €), razliko do 15.2.2013. Plačilo prijavnine je možno z gotovino ali plačilno/kreditno kartico (Eurocard/Mastercard, Maestro, Karanta, BA), preostali znesek pa lahko
poravnate s položnico ali v pisarni društva. Če se tečaja udeležujete prvič, ob vpisu prinesite še fotografijo za smučarsko karto
(lahko nam jo pošljete tudi po e- pošti).

Dodatne informacije dobite: na telefonski številki 01/4223750, 051/664944 (Sašo)
ali na spletni strani: www.narodnidom.si ali nam pišite na elektronski naslov: narodni.dom@siol.net.
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URNIK TRENINGOV:
GIMNASTIČNA ŠOLA 1
5–6 let
sreda, petek 16.30–17.30
TRENERJA: Nuša Jarc, Jan Černe

Gimnastična šola je namenjena usmerjanju otrok v kakovostni in vrhunski
šport. Otroci se že od začetka učijo
obveznih vaj po tekmovalnem programu Gimnastične zveze Slovenije in so
tudi vključeni v tekmovalni sistem. Prav
tako skrbimo za skladen razvoj otrok,
zato v mlajših starostnih kategorijah ni
posebnega poudarka na tekmovalnih
rezultatih, ampak predvsem na čim bolj
kakovostnem in razgibanem treningu.
V naši gimnastični šoli so v vrhunske
telovadce zrasli Miro Cerar, Janez Brodnik, Mitja Petkovšek, Sašo Bertoncelj
in še mnogi drugi.
Zaradi selitve gimnastične šole iz
prostorov Študijske telovadnice v
gimnastični center v Šiški (Drenikova
32, Ljubljana), kjer vadbeni pogoji in
delitev telovadnice z ostalimi društvi ne
omogočajo zelo velikih skupin, so naše
skupine primerno majhne in selekcionirane. Med sezono je vpis možen le ob
predhodnem dogovoru s trenerji samo
v skupini gimnastična šola 1 in 2.
Vse skupine so načeloma starostno
omejene vendar bo razporeditev individualno odvisna predvsem od predhodnega gimnastičnega znanja ter hitrosti
napredovanja.

GIMNASTIČNA ŠOLA 2
(6–7 let)
Skupina 6–7 let starih otrok bo sestavljena v veliki meri iz lanskoletnega
podmladka. V kolikor bo prijav več kot
prostih mest, bomo skupino selekcionirali, nekaj malega prostora pa se
vedno najde za izjemne talente. Gre že
za tekmovalno skupino, ki se v prvem
delu sezone uči in telesno pripravlja za
nastope na najnižji stopnji tekmovalnega sistema (OV1 – obvezne vaje 1).

USMERJEVALNI ŠPORT 1
(8–9 let)
Skupina 8–9 let starih dečkov bo prav
tako temeljila na telovadcih iz lanskoletne skupine 7–8-letnikov, ki so se
izkazali na lanskoletnih tekmovanjih
oz. za katere trenerji menimo, da bodo
s svojim trudom in znanjem lahko
konkurenčni tudi v starejših starostnih
kategorijah. Cilj je prestop na težji
tekmovalni nivo (OV2 – obvezne vaje
2), za kar je potrebnega že kar nekaj
gimnastičnega znanja na vseh šestih
gimnastičnih orodjih.

GIMNASTIČNA ŠOLA 1
(5–6 let)

USMERJEVALNI ŠPORT 2
(9–11 let)

Tudi letos si želimo podmladka, tako
da k vpisu vabimo dečke in deklice
stare od 5–6 let. Poudarek na treningih
je na usvajanju osnovnih gimnastičnih
znanj preko igre ter razvijanju široke
baze motoričnih znanj. Kljub mladosti
in razigranosti je na prvem mestu varnost, zato jih od prvega dne vzgajamo
v odgovorne in disciplinirane telovadce,
ki poznajo pravila in vrednote gimnastičnega sveta.

Skupina 9–11 let starih dečkov je trenutno najbolj konstantna in formalno zaprta skupina, ki v telovadnici preživljala
največ časa. Tekmovalno nas bodo
zastopali v tekmovalnem sistemu OV2
in se učili težjih elementov za postopen
prehod v OV3.
Treningi potekajo v gimnastičnem
centru Šiška na Drenikovi ulici 32 po
navedenih urnikih.

GIMNASTIČNA ŠOLA 2
6–7 let
torek, petek 17.30–19.00, sreda
16.00–17.30
TRENERJI: Jerica Zeljković,
Nuša Jarc, Igor Ivanuš
USMERJEVALNI ŠPORT 1
8–9 let
ponedeljek, torek, četrtek
15.30–17.30, sreda 17.30–19.30
TRENERJA: Igor Ivanuš,
Jerica Zeljković
USMERJEVALNI ŠPORT 2
9–11 let
ponedeljek, torek, četrtek,
17.30–20.00, petek 15.30–18.00
TRENER: Igor Ivanuš
Vse, ki še niste čisto prepričani o vpisu,
vabimo na brezplačen obisk treningov.

Za dodatne
informacije lahko:
pokličete trenerja Igorja Ivanuša
040/509 379,
napišete vaša vprašanja na elektronski naslov: narodni.dom@siol.net
ali se oglasite v gimnastičnem centru na Drenikovi 32 (zgornja telovadnica) v času treningov.

Programe sofinancira
Mestna občina Ljubljana
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Na naše vadbe pa niso vabljeni samo
tisti otroci, ki imajo športne ambicije,
ampak smo zelo veseli tudi vseh, ki
zaradi različnih dejavnikov potrebujejo več gibanja in motoričnega učenja
(slabša koordinacija, povečana telesna
teža, ...).
CICIBANKE in CICIBANI – vadba
je namenjen deklicam in dečkom
starim od 4 do 6 let
URNIK:* pon., tor., čet., 17.30–18.30,
pet. 16.30–17.30

TELOVADBA ZA
PREDŠOLSKE OTROKE

(Študijska telovadnica, Bleiweisova 25)

VODJA ODDELKA:
Nuša Jarc – vaditeljica gimnastike in
diplomatka ŠV in
Živa Štucin – vaditeljica gimnastike in
študentka FŠ

* ob vpisu izberete 1. ali 2. termina v
tednu po vaši želji

S splošno telovadbo v predšolskem obdobju pridobiva otrok zaupanje v svoje
telo in gibalne sposobnosti. Potreba po
gibanju je otrokova primarna potreba in
ko obvladuje svoje telo, občuti veselje,
ugodje, varnost, pridobi občutek samozaupanja in samozavesti.
V predšolskem obdobju vključujemo v
program telovadbe naravne oblike gibanj (hoja, tek, skoki, poskoki, plazenje,
lazenje, plezanje, guganje, metanje,
lovljenje, zadevanje), ki kasneje vodijo
do sestavljenih in zahtevnejših športnih
dejavnosti različnih športov. Pri predšolskih otrocih uporabljamo raznovrstne
metode in oblike dela ter najrazličnejše
pripomočke, otroci pa spoznavajo in
doživljajo ure telovadbe predvsem skozi
igro. Otroke usmerjamo tako, da iščejo
svoje načine za rešitev neke naloge in
z lastno domišljijo odgovarjajo na nove
gibalne izzive ter s tem sproščeno izrazijo lastno gibalno ustvarjalnost.
Vsi otroci vpisani v programe za
predšolske otroke lahko sodelujejo
v telovadnem programu MIŠKA ELI.
STARŠI Z OTROKI – vadba je namenjen otrokom, starim od 2. do 4. leta
in poteka ob spremstvu staršev
URNIK: pon. in/ali čet.16.30–17.30
VODJA ODDELKA:
Nuša Jarc – vaditeljica gimnastike in
diplomatka ŠV

Vsi otroci vpisani v programe za
osnovnošolce lahko sodelujejo v
telovadnem programu SOKOLČEK.
MLAJŠE PIONIRKE – program je
namenjen deklicam starim od 6
do 10 let
URNIK: pon. in/ali čet. 18.30–19.30
VODJA ODDELKA:
Jerica Zeljković - diplomirana
trenerka gimnastike in prof. ŠV
MLAJŠI PIONIRJI – program je namenjen dečkom starim od
6 do 10 let
URNIK:
tor. 18.30–19.30 in/ali pet. 17.30–18.30
VODJA ODDELKA:
Jan Černe – vaditelj gimnastike in
študent FŠ
STAREJŠE PIONIRKE – program je
namenjen deklicam starim od 10 do
15 let

TELOVADBA ZA
OSNOVNOŠOLCE

(Študijska telovadnica, Bleiweisova 25)

Otrokov motorični razvoj do 15. leta je
zelo pomemben. Do 10. leta starosti so
otroci izjemno dojemljivi za pridobivanje
vseh motoričnih sposobnosti (koordinacija, vzdržljivost, moč, ravnotežje...),
kasneje pa te sposobnosti zaradi
pospešene rasti in razvoja začnejo
padati. S splošno telovadbo otroku v
prvem obdobju zagotavljamo dober in
široko usmerjen razvoj vseh motoričnih sposobnosti, v drugem obdobju pa
predvsem skrbimo za nadaljnji razvoj in
izničujemo negativne učinke rasti.
Na pionirskih vadbah je največji poudarek na gimnastiki, ki kot bazična
športna panoga nudi celosten razvoj
otrokovih motoričnih sposobnosti. Na
urah ne manjka tudi elementarnih in
štafetnih iger ter iger z žogo. Vadba v
skupini mlajših pionirjev ali pionirk nudi
odlično podlago za nadaljnje ukvarjanje
z ostalimi športi, vadba v skupini starejših pionirjev ali pionirk pa lahko služi
kot dopolnilna vadba za ostale športe.

URNIK: pon. in/ali čet. 19.30–20.30
VODJA ODDELKA:
Jerica Zeljković - diplomirana
trenerka gimnastike in prof. ŠV
STAREJŠI PIONIRJI – program je
namenjen deklicam in dečkom starim od 10 do 15 let
URNIK:
tor. 19.30-20.30 in/ali pet. 18.30–19.30
VODJA ODDELKA:
Klemen Kotnik – vaditelj gimnastike

Vsak mesec nižje cene
sezonskih kart!
Za vse otroške oddelke
pred vpisom omogočamo
BREZPLAČEN OBISK!
Vadbe potekajo, če ni
navedeno drugače, do
14.6.2013!

Programi 12/13

TEKMOVALNI PROGRAMI
GIMNASTIKE ZA VSE

TELOVADBA ZA
ODRASLE IN STAREJŠE

Program je namenjen tistim, ki želijo
pridobiti več gimnastičnega znanja, še
vedno pa ne želijo tekmovati v športni
gimnastiki. Vaje in gimnastični elementi
so v tem programu sestavljeni tako, da
so primerni za splošno populacijo in ne
zahtevajo toliko odrekanj kot športna
gimnastika. Otroci se udeležujejo tudi
tekmovanj v programu Gimnastika za
vse (C program in nivojske tekme za
dekleta), ki jih organizira Gimnastična
zveza Slovenije. Vpis v program je
možen samo ob dogovoru z vodniki.
Število vpisanih otrok je zaradi zagotavljanja kakovosti vadbe omejeno.

Vadbe so namenjene vsem, ki se
zavedajo pomena ohranjanja gibalnih
sposobnosti do pozne starosti. Na urah
je velik poudarek na gimnastičnih vajah,
s katerimi se ohranja gibljivost in prožnost telesa ter vajah za moč hrbtnega,
trebušnega in nožnega mišičja, s čimer
se lahko učinkovito odpravljajo ali vsaj
omilijo težave s hrbtenico, kolki in koleni. Nenazadnje pa pomenijo organizirane oblike vadbe tudi druženje, kar je
pomembno predvsem za starostnike, ki
velikokrat potožijo ravno nad osamljenostjo in odmaknjenostjo od družbe.
Vsi oddelki so rekreativne narave in
od vadečih ne zahtevajo predhodnega
športnega znanja. V vsakem oddelku
je vedno prisoten vodnik, ki usmerja in
vodi vadbo. Ker programi potekajo enkrat tedensko, so idealni kot dopolnilna
športna dejavnost.

C PROGRAM DEKLICE
(dekleta od 7 do 18 let)
(Študijska telovadnica, Bleiweisova 25)
URNIK: pon. in čet. 18.30–20.30
VODJA ODDELKA:
Jerica Zeljković - diplomirana
trenerka gimnastike in prof. ŠV

C PROGRAM DEČKI (dečki od 7 do
18 let) (gimnastični center GIB Šiška,
Drenikova 32)
URNIK: pon. 18.30-20.00
sre. 19.00-20.30 in čet. 17.30-19.00

MLAJŠI ČLANI
splošna telovadba in košarka
URNIK: sreda 20.00–21.30
LOKACIJA: telovadnica OŠ
Prežihovega Voranca, Prežihova ul. 8
MLAJŠI ČLANI – košarka
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AEROBIKA – hi-lo, TNZ, step
URNIK: pon. 20.30-21.30,
sre. 19.30-20.30
LOKACIJA VADBE: Študijska
telovadnica, Bleiweisova 25
PROGRESIVNA JOGA – zaželeno
je minimalno znanje osnovnih
jogijskih položajev (asan)
URNIK: torek 16.30–17.30
LOKACIJA VADBE: Študijska
telovadnica, Bleiweisova 25

AIKIDO
Tehnike aikida so zasnovane tako, da
ščitijo oba partnerja. Pravilno izvedena gibanja so miroljubna in učinkovita
samoobramba. Poleg napadov z golimi
rokami, ki so lahko tako prijemi kot
udarci, se na višji stopnji vadi tudi z
lesenimi imitacijami orožja, kot so npr.
meč (bokken), palica (jo) ali nož (tanto).
Ki Aikido tehnike se praviloma zaključijo
s partnerjevo imobilizacijo ali s projekcijo v prostor, vendar so zasnovane tako,
da napadalca ne poškodujejo. Možnost
poškodbe na treningu je ob pravilni
vadbi minimalna.

VODJA ODDELKA:
Jan Černe – vaditelj gimnastike in
študent FŠ

URNIK: ponedeljek 20.00–21.30

AKROBATIKA (oba spola od 15 leta
naprej) (gimnastični center GIB Šiška,
Drenikova 32)

STAREJŠI ČLANI
splošna telovadba in odbojka

ZAČETNI TEČAJ ZA ODRASLE –
tečaj je namenjen odraslim
moškim in ženskam.
Predznanje ni potrebno.

URNIK: sreda 18.30–20.00

URNIK: pon. in čet. 18.00–19.00

LOKACIJA: telovadnica OŠ
Prežihovega Voranca, Prežihova ul. 8

LOKACIJA VADBE: trim kabinet
OŠ Prežihov. Voranca, Prežihova ul. 8

URNIK:
tor. 19.00-20.30, pet. 18.00-19.30
VODJA ODDELKA:
Jerica Zeljković - diplomirana
trenerka gimnastike in prof. ŠV
Igor Ivanuš - trener gimnastike

Programe sofinancira
Mestna občina Ljubljana

LOKACIJA: telovadnica OŠ
Prežihovega Voranca, Prežihova ul. 8

STAREJŠE ČLANICE
aerobika z elementi joge
URNIK:
sre. 16.30–17.30 (nižja intenzivnost)
sre. 17.30–18.30 (višja intenzivnost)
LOKACIJA VADBE: Študijska
telovadnica, Bleiweisova 25

Tečaj traja od 4.10.2012 do 28.2.2013.

AIKIDO-REDNA VADBA –
redne vadbe se lahko udeležijo
vsi, ki imajo opravljen začetni tečaj.
Uro vadbe in tedensko količino
si izberete sami.
URNIK IN LOKACIJA:
pon., čet. 19.00–20.30:
trim kabinet OŠ Prežihov. Voranca,
Prežihova ul. 8
tor., sre. 20.30-22.00: Študijska
telovadnica, Bleiweisova 25

Cenike in ostale podrobnejše informacije dobite na:
spletu: www.narodnidom.si. e-pošta: narodni.dom@siol.net
telefon: 01 422 37 50, GSM: 051 66 49 44
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Kaj dogaja

Šalamunov memorial
Maribor – 1. 6. 2012:
1. mesto Mitja PETKOVŠEK
(bradlja)
5. mesto Žiga ŠILC (parter)
Svetovni pokal Gent
(Belgija) – 9. 6. 2012:
4. mesto Mitja PETKOVŠEK
(bradlja)

DOMAČA
Prvi so na vrsti rezultati zelo
uspešnega spomladanskega
obdobja za naše odlične tekmovalce (objavljamo samo najvišje
uvrstitve – do 5. mesta):

MEDNARODNA
TEKMOVANJA
Svetovni pokal Cottbus
(Nemčija) – 22. 3. 2012:
1. mesto Mitja PETKOVŠEK
(bradlja)
Svetovni pokal Doha
(Katar) – 28. 3. 2012:
1. mesto Sašo BERTONCELJ
(konj z ročaji)

Svetovni pokal Zibo City
(Kitajska) – 7. 4. 2012:
2. mesto Mitja PETKOVŠEK
(bradlja)
3. mesto Sašo BERTONCELJ
(konj z ročaji)
Svetovni pokal Osijek
(Hrvaška) – 27. 4. 2012:
1. mesto Mitja PETKOVŠEK
(bradlja)
1. mesto Sašo BERTONCELJ
(konj z ročaji)
Evropsko prvenstvo
Montpellier (Francija) –
21. 5. 2012:
3. mesto Mitja PETKOVŠEK
(bradlja)

TEKMOVANJA
Pokal Ruš – 14. 4. 2012:
OV1 EKIPNO: 1. mesto
OV2 EKIPNO: 2. mesto
OV1 POSAMEZNO:
2. mesto – Lenart DOLENC
4. mesto – Miha BUČEK
OV2 POSAMEZNO:
3. mesto – Nejc KOVAČIČ
4. mesto – Jure TRČEK
ABSOLUTNA KATEGORIJA:
1. mesto – Sašo BERTONCELJ
(konj z ročaji)

Pokal Narodnega doma –
21. 4. 2012:
OV1 EKIPNO
(3 ekipe društva):
2., 3. in 6. mesto

Kaj dogaja

OV2 EKIPNO:
1. mesto
OV1 POSAMEZNO:
1. mesto – Lenart DOLENC
5. mesto – Miha BUČEK
OV2 POSAMEZNO:
2. mesto – Jure TRČEK
4. mesto – Nejc KOVAČIČ
Pokal Vič – 19. 5. 2012
OV1 EKIPNO
(2. ekipi društva):
1. in 3. mesto
OV2 EKIPNO: 2. mesto
OV1 POSAMEZNO:
1. mesto – Lenart DOLENC
3. mesto – Miha BUČEK
OV2 POSAMEZNO:
3. mesto – Jure TRČEK
Naši najmlajši so poleg zgoraj
omenjenih tekem tekmovali
tudi v rekreativnih tekmovalnih
programih, kot so: skoki na mali
prožni ponjavi, državnem prvenstvu C-programa, tekmovali so
za značke in medalje Sokolček.
Ob koncu sezone 2011/2012
smo se tekmovalci in trenerji z
manjšim piknikom poslovili od
Študijske telovadnice. Morda
nekoliko bolj skromno in v zasebnem stilu, a od srca. Slovo
je bilo še toliko težje, ker nismo
vedeli, kam se podajamo. Na
razpolago je bilo več opcij in veliko neznank. Gimnastični center v Šiški je na koncu ponudil
rešitev iz zagate, ne le našemu
društvu ampak celotni ljubljanski regiji. Konec julija je sledila
selitev orodij in blazin iz Študijske telovadnice, pri kateri so
sodelovali vsi trenerji in tekmovalci zgoraj omenjenih društev,
za kar se jim še enkrat najlepše
zahvaljujemo. Kar nekaj tekmo-

valnega orodja je priskrbela tudi
Gimnastična zveza Slovenije.
Dvorana trenutno zadostuje
osnovnim standardom treninga. Postavljena so vsa moška
orodja, vključno s parterjem, ki
ga v Študijski telovadnici nismo
imeli. Za zagotovitev še boljših
vadbenih pogojev bo potreben dodatni finančni vložek.
Kompromisov, prilagajanja in
improviziranja smo vajeni, zato
ne dvomim, da tudi tu uspehi ne
bodo izostali.
Na mednarodnem prizorišču se
je jeseni, na še edini preostali
tekmi sezone, nadaljeval boj
za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer sta
po spomladanskem delu Mitja
Petkovšek in Sašo Bertoncelj vodila na svojih paradnih
orodjih. Kljub neposrečenemu
nastopu Saša v Ostravi in odsotnosti Mitje zaradi poškodbe sta
oba obdržala vodilni mesti in na
koncu zopet postala zmagovalca svetovnega pokala na svojih
paradnih orodjih. Prav tako je
lepo presenetil Alen Dimic, ki
je v končni razvrstitvi na bradlji
osvojil šesto mesto.
Tudi najmlajši so dobili za svoj
vložen trud v treninge najlepšo
nagrado. Na državnem prvenstvu, ki je potekalo v Gib Šiška,
so zopet osvojili državni naslov v kategoriji obveznih vaj 1
(OV1). Na prvenstvu smo imeli
še enega uspešnega predstavnika, in sicer v kategoriji mladincev. Andraž Kališnik nas
je popolnoma presenetil in na
preskoku osvojil tretje mesto.
Več o jesenskih tekmovanjih pa
si poglejte v spodnjih rezultatih:
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Svetovni pokal Ostrava
(Češka) – 23. in 24. 11. 2012:
5. mesto Sašo BERTONCELJ
(konj z ročaji)
Državno prvenstvo v MŠG
(Ljubljana) – 1. 12. 2012:
ČLANI POSAMEZNO:
1. mesto – Žiga ŠILC
(parter in preskok),
1. mesto – Sašo BERTONCELJ
(konj z ročaji),
1. mesto – Alen DIMIC
(bradlja in drog),
2. mesto – Alen DIMIC
(konj z ročaji)
MLADINCI POSAMEZNO:
3. mesto – Andraž KALIŠNIK
(preskok)
OV1 EKIPNO: 1. mesto
OV2 EKIPNO: 3. mesto
OV1 POSAMEZNO:
2. mesto – Kevin George
BUCKLEY,
4. mesto – Svit PESTOTNIK
STRES
Naj na koncu še omenimo, da
smo v pričakovanju zelo razburljive prihajajoče sezone. Mitja
Petkovšek se uči nove elemente za otežitev svoje vaje, prav
tako ostali članski tekmovalci.
Naše najmlajše tekmovalce
čakajo že januarja priprave v
Čakovcu, v spomladanskem obdobju pa za nekatere tudi prva
mednarodna tekmovanja. Mi
bomo pridni v zaprašeni telovadnici, vi pa nas spodbujajte še
naprej tako zvesto. Se slišimo v
naslednjih novičkah iz Gib-a!
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Intervju

prihod novega družinskega člana, se
zna zgoditi, da za tekmo v Ostravi ne
bom dovolj dobro pripravljen (Mitja je
tekmo zares izpustil zaradi poškodbe
zapestja op. a.).

Kako usklajuješ družinsko in
športno kariero? Kako je trenirati in tekmovati kot oče? Lažje
ali težje?

Glede na to, da je bil spomladanski del sezone pester in naporen, začniva raje z bolj sproščujočo temo – počitnice. Kako si
jih preživel?
Moram priznati, da so bile to moje
najdaljše počitnice v karieri. Bile so
fantastične. En del sem jih z družino
preživel v premanturskem taboru.
Šotorčki, morje, brezskrbnost …
Čeprav je včasih naporno, je lepo biti
telovadec.

V mnogih intervjujih s tabo smo
izvedeli že marsikaj zanimivega.
Sam pa nisem še nikjer zasledil,
kdaj ti je pravzaprav uspel preboj med vrhunske telovadce.
Vrhunski telovadec sem postal leta
1997 – to pa zato, ker sem se takrat
v sebi tako odločil. Začel sem se
zavedati, kaj hočem in začutil, da sem
lahko najboljši na svetu. In takrat sem

tudi začel tako trenirati. Že prej sem bil
namreč dober telovadec, nisem pa bil
vrhunski tekmovalec in to samo zato,
ker nisem točno vedel, kaj bi sploh
rad dosegel. Sploh nisem imel ciljev.
In šele, ko sem se odločil, da hočem
postati svetovni prvak, sem postal
vrhunski telovadec in tekmovalec.

Letos si osvojil 3. mesto na
evropskem prvenstvu in še obogatil že tako bogato zbirko medalj. Kakšni pa so tvoji načrti/
cilji do konca sezone? Misliš kaj
otežiti svojo sestavo?
Letošnja sezona je praktično že končana, pred nami je le še novembrska
tekma za svetovni pokal v Ostravi,
ki pa v mojem primeru ne odloča
o ničemer, saj sem si že v spomladanskem delu sezone zagotovil 1.
mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala na bradlji. Glede na to,
da v septembru z Mojco pričakujeva

Priznam, da ni lahko. Z Mojco morava
biti zelo organizirana, jaz pa discipliniran, veliko je usklajevanja med
nama. Kot vidite se da, je pa precej
težje z organizacijske plati kot takrat,
ko sem živel še pri starših. Tudi
počitek po treningu, ki ni zanemarljiv,
je bil pri starših bolj podoben počitku
kot sedaj. Ampak, je pa sedaj veliko
lepše po uspehih, ko te objame še
en par rok več, tudi ko kdaj obupujem, ko me kaj boli, se spomnim na
svojo družinico in dobim nov zagon.
Gimnastika ni le moj hobi, za katerega se odreka cela družina ampak
prekrasen način, da z njo preživljam
svojo družino.

Kako sedaj prenašaš daljše
odsotnosti od doma zaradi
tekmovanj?
Ja saj daljših odsotnosti sploh ni več v
gimnastiki. Kot prvo imamo zelo malo
tekmovanj (5 do 6 na leto) pa še takrat
sem večinoma samo od 3 do 5 dni od
doma. S sodobnimi tehnologijami, ko
se lahko vsak dan vidimo in slišimo,
sploh ni problema.

Intervju

zaenkrat še vsi premagljivi.

Kakšni so tvoji dolgoročni cilji?
Sanjaš o naslednjih OI v Riu?
Verjamem, da sem lahko še konkurenčen in da se lahko naučim še kakšen
element, ki bi mi zvišal izhodiščno
oceno vaje, vendar bo glavni poudarek v naslednjih letih ostati zdrav,
nepoškodovan. Če bo temu tako, verjamem, da so tudi OI v Riu dosegljiv in
realen cilj. Sedaj po OI v Londonu se
je v meni zopet zbudila želja osvojiti
olimpijsko kolajno, čeprav sem bil prepričan, da me OI ne zanimajo več.

Omenjaš nastop na OI v Riu.
Tudi v ostalih medijih smo že
zasledili tvoje napovedi o možnosti nastopa na OI. Pa te bom
še enkrat vprašal direktno: Mitja
Petkovšek v Riu – realnost ali
utopija?
Za nami so olimpijske igre (OI)
v Londonu. Glede na to, da se
kot specialist na posameznem
orodju nisi uspel uvrstiti na OI,
si jih najbrž spremljal preko
televizijskega ekrana. Kako si
jih doživljal?
Olimpijske igre sem spremljal »zaliman« pred televizorjem in razočaran,
ker me ni bilo tam. Še posebej, ker so
bili tam moji konkurenti, ki sem jih v
letošnji sezoni že premagal. Zato sem
še toliko bolj žalosten, da nisem imel
še ene možnosti, da se pomerim z njimi in morda osvojim še edino žlahtno
odličje, ki mi v karieri manjka.

Na tvojem paradnem orodju so
si olimpijska odličja razdelili
naslednji tekmovalci: 3. mesto – Sabot Hamilton (Francija), 2. mesto – Nguyen Marcel
(Nemčija), 1. mesto – Feng Zhe
(Kitajska). Bi bil s svojo vajo in
brezhibnim nastopom konkurenčen finalistom oz. dobitnikom
medalj?
Ja, s svojo vajo bi bil konkurenčen
vsem trem na vrhu. Francoz Sabot
me do sedaj še nikoli ni premagal in
sem kar malo presenečen, da je odšel
domov z bronom. Pričakoval sem
medaljo mojega glavnega tekmeca
zadnjih deset let – Francoza Yanna
Cucherata, ki prav tako kot jaz, še ni
osvojil olimpijskega odličja. Nemec,
ki je osvojil srebrno kolajno, me je že
premagal na evropskem prvenstvu.
Ima težko vajo, ki pa mu ne uspe vedno. Kitajec ima nekaj desetink težjo
vajo vendar ga velikokrat »zamaje«
in desetinke v prid težavnosti se hitro
izgubijo pri oceni izvedbe. Tako da so

Ja nujno, nujno. Moj glavni cilj je Rio
in vse bomo naredili za to, da se tja
uvrstim in poizkusim osvojiti kolajno.
Kot prvo je to, da se bomo še bolj
fokusirano in profesionalno pripravljali
za ta cilj. Sedaj namreč vemo o pripravi na OI marsikaj, kar prej nismo.
Vemo recimo, da nisem najmlajši in da
rabim drugačen trening za pripravo na
OI. Drugi del naporov pa bo potreben
na političnem parketu, če se tako izrazim. Potrebno bo namreč lobirati, da
bi se dalo na OI uvrstiti še na kakšen
drug način kot do sedaj, recimo preko
svetovnega pokala preko posameznih
orodij. Če bi se to zgodilo, verjamem,
da bi na naslednjih OI imeli dva ali tri
slovenske telovadce na OI. Tudi doma
smo se o vsem skupaj že pogovorili.
Vem, da mi bo družina stala ob strani.

Zaradi selitev društva iz prostorov Narodne galerije ste
ostali brez legendarne Študijske
telovadnice. Kako si zadovoljen
s pogoji za trening v gimnastičnem centru GIB Šiška?
Po eni strani smo zelo presenečeni,
da je vse skupaj tako lepo izpadlo. Za
mene kot bradljaša ni noben problem,
saj ne rabim veliko boljših pogojev.
Po drugi strani pa mlajši telovadci, ki
se še učijo novih in težkih elementov,
pogrešajo različne pripomočke in priprave – predvsem gimnastično jamo
za varno učenje različnih seskokov in
akrobatske steze. V bistvu je sedanja dvorana bolj tekmovalna, taka, ki
jo uporabljamo nekaj mesecev pred
tekmovanji, da se navadimo na tekmovalne pogoje in pilimo že naučene
elemente, nimamo pa najboljših vadbenih pogojev. Zato tudi upam, da je
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zadeva v Šiški zares prehodna in da v
kratkem dobimo kakšno pravo gimnastično dvorano. Za razvoj gimnastike
je to nujno. To govorim zato, da ljudje,
ki vodijo gimnastično in športno politiko ne bi živeli v prepričanju, da nam
sedaj nič ne manjka in da ne potrebujemo boljših pogojev za trening. V
dobro celotne slovenske gimnastike si
želim, da bi tu zares ostali le krajši čas
in da bi bili odprti projekti (izgradnja
nove društvene telovadnice in Gimnastičnega centra Petkovšek - Pegan)
kar se da hitro realiziran oz. da bi do
takrat vsaj realizirali potrebne vadbene
pogoje tudi za ostale reprezentante in
naše mlade nadebudne telovadce.

Če primerjaš sedanje pogoje s
pogoji iz Študijske telovadnice.
Ste na boljšem ali slabšem?
Hm, za mene osebno so enaki. Določeni telovadci so nekaj pridobili predvsem s parterjem in možnostjo pravih
doskokov na trdo podlago z droga in
krogov, po drugi strani pa smo izgubili
gimnastično jamo, v katero smo lahko
brezskrbno trenirali težke seskoke.
Bom rekel, da pogoji niso ne boljši ne
slabši so pa sigurno drugačni.

Kljub temu, da napoveduješ vsaj
še štiriletno aktivno tekmovalno
kariero, me vseeno zanima, ali
se po koncu tekmovalne kariere,
ki se bo hočeš nočeš enkrat končala, vidiš kot ekonomist, trener
v telovadnici ali mogoče nekaj
čisto tretjega?
Kot prvo bom rekel, da mi je razmišljanje o koncu gimnastične kariere
in življenju po njem zelo neprijetno.
Vem tudi, da je konec tako zelo daleč,
da se s tem vprašanjem sploh ne
obremenjujem. Dejstvo je, da sem za
to, da preživim družino, sposoben in
pripravljen delati marsikaj. Se pravi
tudi v gimnastiki ali kot ekonomist
kjerkoli že. In to mi je za sedaj dovolj.
Tako, da res nisem še razmišljal o
tem, kaj mi bolj leži. Pravzaprav sem
v fazi iskanja samega sebe, kaj si
pravzaprav želim v življenju delati po
končani karieri. Mislim, da imam še
dovolj časa, da nekako izluščim, kako
naprej. Je pa res, da moram najprej
končati fakulteto, saj bo potem lažje.

Kako pa kaj fakulteta in izpiti?
Ha ha ha. Ne me vsako leto to spraševati ampak recimo vsakih 10 let. Ne
resno, na ekonomski fakulteti imam za
opraviti še nekaj izpitov in diplomo. Se
pravi, rabim samo pravo motivacijo in
ko se odločim, bom recimo v pol leta
dokončal študij.
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Čiščenje nereda in ustvarjanje
svetega prostora
piše • Ana Hram, Svetovalnica PU

Ustvarjenje svetega prostora
pomeni čiščenje nereda (zastale lepljive energije) in vzpostavitev reda
in ravnotežja povsod. Tako doma,
kot v službi (šoli), v sebi, v svojem
duhu, čustvih in telesu, prav tako v
odnosih in vseh naših aktivnostih.
Vsi imamo enak popoln notranji
kompas, kateri nas vodi po naši
pravi poti in katerega je dobro vedno in povsod poslušati in po njem
delovati. Sicer je to precej težja pot
v življenju, a polno in globoko osrečujoča. Pot, ki nas vodi do našega
pravega poslanstva, poklica in tudi
do pravih ljudi, pravega partnerja.

KAKO NAS NERED
PRIZADENE
Zaradi nereda smo utrujeni in
zaspani. Nered nas zadržuje v
preteklosti. Nered maši telo. Nered
vpliva tudi na našo težo. Nered nas
bega. Nered je povezan s tem, kako
ljudje ravnajo z nami. Zaradi nereda
zavlačujemo. Nered povzroča
neskladnost. Tudi občutke sramu.
Nered je kot zavora. Nered potre.
Nered ustvarja odvečno prtljago.
Nered otopi občutljivost in smisel za
uživanje. Nered nam nalaga dodatno čiščenje. Zaradi nereda smo
lahko neorganizirani. Nered lahko
škoduje zdravju. Nered lahko ustvari nezaželeno simboliko. Nered nas
odvrača od pomembnih stvari.

SMERNIKI ZA ČISTOČO
NAREDIMO SVOJ MAKSIMUM IN
ZAUPAJMO
Foto: MATEJA J. POTOČNIK

Za vsako stvar, ki jo delamo, se
maksimalno potrudimo, pa naj bo to
odnos, vzgoja, poklic ali pospravlja-
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nje in nato se prepustimo procesu
»zaupanja«.

ZAPIRAJMO POGLAVJA, SPROTI
UREJAJMO TUDI MALENKOSTI

»Zapirajmo file«. Kar lahko postorimo danes, ne odlagajmo na drugič.
Odprte stvari jemljejo energijo. Sem
sodijo tudi malenkosti, ki kličejo po
naši pozornosti (npr. polito pobrišemo, vsakič odnesemo smeti, ko
odhajamo iz bivališča, telefonski poziv, ki ga je treba opraviti, itn.). Vse,
česar nismo dokončali na telesni,
duševni, čustveni in duhovni ravni,
dela zmedo v naši duševnosti.

DVA LITRA NAVADNE
VODE NA DAN

Voda čisti in bistri, prinaša večjo
jasnost v življenje. Na dan spijemo
dva litra navadne vode. Voda je
ključna za zdravje, za prenos kisika
in drugih hranilnih snovi do celic in
za odvajanje strupov iz njih.

VEDA O TEM, KDAJ PITI

Veda o tem, daj naj pijemo sporoča,
da je dobro piti pol ure pred obedom
in potem počakati uro in pol do dve,
preden spet pijemo po jedi. Drugače se oslabijo prebavni sokovi v
želodcu.
HRANJENJE IN IZLOČANJE

Hranjenje in izločanje je najbolj
naraven proces na svetu. Splošno
pravilo je: nov obrok noter, zadnji
ven. Čepeči položaj, ki ga uporabljajo milijoni vzhodnjakov, odpira
debelo črevo in veliko bolj olajša izpraznitev kot pa sedenje na našem
veleizumu zahodnjakov – straniščni
školjki. Zato sedimo zravnano, z
obema rokama visoko nad glavo –
to odpira črevesni predel podobno
kot čepenje. Brez čtiva, ki spodbuja
zvitost v dve gubi in s tem zaprtost.
Če je debelo črevo zamašeno, bo
vplivalo na vse, kar počnemo.

DIHAJMO GLOBOKO, V TREBUH

Dihajmo globoko, tako bomo pljučem omogočili, da opravijo svojo
nalogo – izločanje strupov. Dihajmo
skozi nos. Pritrdimo pozitivno življenju in odstanimo zastali zrak iz dna
pljuč. Ne pozabimo dihati, ko jemo,
da prepojimo hrano s kisikom.

SIMBOLIKA V BIVALIŠČU

Pozorni smo na simboliko, ki jo
ustvarjamo v bivališču, na delovnem mestu, itn. Če želimo prijetne
in kakovostne odnose, naj bodo
tudi slike in podobe take: vesele,
živih barv in prijetnih dogodkov. Za
kakovostno partnerstvo pa imamo
stvari v paru (dve enaki šalici, dva
enaka svečnika, dve enaki vazici,
dve enaki blazinici, ipd.).

USTAVIMO NOTRANJI KLEPET IN
ZUNANJE BRNENJE

Povprečno imamo več kot 60.000
misli na dan, od tega je vsak dan
približno 25% popolnoma enakih.
Prav tako imamo nekoristno nenehno brnenje zunanjih dražljajev.
Najdimo si svojo obliko meditacije,
ki je lahko že v prijetnem pripravljanju obrokov, prospravljanju, likanju,
ipd. in zavestno zaustavimo notranji
klepet in brnenje zunanjih dražljajev.

»MORALA BI« NADOMESTIMO Z
»LAHKO BI«

Iz svojega besednjaka izbrišemo
besedico »morala bi«, ker nam
povzroča blokado. Nadomestimo jo
z »lahko bi« in se potrudimo.

OB POSTELJI IMEJMO BELEŽNICO
IN PISALO

Predno gremo spat napišimo vse
stvari, ki naj bi jih uredili. Potem pozabimo nanje in zaspimo. V primeru
nočnega bujenja, dopišimo stvari in
nazaj mirno zaspimo.
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POSLOVIMO SE OD PLESNIVIH
PRIJATELJEV V OSEBNI IN POSLOVNI SFERI
Izberimo sorodne duše, ki nas

navdihujejo in nam dvigajo razpoloženje. Poslovimo pa se od duš,
ki nas izčrpavajo in s katerimi se
je naporno pogovarjati. Ustvarimo
prostor za čudovite, vitalne nove
odnose, če smo pripravljeni sprejeti
nova merila o tem, kaj hočemo imeti
v svojem življenju in česa ne. Poslovimo se od energetskih vampirjev in
resno negativnih posameznikov ter
sebičnežev. Zaključimo brezplačno
energetsko polnjenje na naše stroške. Zaključimo človeško nespoštljivost in tiho, neopazno degradacijo
in jemanje življenjske moči.

Strokovnjaki o čiščenje nereda v
vseh oblikah poudarjajo, da feng
šui omogoča našemu prvotnemu
življenjskemu cilju na naši pravi
poti, da se dvigne na površje in
zažari. To prinese s seboj brezmejno jasnost in poglobljen občutek,
da vemo, kaj je treba narediti. Zato
je višji namen čiščenja nereda,
da očistimo navlako in to povsod.
Navlako, ki nam preprečuje, da bi
se povezali s svojim višjim jazom in
stvarstvom. In delovali, po svojem
notranjem kompasu. Bili globoko
srečni in pozitivno naravnani!
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