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UVODNIK
Sedim v pisarni, strmim v monitor in razmišljam … To bo
očitno zadnji uvodnik, ki ga pišem v tej stari pa vendarle
prijetni stavbi. Razmišljam o občutkih, ki so me obšli,
ko sem pred 17-imi leti prvič stopil v društvo. O sokolih
nisem vedel prav veliko, o društvu pa še manj. Vedel
sem za Cerarja ampak, da je on tukaj treniral. O tem nisem imel pojma. Nisem vedel, koga predstavlja doprsni
kip nad glavo receptorja. Prav tako ne, da sem stopil v
stavbo, v kateri deluje najstarejše športno (telovadno)
društvo v Sloveniji. Sčasoma sem zvedel o društvu vse
več. Tudi delo v telovadnici se je počasi selilo v pisarno.
In tako sem sedaj tukaj. Kuhan in pečen narodnodomec.
Del društva, ki je na veliki prelomnici.

KOLOFON
UREDNIŠTVO:
Športno društvo Narodni dom, Prešernova 22, 1000 Ljubljana
T: 01 422 37 50, 051 66 49 44
E: narodni.dom@siol.net, W: www.narodnidom-drustvo.si
UREDNIK: Sašo Barle
ODGOVORNI UREDNIK: Dejan Crnek
SODELAVCI: Ana Hram, Anamarija Potokar, Andrej Juretič, Erika Reindl,
Hana Škerlj, Igor Ivanuš, Inja Prebil, Jaka Osvald, Jerica Zeljković,
Just Karlo Kante, Kaja Škerlj, Karin Crnek, Marjana Bokan, Pia Peceli,
Tjaša Mučič, Zala Podbevšek
FOTOGRAFIJE: osebni arhiv Miro Cerar, arhiv Sokolske zveze Slovenije,
arhiv ŠD Narodni dom, Lubo Špirko, Miran Pešič, Špela Švab, Uroš Kalar,
svetovni splet
LEKTORIRANJE: Ksenija Raščan
OBLIKOVANJE: Darja Vojnovič
NAKLADA: 2000 izvodov
ISSN: 1855-0371

KAZALO
PREMANTURA 2012
SOKOLSKA AKADEMIJA 2012

4, 5, 6
7

NAŠI ČLANI PIŠEJO
Naša Študijska telovadnica

8, 9

KAJ DOGAJA
Vodniki in trenerji v otroških oddelkih
Novice iz Študijske telovadnice
Pohorje 2012

10, 11, 12
13
14, 15

PREDSTAVLJAMO VAM
Kako sem naredila nekaj zase

16, 17

Svetovalnica Pu

18, 19

Kot vse kaže, se nam poleti obeta selitev. Kam in točno
kdaj, se še ne ve, saj je v zraku še veliko vprašajev in
neznank. Kljub vsemu (zaradi tega v Stoji tudi ne pišemo
o selitvi) pa je ena stvar gotova. Društvo in njegove dejavnosti ostajajo. Ne dnevna politika, niti različni lobiji
in interesne skupine, ki mečejo vsa mogoča polena pod
noge pri gradnji nove, sodobne in društvu s tako bogato
tradicijo in uspehi primerne telovadnice, ne morejo tega
preprečiti. Nekateri se boste verjetno vprašali, od kod
tak optimizem. Moja malenkost in še veliko naših članov
pa verjamemo, da ŠD Narodni dom ni le prodajanje
telovadbe, gimnastike, taborjenja ali smučanja. ŠD Narodni dom je tudi sinonim za pripadnost skupnosti. V ŠD
Narodni dom se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo
pri skladnem in uspešnem razvoju telesa in duha naših
članov. ŠD Narodni dom je tradicija, ki se je ne da kar
tako, čez noč, ustaviti. Zato verjamem, da se bo slej kot
prej uresničila že več kot 60-letna želja po novih prostorih, v katerih bo društvo lahko še bolj stopilo v korak s
časom in še naprej ohranjalo vodilno vlogo na področju
telovadbe in športne gimnastike v regiji in državi.
Zaradi napisanega tudi nova številka Stoje ne vsebuje
objokovanj in tarnanja nad trenutno situacijo. Tudi tokrat rajši pišemo o življenju v društvu, o dogodkih, ki nas
dnevno povezujejo, pišemo o naših super vodnikih, brez
katerih ne bi bile vadbe tako dobre, kot so, pišemo o
zgodovini in aktualnem dogajanju v Študijski telovadnici. In seveda. Pišemo o PREMANTURI. Prelepem taboru
na najlepšem koncu Istre, s katerim se bomo naslednje
štiri mesece intenzivno ukvarjali. Upam, da vas naša ponudba drugačnih počitnic prepriča. Saj veste. Premantura je lahko lepo življenje ali avantura.
Se vidimo v taboru. Do takrat pa vam želim uspešen
zaključek šolskega leta ali pa ustvarjalno in razgibano
pomlad.
Sašo Barle
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OPIS TABORNIH SKUPIN
Premantura je prijazna istrska vasica, ki
se naslanja na narodni park Kamenjak
na najjužnejšem delu istrskega polotoka. Ta del Istre že dolgo velja za enega
najlepših delov severnega Jadrana.
Kristalno čista voda z nedotaknjenimi
zalivčki in naravna senca borovih gozdičkov so zagotovilo za popolni užitek.
V enem najlepših delov Premanture se,
skrit v senci borovega gozda, nahaja
tabor Narodnega doma. Tukaj odrasli
člani društva z družinami preživljajo
svoj poletni dopust, otroci pa se namesto z računalniki in televizijo ukvarjajo
z naravo, sovrstniki in sovrstnicami ter
športno-zabavnimi aktivnostmi.
V taboru je več kot 100 šotorov,
opremljenih s po dvema vzmetnicama,
urejeni tuši in umivalnice, sanitarije,
kuhinja z jedilnico in klubski prostor.
Poleg tega je v sklopu tabora tudi
manjša ambulanta, kjer taborni zdravnik lahko poskrbi za manjša obolenja
ali poškodbe. Ker smo športno društvo,
so naš železni repertoar tudi razne
športne aktivnosti in tekmovanja
(v taboru so na voljo košarkarsko in
odbojkarsko igrišče, mize za namizni
tenis, balinišče, igrišče za mehki tenis
in peš hokej, različna igrala za otroke
ter možnost izposoje koles) ter večerni
plesi in animacije. Vsekakor je nekaj
posebnega tudi vsakodnevni večerni
zbor, na katerem je udeležba za vse
taboreče obvezna. Na taborjenju se
nam lahko pridružijo tudi tisti, ki še
niso člani društva. Vabljeni!

PRVA SKUPINA
Konec junija, ko tabor oživi, je v
Premanturi prav idilično. Turistov ni
prav veliko, plaže so prazne, tabor in
njegova okolica sta navadno še zelena.
Taborjenje se začne z prvo skupino, v
kateri lahko taborijo posamezniki ali
družine, vsako leto pa imajo v tem času
svoj poletni seminar tudi člani Aikido
sekcije. Na sredini skupine v tabor
pridejo še otroci, rojeni med letoma
2004 in 2007, ki taborijo v vrstah pod
nadzorom naših vodnikov. Program
taborjenja v vrstah je prilagojen potrebam in sposobnostim otrok, zanje pa
izbiramo vodnike, ki že imajo izkušnje
pri delu z mlajšimi. Pod vodstvom
vodnikov otroci spoznavajo različne
športne, taborniške in kulturne veščine,
se učijo plavanja, ob večerih pa plešejo
in se zabavajo v šaljivih tekmovanjih.

DRUGA SKUPINA
V 2. skupini kar vre od mladosti in
razigranosti, saj je namenjena izključno taborjenju otrok, rojenih pred
letom 2004 in do dopolnjenega 18.
leta starosti - otroci taborijo v vrstah

pod vodstvom vodnikov. Letošnje leto
smo skupino skrajšali na 14 dni. Poleg
naštetih aktivnosti iz prve skupine
je tukaj velik poudarek na druženju z
vrstniki in navajanju na samostojno
in pestro preživljanje prostega časa. Z
nekaterimi vsebinami želimo taborečim predstaviti in ohraniti tradicionalni
način taborjenja v društvu (vsakodnevni zbori, dviganje in spuščanje zastave,
petje himne, samostojno urejanje tabora itd.). V 2. skupini lahko izjemoma,
po predhodnem dogovoru s tabornim
vodstvom, taborijo tudi ostali, ki ne
smejo motiti programa in aktivnosti
otrok v vrstah.

TRETJA IN ČETRTA SKUPINA
3. in 4. skupina potekata na vrhuncu
turistične sezone in sta namenjeni
taborjenju posameznikov in družin.
Življenje v naravi in skupnosti tabora
ter polni penzion (zajtrk, kosilo, malica,
večerja), ki je del paketa, so v današnjem stresnem življenju zagotovilo
za kvalitetno preživljanje poletnega

Premantura 2012

dopusta. V obeh skupinah je poskrbljeno tudi za aktivno in zabavno preživljanje počitnic, saj organiziramo razne
turnirje v odbojki, balinanju, namiznem
tenisu in hokeju, družinska tekmovanja,
tečaje plavanja, večerne plese …

pomagati pri delu, da se nam pridružite. Bivanje, hrana in pijača so v času
pripravljalne in pospravljalne skupine
brezplačni. Vsak posameznik dobi za
nagrado za en delovni dan dva brezplačna dneva bivanja v taboru. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite
Dejana na številko 041/633-786.

Za več informacij o posameznih
skupinah pokličite na telefonskih
številkah (01) 422 37 50 in
051 66 49 44 ali poglejte na
spletno stran društva
www.narodnidom-drustvo.si.
PETA SKUPINA
5. skupina je bolj umirjena in je namenjena vsem, ki jim turistični vrvež ne
ustreza. V tej skupini zopet organiziramo taborjenje za otroke v vrstah od
5. leta starosti naprej. Ker velikokrat
proti koncu šolskih počitnic zmanjkuje
idej in možnosti za prijetno preživljanje
počitnic, verjamemo, da je en teden
počitnic v našem taboru, pod vodstvom izkušenih vodnikov, prava izbira.
Program je podoben programu iz prve
skupine. Predvsem želimo otrokom
ponuditi prijeten in zabaven zaključek
počitnic.

PRIPRAVLJALNA IN POSPRAVLJALNA
SKUPINA
V pripravljalni in pospravljalni skupini
se pripravi oz. pospravi tabor. Ker je
tabor odprt vsako leto le malo več kot
dva meseca, ga je potrebno vedno na
novo pripraviti oz. pospraviti. Predvsem
v pripravljalni skupini je dela precej,
zato vabimo vse prostovoljce, ki želite
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Razpis taborjenja Premantura 2012
1. TERMINI SKUPIN

SKUPINA
OD
DO
ŠT. DNI
pripravljalna
petek, 15.6.
nedelja, 17.6.
3
prva
četrtek, 21.6.
petek, 29.6.
8
prva - vrste*
petek, 22.6.
petek, 29.6.
7
druga*
petek, 29.6.
petek, 13.7.
14
tretja
sobota, 14.7.
sobota, 28.7.
14
četrta
nedelja, 29.7.
nedelja, 12.8.
14
peta
nedelja, 12.8.
sobota, 18.8.
6
peta - vrste*
nedelja, 12.8.
sobota, 18.8.
6
pospravljalna
sobota, 18.8.
nedelja, 19.8.
2
* taborjenje otrok pod vodstvom vodnikov je v prvi in peti skupini namenjeno otrokom starim vsaj 5 let, v drugi pa otrokom starim vsaj 9 let

2. TABORNA ČLANARINA
POSAMEZNIKI IN DRUŽINE
prva skupina
druga skupina*
3. in 4. skupina
2012
15 €
15 €
15 €
do 15. maja
56 €
107 €
107 €
2008 - 2011
po 15. maju
59 €
112 €
112 €
do 15. maja
163 €
311 €
311 €
2000 - 2007, 1946 in starejši
po 15. maju
171 €
326 €
326 €
do 15. maja
188 €
357 €
357 €
vsi ostali
po 15. maju
197 €
375 €
375 €
* taborjenje družin in posameznikov v drugi skupini je možno samo ob predhodnem dogovoru s tabornim vodstvom
leto rojstva

prijava

peta skupina
15 €
46 €
48 €
133 €
140 €
153 €
161 €

OTROCI V VRSTAH
prijava
prva skupina
druga skupina
peta skupina
do 15. maja
165 €
141 €
2004 - 2007
po 15. maju
173 €
148 €
do 15. maja
165 €
330 €
141 €
2000 - 2003
po 15. maju
173 €
346 €
148 €
do 15. maja
379 €
162 €
1995 - 1999
po 15. maju
398 €
171 €
Skupina se začne s kosilom in konča z zajtrkom. Taborna članarina vključuje polni penzion, prenočišče v šotoru opremljenim z vzmetnico, uporabo športnih igrišč in rekvizitov ter turistično pristojbino. Za otroke v vrstah taborna članarina poleg navedenega vsebuje še celodnevno varstvo
otrok in izvajanje aktivnosti po programu. Če v isti taborni skupini v vrstah tabori več otrok iz iste družine, ima drugi prijavljeni otrok 10%
popusta, tretji pa 20% popusta na znesek taborne članarine.
leto rojstva

3. PRIJAVA (vpis se je začel 3.aprila 2012)
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
- je poravnal članarino za sezono 2011/2012 in
- izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.

ČLANARINA
do 18 let: 19 €
nad 18 let: 23 €

Ob prijavi se vplača akontacija taborne članarine in sicer:
posamezniki in družine
posamezniki in družine
otroci v vrstah
otroci v vrstah

letnik 2008 in mlajši
letnik 2007 in starejši
prva in peta skupina
druga skupina

15 €
30 €
30 €
100 €

Do 15. maja sprejemamo prijave samo za celo skupino. V primeru, da do takrat skupina ne bo polno zasedena, bomo sprejemali tudi prijave za krajše obdobje. Ne velja
za otroke v vrstah, za katere je možna prijava samo za celo skupino. Prijave sprejemamo v pisarni društva v času uradnih ur (ponedeljek - petek od 10. do 12. ure ter
torek, sreda, četrtek od 17. do 19. ure).
Prijava je veljavna, ko taboreči vplača akontacijo taborne članarine, ki mu zagotavlja mesto v taboru. Preostanek taborne članarine se plača na taborjenju v Premanturi, razen za otroke v vrstah, ki morajo imeti plačano celotno taborno članarino do enega tedna pred odhodom na taborjenje. Ob prijavi se vsak taboreči s podpisom
posebne izjave zaveže, da je seznanjen s tabornim redom, ki ga bo tudi spoštoval ter upošteval navodila tabornega vodstva. V posamezni skupini lahko tabori največ
180 taborečih. Prijave se zbirajo do zapolnitve mest. V primeru polne zasedenosti skupine lahko taborno vodstvo zavrne taboreče ali goste, ki se niso prijavili v Ljubljani.

4. AVTOBUSNI PREVOZ

Za skupine, v katerih taborijo otroci v vrstah, organiziramo avtobusni prevoz. Cena avtobusnega prevoza v eno smer je 18 €.
Prijave za avtobusni prevoz sprejemamo do 5 dni pred začetkom posamezne taborne skupine.

5. POSEBNI POGOJI RAZPISA

- Otroci in mladoletniki lahko samostojno taborijo le ob nadzoru in odgovornosti odrasle osebe s pisnim potrdilom staršev ali pod vodstvom vodnikov.
- Taborni odbor si pridružuje pravico zavrnitve prijave, o čemer bo prijavljenca ali njegove starše pravočasno obvestil.
- Taborjenje otrok v vrstah za krajše obdobje kot je navedeno v razpisu, je mogoče samo v izrednih primerih in ob predhodnem dogovoru s taborovodstvom.

6. POGOJI IN STROŠKI ODPOVEDI

Odpoved prijave sprejema pisarna društva do 15 dni pred začetkom taborjenja. Po tem roku so stroški odpovedi enaki znesku vplačane akontacije, razen pri
otrocih v vrstah v drugi skupini, ko je strošek odpovedi 30 € (preostanek vplačane akontacije vrnemo). Vse morebitne zahtevke za vračilo taborne članarine
je potrebno pisno nasloviti na upravni odbor društva, ki bo o njih razpravljal na prvi seji po končanem taborjenju. Društvene članarine ne vračamo.
V primeru odpovedi taborjenja zaradi višje sile bomo vplačane zneske vrnili v celoti. Navedene cene zagotavljamo do 19.06.2012. Po tem roku si v primeru
bistvene spremembe zunanjih pogojev pridružujemo pravico do spremembe cen.

Sokolske aktivnosti

•7

Sokolska akademija (Sokol Laguna – 2. 3. 2012)
piše • Marjana Bokan

Tudi letos smo bili povabljeni, da
sodelujemo na sokolski akademiji.
Sokolska zveza Slovenije je letos želela
akademijo zasnovati nekoliko drugače
kot prejšnja leta, tako da je društva zaprosila, naj s točkami postanemo soustvarjalci telovadno-zabavne prireditve
s pridihom domačnosti, sproščenosti
in družabnega vzdušja. Iz tradicionalne
Festivalne dvorane so nas povabili v
Sokol Laguno oz. gostilno Štern.
Ob branju razpisa konec januarja mi je
postalo jasno, da z našo obstoječo točko ne bo šlo. Potrebna je bila povsem
nova koreografija in glasba. Časa ni bilo
veliko, saj smo imeli le dober mesec,
vmes pa še Pohorje in pustno rajanje
ter kup izostankov zaradi bolezni.
Največ časa sem porabila prav za idejno zasnovo. Sestaviti smešno telovadno sestavo iz nič sploh ni lahko. Kljub
carstvu interneta nisem našla niti ene
skupinske sestave (sokolskega tipa) na
zabaven način. Še sreča, da vsi poznamo znamenitega komika Charlieja Chaplina. Ob preučevanju njegovih del sem
ugotovila, da je bil Charlie Chaplin zelo
vsestranski igralec/komik, ki je poleg
glasbe in plesa zelo dobro obvladoval
svoje telo. Praktično je ni bilo stvari, ki
se je ne bi lotil. Znal je kotalkati, hoditi
po vrvi, peti, plesati … Podatka o tem,
ali je bil kdaj telovadec žal nisem našla,
ampak po posnetkih sodeč bi lahko
blestel tudi v gimnastiki. Zato se mi je
zdel primeren lik za našo točko. Toda

preseči njegove neme filme, mimiko in
igro je nemogoče.
Glasbo sem po dolgem premisleku in
poslušanju raznih odlomkov iz njegovih filmov vzela iz filma »The Circus«.
Izbrani odlomek je bil ravno prav igriv,
ritmičen in sam po sebi pompozen in
komičen.
Celoten nastop je zasnovan kot vadbena ura s trenerjem Charliejem Chaplinom, ki s palčko in svojimi metodami
treninga vodi dekleta skozi sestavo, v
podlagi pa teče videoprojekcija in napisi kot v nemih filmih. Nastop se prične
s plesno akrobatskim delom, v katerem
morajo vsa dekleta tako kot Charlie
uporabljati palico. V drugem delu pa
trener Charlie nakaže nekaj svojih
vragolij s palico ter poda nasvete, kako
uporabiti palico v procesu treninga.
Na akademiji smo imeli zaradi manjšega prireditvenega prostora kar nekaj
težav z izvedbo. Tako smo morali točko
tik pred zdajci malo obrniti na glavo.
Nastopili smo kot tretja točka večera,
takoj po uvodnem govoru predsednika
Sokolske zveze Dejana Crneka in dveh
gostij iz tujine (ga. Rajnović iz Srbije in
ga. Samakova iz Slovaške). Nastopilo
je 15 deklet v starostnem razponu od

6 do 15 let ter seveda trener Charlie v
popolni opravi.
Mislim, da je bila naša točka res smešna, sproščena in da nekatere napakice,
ki so se nam pripetile niso bistveno pokvarile celotnega nastopa. Res nam je
manjkal kakšen teden za usklajevanje
in natančnost izvedbe. Trener Charlie pa bi se lahko od pravega mojstra
Charlieja Chaplina učil še mnogo let.
Ne glede na vse je bil trener Charlie
med in nad nastopom zadovoljen in
vesel. Skoraj bi mu odpadli brki!
Po našem nastopu smo imeli dovolj
časa, da smo si v miru ogledali nastope
preostalih društev (ŠD Sokol Bežigrad,
ŠK Flip Piran, Ritmična sekcija Zala
Bežigrad, TVD Partizan Renče, TVD
Sokol Brežice), ob katerih je nekaterim
našim staršem zastajal dih. Dodatno
pa so publiko tik pred koncem ogreli
veterani Sokola Bežigrad. Sledila je še
podelitev priznanja Andreju Preglju,
predsedniku društva Sokol Bežigrad,
za dolgoletno požrtvovalno delo v sokolskem športnem gibanju. Sproščeno
vzdušje in kramljanje se je nadaljevalo
ob sokolski klobasi in vinu, otroci pa so
se posladkali s šmornom in sokom.
P. S. Našo točko si lahko ogledate na
Facebook profilu društva.
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Naši člani pišejo

Naša študijska telovadnica
piše • Igor Ivanuš

V tokratni številki Stoje sem se odločil, da bom nekaj malega
napisal o zgodovini, delu in življenju v Študijski telovadnici.
Zgodovina te telovadnice je tako dolga in bogata, da bi bila lahko
napisana knjiga o njej. Knjiga, ki bi pripovedovala o telovadcih,
ki so v telovadnici trenirali, celili žulje, in postavljali temelje za
doseganje največjih športnih dosežkov, se družili in se tudi po
koncu lastnih karier vedno znova vračali med svoje prijatelje.
Vse to pa zato, ker Študijska ima neko posebno energijo, ki je
ne znam razložiti. Vsi, ki ste kadarkoli prestopili prag te prašne
dvorane, pa verjetno veste o čem pišem.
jena, je na tem mestu stala stara
stavba, ki je služila kot konjušnica, kinodvorana in skladišče. Del
telovadnice je bila tudi savna, ki je
bila ena prvih v Ljubljani, ter dve
stanovanji, ki sta že od šestdesetih
let naprej namenjeni društvenim
ljudem, tekmovalcem in trenerjem.

Študijska telovadnica je bila zgrajena v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja na letnem telovadišču. Zgrajena je bila z namenom
vzgajati vrhunske telovadce, saj
pogoji društva na Prešernovi niso
več zadoščali potrebam telovadcev
in športne gimnastike. Bila je prva
telovadnica v Ljubljani, v kateri
je bilo orodje postavljeno dan in
noč. Pred njeno izgradnjo so poleg
društvenih prostorov telovadci za
treninge uporabljali odprti prostor
letnega telovadišča. Vendar pa je
bilo orodja potrebno vedno znova
prenesti iz društva in še to samo
poleti in ob sončnih dnevih. Še
preden je bila telovadnica preure-

V Študijski telovadnici so se že od
začetka njenega nastanka kalili
vrhunski telovadci, prvaki, šampioni. Naj naštejem le nekaj imen, za
katere vas je večina že slišala: Miro
Cerar, Janez Šlibar, Tine Šrot, Janez
Brodnik, Mitja Petkovšek, Sašo
Bertoncelj in še mnogi. Telovadnica ostaja skoraj enaka že pol stoletja in je bila za tedanje potrebe
premajhna že v sedemdesetih letih
preteklega stoletja. Ena anekdota
pravi, da, ko je bilo v Ljubljani leta
1970 svetovno prvenstvo v športni
gimnastiki, so telovadnico obiskali tudi japonski telovadci. Želeli
so si namreč ogledati, kje trenira
Miro Cerar. Ko so videli dvorano,
so mislili, da se Miro šali, ker jim
je rekel, da tu on trenira in mu
sprva niso verjeli. Vprašali so ga,
kje pa je prava dvorana. Dvorana
je v vseh letih pridobila le gimnastično jamo in nova orodja. Pa

vendar so k nam na priprave hodili
gimnastični reprezentanti bivše
Jugoslavije, predvsem zaradi Cerarja in njegovega trenerja Borisa
Gregorke. Fantje so pred velikimi
tekmami skupaj trenirali, se pogovarjali o novih elementih, ki bi se
jih še lahko naučili in jih izpilili do
perfekcije, se družili in se veselili
savnanja. Večkrat so le zavidali
svojim vrstnikom, ki so v poletnih
časih lahko izkoriščali prosti čas
in se kopali na sosednjem objektu, bazenu Ilirija. Vendar se jim je
vsako odpovedovanje in trdo delo
venomer poplačalo, saj so se skoraj iz vsakega velikega tekmovanja
vračali z žlahtnimi odličji. In tako
ostaja tudi v sedanjem času. Tudi
dandanes, kadarkoli prestopiš prag
Študijske telovadnice, so luči prižgane in kakšen dečko trenira. Saj
le resen pristop in odpovedovanje
prinaša zadovoljstvo in rezultat.
Kdaj pa kdaj se je in se še dogaja,
da fantje tvegajo poškodbe zaradi
slabih vadbenih pogojev, vendar pa
se zavoljo lastnega napredovanja
in zavedanja, da trenutno ni boljše
alternative ne pritožujejo in ne
obupujejo. Zavedajo se, da je treba
izkoristiti tisto, kar imamo. Prav
tako trenerji ne iščemo izgovo-

Naši člani pišejo

rov in smo odločeni, da bomo še
naprej vzgajali nove selekcije malih
nadebudnežev, ki bodo v prihodnosti zastopali ime društva, gimnastične zveze Slovenije in seveda
naše države. Oziroma, kot pravi
stari ljudski izrek: »Kar te ne ubije,
te naredi močnejšega«. In v naši
»Študijski« ne primanjkuje mladih
telovadcev. Treba je samo slediti
ciljem in ostalo ne izostane.
Pa vendar je društvo vedno znova
in znova vzgajalo nove odlične
telovadce. Verjetno je res nekaj
resnice na tem, da če imaš slabe
pogoje za delo, moraš biti toliko
bolj organiziran in inovativen in se
ti to kasneje poplača. Da se vrnem
še malo nazaj v zgodovino telovadnice. Po tem, ko so Miro Cerar in
ostala zlata generacija prenehali
aktivno športno pot, skoraj 30 let
ni bilo več vrhunskih dosežkov. To
pa ne pomeni, da je bila dvorana

prazna. V začetku sedemdesetih je
postala popularna nova gimnastična panoga, ki je ohranjena še sedaj,
mala prožna ponjava. Sprva je bila
namenjena nastopom, kasneje
pa je tudi zaradi dostopne cene
postala zelo popularna tekmovalna
disciplina. In tako je še dandanes.
Nato je prišlo obdobje osemdesetih let, v katerih je prišel nov rod
telovadcev in trenerjev. Ivan Čuk in
ekipa trenerjev-vodnikov so začeli
pisati zgodovino novih odličnih dosežkov naših telovadcev, ki trajajo
še danes. V začetku devetdesetih
sta v telovadnico na pobudo Ivana
Čuka kot študenta Fakultete za
šport prišla dva mlada trenerja,
Edvard Kolar in Sebastijan Piletič,
ki še sedaj skrbita za cvet društvene in slovenske gimnastike.
Kot sem že v uvodu napisal, je posebnost Študijske telovadnice neka
posebna energija, ki marsikoga, ko
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prestopi prag dvorane, dobesedno
zasvoji. Telovadci so bili od nekdaj
preprosti, marljivi, solidarni, fantje
so vedno pripravljeni pomagati
drug drugemu, saj vsak sam ve,
kako težko je dnevno prebiti po pet
ur v telovadnici. Danes v telovadnici trenira celotna članska državna
reprezentanca, tri različna ljubljanska gimnastična društva, da pa se
telovadnica lahko preživi, dvorano
najemajo tudi drugi športniki, kot
so kajakaši, smučarji itd. Sedaj si
lahko samo predstavljate, kakšni
so pogoji za treniranje, ko je v
dvorani nemalokrat po 40 otrok
hkrati. Upam, da tudi tokrat to ne
bo ovira pri razvoju mladih gimnastičnih upov in da bo naše društvo
nadaljevalo tradicijo vrhunskih
rezultatov, ki traja že 50 let.
Študijska telovadnica, srečno!
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Vodniki in trenerji
v otroških oddelkih

Ob vsej tradiciji, ki jo naše društvo premore na področju organizirane telovadbe in športne gimnastike, je ena
pomembnejših tudi tradicija strokovnih kadrov v društvu. V prejšnjih številkah smo že pisali o Jelici Vazzaz
in Viktorju Murniku, ki sta ogromno pozornosti namenila tudi vzgoji strokovno usposobljenega kadra. Kljub
temu, da je v sedanjem času organizacija strokovnih usposabljanj pod domeno nacionalnih zvez in Fakultete
za šport, v društvu z internimi izobraževanji še vedno skrbimo za napredek in razvoj naših vodnikov. Poleg
tega se v zadnjih letih zelo trudimo negovati društven (ekipni) duh in tako z vodniki večkrat odidemo na kakšne skupinske aktivnosti, kjer spoznavamo nove športe in se družimo v bolj sproščenem okolju. Ker želimo,
da tudi vi, naši zvesti bralci, spoznate naše vodnike in trenerje, smo se jih odločili malo bolj predstaviti. S
svojim delom in pripadnostjo društvu si vsekakor zaslužijo več kot le naslednje tri strani v Stoji.

moje popoldneve zapolnjuje vadba v Narodnem domu (hodila sem k mlajšim in
starejšim pionirkam in pionirjem ter ob
sredah v Študijsko telovadnico, po nekaj
letih pa sem že delovala kot pripravnica). Tako je Narodni dom postal res moj
drugi dom.

Marjana
Bokan
delo, ki ga opravljaš v društvu: vodja
gimnastične šole in vodnica oddelka C
program deklice
športna izobrazba: profesorica športne
vzgoje, trenerka športne gimnastike,
nacionalna sodnica moške športne
gimnastike
član društva od: 1991
študij oz. zaposlitev: v ŠD Narodni
dom kot vodja panožne športne šole
nacionalnega pomena
najljubši hobiji: potovanja, adrenalinski
športi, kolesarjenje, smučanje, hoja v
hribe, tek v naravi, ročna dela (šivanje,
kvačkanje, pletenje)
Kako si prišla v društvo?
Po več kot polletnem prigovarjanju in
mojih neuspelih poskusih pri drugih
športnih vadbah (disciplinah), sem
starše končno uspela prepričati, da je
gimnastika res tisto, pri čemer bom
vztrajala. Tako sem v drugi polovici
petega razreda osnovne šole prvič
prestopila prag Narodnega doma. In
res je bila to edina vadba, pri kateri se
nisem dolgočasila. Moji starši pa so bili
presrečni, saj so končno vedeli, da vse

Katere so prednosti vadbe, ki jo vodiš?
Vadba C programa gimnastike za dekleta
je sicer rekreativna vadba s primesmi
tekmovalnega športa. Zato je ravno
prav intenzivna, da dekletom zagotavlja
napredek, a hkrati še vedno ostane nekaj
časa tudi za druženje, zabavo ter krepitev skupinskega duha. Glavni cilj naše
vadbe ni bil nikoli usmerjen v doseganje
rezultatov na tekmovanjih, temveč le
težnja po osebnem napredku deklet ter
spoštljivem odnosu do vseh deklet, ki si
želijo nekoliko več kot le splošne telovadbe. Mislim, da je naša velika prednost
v zelo odprtih in neformalnih odnosih
med vodniki in vadečimi ter zelo dobrem
sodelovanju z njihovimi starši. Mi vodniki
pa se trudimo na inovativen način zapolniti vrzeli materialnih pogojev.
Kakšni so načrti v programih, ki jih
vodiš?
V bližnji prihodnosti si želimo vadbo
narediti še pestrejšo in še bolj zanimivo.
Predvsem v akrobatskem delu imajo
dekleta še veliko rezerve, a jih zaradi
pogojev ne moremo izpopolnjevati sistematično. Občasno obiskovanje Študijske
telovadnice pa pač ni dovolj za resen
napredek na tem področju. Torej, v naš
program si želimo vnesti več akrobatike,
ob ustreznih pogojih pa tudi skoke na
veliki prožni ponjavi.

Jan Černe
delo, ki ga opravljaš v društvu:
vodnik oddelka mlajši pionirji, trener
v C programu (dečki), vaditelj pri
cicibanih
športna izobrazba: vaditelj gimnastike
član društva od: menda odkar sem
se rodil
študij oz. zaposlitev: študent na
Fakulteti za šport
najljubši hobiji: v prostem času
rad kolesarim, smučam, deskam, ter
igram florball, košarko in nogomet
Kako si prišel v društvo?
Že kot malega otroka so me starši
pripeljali na telovadbo.
Katere so prednosti vadbe, ki jo
vodiš?
Mislim, da so prednosti naše vadbe
osvajanje novih gibalnih znanj na
različnih športnih področjih, s poudarkom na gimnastiki in razvijanje novih
gibalnih sposobnosti.
Kakšni so načrti v programu, ki ga
vodiš?
V bližnji prihodnosti bomo organizirali društveno tekmovanje za značke
Sokolček.

Igor
Ivanuš

Kaj dogaja

delo, ki ga opravljaš v društvu:
vodnik oddelka C program dečki in
trener v gimnastični šoli
športna izobrazba: trener športne
gimnastike
član društva od: 1988
študij oz. zaposlitev: kot trener v
ŠD Narodni dom
najljubši hobiji: tek po Tivoliju in
kakšna dobra knjiga
Kako si prišel v društvo?
V ŠD Narodni dom so me pripeljali starši, ker je mami zdravnik
svetoval, da bi športna gimnastika
dobro vplivala na moje telo, saj sem
bil kot otrok šibkega zdravja. Kakor
se spominjam, smo imeli v prvem
razredu osnovne šole tudi testiranje
za športno vzgojni karton in so mi
učitelji športne vzgoje predlagali,
naj se začnem ukvarjati s športno
gimnastiko.
Katere so prednosti vadbe, ki jo
vodiš?
Kot vodnik oddelka C programa
lahko povem, da naša vadba temelji
na razvoju osnovnih motoričnih
sposobnosti otrok v mlajših letih,
pridobivanju znanja osnov akrobatike, vključevanje v vadbeno skupino
in vključevanje v tekmovalni proces
na nivoju rekreativne športne gimnastike. Otroci se naučijo mnogih
osnov gimnastike, pridobijo red,
disciplino, empatijo do drugih v
skupini in seveda skozi tekmovanja
prepotrebno samozavest in samopodobo.
Kakšni so načrti v programu, ki ga
vodiš?
Vsekakor nabor mlajših selekcij, da
ne bo nastala prevelika luknja med
mlajšimi in starejšimi tekmovalci. Glede na to, da je pred dvema
letoma GZS ustanovila strokovni
odbor za akrobatiko, ki vključuje
veliko prožno ponjavo, akrobatiko
na akrobatskih stezah in malo prožno ponjavo, slediti novo nastalim
pravilnikom posameznih disciplin,
katerih tekmovanj se bodo naši
mladi nadebudneži v prihodnosti
tudi udeleževali. Ne nazadnje pa
tudi usposabljanje starejših tekmovalcev našega oddelka, saj bodo v
prihodnosti ti fantje prepotrebni za
delovanje našega društva.

Jerica Zelikovič
delo, ki ga opravljaš v društvu: vodnica
oddelka cicibani, trenerka v C programu
(dekleta), gimnastični šoli, na OŠ Toneta
Čufarja in OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki
športna izobrazba: diplomantka Fakultete za šport, trenerka gimnastike
član društva od: 2005
študij oz. zaposlitev: končujem Fakulteto
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za šport, zaposlena v ŠD Narodni dom
najljubši hobiji: rolanje, druženje, branje,
poslušanje glasbe, potovanja, surfanje,
aerobika
Kako si prišla v društvo?
Prijateljica mi je rekla, da rabite v društvu
vodnike za C program pri dekletih in sem
prišla v 2. letniku faksa pogledat in ostala.
Katere so prednosti vadbe, ki jo vodiš?
Mogoče to, da skozi igro in zabavo naučimo predšolske otroke osnovne motorike,
jih seznanimo z gimnastičnimi orodji in
osnovnimi elementi na njih.
Kakšni so načrti v programu, ki ga vodiš?
Številčnejši obisk vadbe cicibanov, možnost vadbe v mešanih skupinah (punčke
in fantki skupaj), da bi pripravniki nadaljevali s svojim delom in enkrat postali tudi
sami vodniki.

član društva od: 1984
študij oz. zaposlitev: uslužbenec v podjetju
najljubši hobiji: vse oblike gibanja (kolo,
nogomet, plavanje, badminton,...)
Kako si prišel v društvo?
V društvu telovadim že od malih nog.

Klemen Kotnik
delo, ki ga opravljaš v društvu: vodnik
oddelka starejši pionirji, vodnik pri cicibanih in mlajših pionirjih
športna izobrazba: vaditelj gimnastike

Nuša Jarc
delo, ki ga opravljaš v društvu: vodnica oddelka starši z otroki in cicibanke,
trenerka v C programu (dekleta)
športna izobrazba: vaditeljica gimnastike in mednarodna sodnica ženske šp.
gimnastike
član društva od: 2006
študij oz. zaposlitev: študentka 3.
letnika Fakultete za šport
najljubši hobiji: poleg športnih hobijev

Katere so prednosti vadbe, ki jo vodiš?
Izboljšanje motoričnih sposobnosti in krepitev vseh mišičnih skupin.
Kakšni so načrti v programu, ki ga vodiš?
Posebnih načrtov nimam. Trenutno se
bolj intenzivno pripravljamo za društveno
tekmovanje za značke Sokolček.

se rada ukvarjam z dojenčki in malčki
ter pečem slaščice
Kako si prišla v društvo?
Na povabilo Marjane, saj ste takrat
iskali nove vodnice.
Katere so prednosti vadb, ki jih
vodiš?
Prednost obeh vadb je, da sta prilagojeni predšolskim otrokom, ki se najprej preko vadbe s starši navadijo na
novo okolje, kasneje pa že samostojno
sodelujejo in tako izboljšujejo svoja
gibalna znanja in sposobnosti, krepijo
samozavest, sklepajo prijateljstva in
počnejo stvari, ki jih veselijo.
Kakšni so načrti v programih, ki jih
vodiš?
V prihodnjih dveh mesecih bomo pridno izpolnjevali knjižice za miško Eli
in si tako priborili priznanja, nekateri
pa tudi medalje.

Kaj dogaja

ritmične gimnastike
član društva od: 2009
študij oz. zaposlitev: kot trenerka ritmične
gimnastike v ŠD Moste
najljubši hobiji: ples/zumba, sprehodi v naravi, poležavanje na plaži, rolanje

delo, ki ga opravljaš v društvu: vodnica pri cicibanih in mlajših pionirjih
športna izobrazba: vaditeljica plavanja, učiteljica smučanja 1
član društva od: 2010
študij oz. zaposlitev: študentka na
Fakulteti za šport – smer športna
vzgoja
najljubši hobiji: vse v zvezi s športom, poslušanje glasbe

delo, ki ga opravljaš v društvu: trenerka
v C programu (dekleta)
športna izobrazba: trenerka športne
gimnastike
član društva od: mislim, da od leta 1991
študij oz. zaposlitev: vzgojiteljica predšolskih otrok v vrtcu
najljubši hobiji: šport (gimnastika, plavanje, plezanje, smučanje ...), potovanja,
motorizem

delo, ki ga opravljaš v društvu: vodnik
pri cicibankah in mlajših pionirkah
športna izobrazba: vaditelj športne
gimnastike
član društva od: član društva sem od
1996, ko sem prvič obiskal tabor v Premanturi. V telovadnici delam že 7 let.
študij oz. zaposlitev: 4. letnik na Pravni
fakulteti na ljubljanski univerzi
najljubši hobiji: v zimskem času se
najraje z bordom spuščam po snežnih
strminah, poleti večino časa preživim pod
jadri ali padalom (kitesurfing)

Matevž
Legiša

Živa Štucin

delo, ki ga opravljaš v društvu: vodnica
pri cicibanih
športna izobrazba: strokovna delavka
1 – temeljna ŠV za otroke od 0–6 let,
učiteljica smučanja 1
član društva od: 2003
študij oz. zaposlitev: končujem 6. letnik
na Medicinski fakulteti
najljubši hobiji: Sprošča me delo z otroki in v tem zelo uživam. Zato pozimi tudi
učim smučati, poleti pa delam v taboru
Narodnega doma. Ko ne študiram, se
poskušam čim več ukvarjati s športom
in se družiti s prijatelji. Vsako poletje si
vzamem vsaj en mesec za potovanje,
najraje na drugi konec sveta. Letos je na
sporedu Tajska.

Kakšni so načrti v programu, ki ga
vodiš?
Nimam načrtov ... ne vem, kako bi za prihodnjo sezono ... ali bom sploh lahko ..?!.

Lejla Pirnat

Maja Harej

delo, ki ga opravljaš v društvu: vodnica
oddelka ritmična gimnastika in trenerka
na OŠ Šentvid
športna izobrazba: diplomirana trenerka

Jan Ražen

Tina Čas

Kako si prišla v društvo?
Še kot osnovnošolka sem bila nekajkrat v
Premanturi, kasneje sem se s klubom ritmične
gimnastike kar nekaj let zaporedoma odpravila na poletne priprave v Premanturo, kjer smo
se vedno imeli odlično. Šport združuje – prav
tako tudi Premantura – , tako smo se tudi ritmičarke in gimnastičarji/ke večkrat srečevali.
Rezultat je bil sodelovanje...

Katere so prednosti vadbe, ki jo vodiš?
Vadba je namenjena deklicam, starim od
5–7 let, ki se želijo spoznati z ritmično
gimnastiko. Ritmična gimnastika vsebuje
prvine gimnastike, plesa in baleta ter
vključuje delo z rekviziti (kolebnica,
obroč, žoga, kiji, trak) na spremljajočo
glasbo. Dekleta razvijajo plesno, gibalno,
glasbeno, estetsko, čustveno in domišljijsko izraznost, hkrati pa izboljšujejo svoje
motorične sposobnosti.

delo, ki ga opravljaš v društvu: vodnik
pri mlajših pionirjih in cicibanih
športna izobrazba: vaditelj športne
gimnastike
član društva od: Če štejem samo delo
v telovadnici, potem je to 5 let, če pa
zraven štejem tudi, ko sem v društvo
hodil kot mulec pa od leta 1993
študij oz. zaposlitev: univerzitetni
študij agronomije
najljubši hobiji: šport na televiziji :)

Tjaša
Kočevar
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delo, ki ga opravljaš v društvu: vodnica
pri starših z otroki in cicibankah
športna izobrazba: strokovna delavka
1 – temeljna ŠV za otroke od 0–6 let,
učiteljica smučanja 2
član društva od: 2003
študij oz. zaposlitev: absolventka na
Pedagoški fakulteti – smer razredni pouk
najljubši hobiji: smučanje in deskanje na
snegu, ples, tek v naravi, potovanja
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Novice iz študijske telovadnice
piše • Marjana Bokan

Ker naša revija Stoja izhaja le dvakrat
letno, sem vam dolžna še nekaj ne
najbolj svežih novičk. V zadnji številki
smo napovedali nastop naših članov na
svetovnem prvenstvu v Tokiu. Žal se ni
izšlo po njihovih željah in pričakovanjih.
Tako bo slovenske barve v gimnastiki na
OI zastopala le posameznica Saša Golob
(GIB Šiška), ki si je nastop priborila na
predolimpijskem tekmovanju v Londonu
(10. 1.–13. 1. 2012). Zdaj so znani že vsi
potniki za OI. Nastopilo bo 12 ženskih in
12 moških ekip ter posamezni dobitniki
medalj s svetovnega prvenstva, ki so
hkrati izpolnili minimalne zahteve. V
moškem ekipnem delu se nam bodo
predstavili telovadci iz Japonske, Združenih držav Amerike, Nemčije, Rusije, Koreje, Romunije, Ukrajine, Velike Britanije,
Francije, Španije in Italije.
Nekoliko bolj raznolika bo zasedba držav
v ženskem ekipnem tekmovanju, saj
ekipe prihajajo kar iz petih različnih kontinentov, in sicer se nam bodo predstavile telovadke iz Združenih držav Amerike,
Rusije, Kitajske, Romunije, Japonske,
Avstralije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, Kanade, Francije in Brazilije.
Kljub temu, da za naše telovadce na OI
v Londonu, ki bodo potekale od 27. 7.
do 12. 8. 2012, ne boste mogli navijati
pa vas vabim, da zanje držite pesti v
spomladanskem delu sezone, ki se zanje
začenja že prav kmalu, in sicer:

Svetovni pokal v Cottbusu (Nemčija): 22.
3.–25. 3. 2012
Svetovni pokal v Dohi (Katar):
28. 3.–30. 3. 2012
Svetovni pokal v Zibo Cityju
(Kitajska): 7. 4.–8. 4. 2012
Svetovni pokal v Osijeku (Hrvaška): 27.
4.–29. 4. 2012
Evropsko prvenstvo Montpellier
(Francija): 21. 5.–27. 5. 2012
45. Šalamunov memorial
(Maribor, Slovenija): 1. 6.–3. 6. 2012
Svetovni pokal v Gentu (Belgija):
9. 6.–10. 6. 2012.

Če boste pozorno spremljali njihove
sestave, boste ugotovili, da ima naš član
Alen Dimic na bradlji svoj element, ki je
poimenovan prav po njem. Po svetovnem prvenstvu v Tokiu ga je mednarodna gimnastična zveza (FIG) uvrstila v
pravilnik D težavnostne stopnje. Izvaja
ga iz stoje na rokah, sledi predkoleb s
¾ obrata in hop poskokom v stojo na
rokah na eni lestvini.
Tudi naši mlajši telovadci pridno nabirajo moči in pilijo vaje. Uvodna tekma
Pokal Narodnega doma bo potekala na
domačem prizorišču, starše in gimnastike željne pa vabim, da si tekmo ogledajo
v soboto 21. 4. 2012. Več informacij o
sami tekmi pa si lahko preberete tudi na
našem Facebook profilu.
Prvič bodo fantje kot skupina nastopili
v OV2, mlajši pa bodo zapolnili vsaj

dve ekipi v OV1. Pridno telovadi tudi
skupina 5–6 letnikov, ki se pridno uči
obvezne vaje.
Predvidene tekme za mlajše starostne
kategorije (ponekod datumi še niso
fiksno določeni):
15. 4. 2012 Pokal Ruš in
Pokal Slovenije
21. 4. 2012 Pokal Narodnega doma
začetek junija Pokal Vič
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Kako sem
naredila nekaj zase
Karin Crnek, INLPTA Coach za po-Moč, telefon 030 245 563

Vem, prišel je čas, ko se moram
odločiti in narediti korak naprej.
Če bi ga le bila sposobna narediti
že danes. A dnevi kar minevajo,
jaz pa še vedno sanjam, kako bi
bilo lepo, če bi se kaj spremenilo,
če bi lahko spremenila tisto nekaj,
da bi dosegla dovolj samozavesti
za naslednji korak.
Pomemben korak! Ampak že danes? Eh, mogoče pa lahko počaka
do jutri …
Pred nekaj dnevi, tedni, ne spominjam se natančno, koliko časa
je že minilo od takrat, ko sem
s prijateljem Rokom sedela na
kavi in klepetala o izzivih našega
vsakdana. Povedala sem mu, da
že nekaj časa nisem v tako dobri
»koži«, kot bi si želela, da si želim
spremeniti nekatere stvari pa ne
vem kako, saj ne zberem dovolj
moči in odločnosti za spremembo.
Pogovarjava se. Rok mi razlaga, da
odločitve današnjega dne vpli-

vajo na naše življenje jutri. Zato
bo tisto, kar danes pomembnega
naredim zase, vplivalo na to, kako
bom živela v prihodnosti.
»Odločitev je pač tvoja«, mi reče.
Ja, ja, ja! Saj vem, ampak on ne ve,
da to ni tako enostavno. Mogoče
vseeno ni potrebno začeti s tem
ravno danes. Bi raje uživala v kavi,
svojih skrbeh in majčkenemu
trpljenju, ki je med prijateljskim
klepetom tako neznaten. Spet
slišim Roka, ki pritrjuje, da je to
lahko čisto v redu, če se tako odločim in če mi je tako v redu.
Hm, tole pa nisem želela slišati.
Sem se res sama odločila tako?
»Dobro in kaj mi predlagaš«, ga
vprašam in seveda ne pričakujem
kaj več od običajnih pametnih
moških nasvetov.
In Rok začne opisovati svojo izkušnjo s coachingom, ki se je začela

pred nekaj meseci.
»K Martini sem prišel po priporočilu prijateljice in nisem ravno
najbolje vedel, kaj se bo dogajalo
in predvsem, kam me bo to pripeljalo. Na začetku mi je povedala,
kako bodo izgledala najina srečanja, če se bom odločil, da z njimi
nadaljujem in me vprašala, kako
mi lahko pomaga.«
In sem začel pripovedovati o moji
situaciji, kaj si želim, kaj bi rad
spremenil, da sem ves zmeden
in nezadovoljen, da ne vem, kako
in kje naj začnem. Martina me je
pozorno poslušala, mi postavljala
vprašanja, včasih res čudna vprašanja. Vprašanja, ki se jih na tak
način nisem še nikoli spraševal in
temu primerni so bili tudi moji
odgovori. Včasih sem imel občutek, da mi misli letijo naokoli brez
repa in glave, a ob koncu najinega
prvega srečanja sem presenečen
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spoznal, da so nekatere od njih
začele dobivati novo podobo in
nov smisel. Tudi kasneje na poti
domov so se misli še vedno lovile
po glavi, pravzaprav so plesale
druga z drugo. Verjetno zato, ker
sem v mladosti tako rad plesal,
sedaj pa tega zaradi vseh obveznosti ne počnem več prav pogosto. Vsekakor sem se odločil, da s
coachingom nadaljujem.
Čez približno teden dni se z Martino ponovno srečava. Najprej me
vpraša, kaj posebnega se mi je
dogajalo v času, ko se nisva videla. Povem ji, da pravzaprav niti ne
vem, kaj se je dogajalo, da pa se
je zagotovo nekaj spremenilo, še
vedno pa razlog zaradi katerega
sem prišel k njej, nekako ostaja.

Martina me spomni na to, da se
takšne spremembe ne dogajajo
čez noč, potrebujejo svoj čas, da
se »usedejo«, da najdejo pravo
mesto v našem življenju. Kakorkoli že, še vedno sem odločen, da
nadaljujem in pogledam, kam me
pelje moja nova in zanimiva pot.
»Ali si pripravljen, da narediva coaching tehniko, ki ti lahko
pomaga?«, me vpraša Martina čez
nekaj časa.
»Seveda, čeprav se sliši precej
tehnično, se bom pustil presenetiti?«, si rečem. Mogoče je to
še ena od meni nepoznanih, a
pomembnih stvari, ki jih potrebujem, da se približam svojemu
namenu srečanj z Martino –

zmanjšati neprijetno zadrego pred
nastopanjem.
Vstanem, sledim njenim navodilom. Če ne bi sam doživel, ne
bi verjel, da lahko na tak način,
»padem notri«, raziskujem, iščem
odgovore. Pravzaprav, če se danes
poskušam spomniti te izkušnje,
niti ne vem, kaj natančno je bilo
ključno za spremembe, pravzaprav
se mi to sploh ne zdi več pomembno. Pomembno je, da sem
po tej izkušnji coachinga sproščen, brez treme in v svoji najboljši »koži«, ko stojim pred ljudmi
ob mojih nastopih in ob tem še
neznansko uživam.

Če tako želimo ali ne, čustva in občutki določajo kvaliteto našega življenja. Vsak dan, v odnosih,
za katere nam ni vseeno, v službenem in domačem okolju in še najbolj v intimnih odnosih, nas
spremljajo čustva. Po eni strani nas ohranjajo žive, še prevečkrat pa nam povzročijo tudi precej
nepotrebne škode. Če smo veseli, se to pozna na naši drži telesa, obrazni mimiki, v višini glasu;
ravno tako se vse to odraža, kadar smo jezni, žalostni, presenečeni ali celo v strahu. Tako se
odzivamo na zunanje dogajanje oziroma na dogajanje v nas samih.
Sami imamo le malo vpliva na resnične razloge, ki sprožajo naša čustva, vendar pa lahko veliko
naredimo pri preokvirjanju čustvenih stanj, ki nas ujamejo in s tem posledično spreminjamo
naše misli, naša vedenja in naše navade. Svojo pozornost usmerjamo na iskanje taktik in načinov, na pridobivanje stvari in nazivov, medtem ko je resnična ovira lahko v: naših prepričanjih,
ki smo si jih ustvarili v preteklosti, pomanjkanju samozaupanja, neusklajenosti med uspehom,
ki si ga želimo in uspehom, katerega nas je strah, mogoče v zgodbah, kaj je prav, kako moramo
delati, živeti in ljubiti.
Če želimo lahko v času velikih sprememb v našem okolju naredimo tudi kakšno manjšo ali večjo spremembo v sebi in predvsem za sebe.

Si predstavljajte, kako bi se počutili, če bi:
•
•
•
•
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dosegli cilj, ki vam je pomemben
izboljšali svoj odnos z drugimi
odpravili slabe navade in razvade
premagali ovire v poslovnem ali zasebnem življenju …

... dovolite si prebuditi svojo moč in najti odgovore
V življenju je pomembno, kar danes pomembnega naredim za sebe; od tega je odvisno, kako in
na kakšen način bomo živeli v prihodnje. Odločitev za spremembo pomeni že pol poti k uspehu,
čeprav ta pot ni vedno najlažja in se spremembe ne zgodijo čez noč.
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Nekaj resnic Vzhoda za
kakovostno partnerstvo
piše • Ana Hram, Svetovalnica PU

Prepir v kakovostnem
partnerstvu je le
blagodejna nevihta
Novodobni odnosi, ki jih je iz dneva v
dan vse več in to v različnih oblikah
(kot je tudi vse več oblik zasvojenosti
in omam), nam narekujejo, da se ljudje
precej oddaljujemo od svojega bistva
in od svojega notranjega občutka, kaj
je Prav. Ta notranji kompas nas vodi vse
enako, le da ga le še redki želijo poslušati. Naši otroci pa za svoj razvoj in obstoj
potrebujejo poslušati smer notranjega
kompasa. Sami po sebi se ga zelo trudijo
poslušati, a imajo vse manj in manj,
skorajda nič več zdravega vzora. Za zdrav
vzor in za kakovostno partnerstvo se
bomo morali vrniti nekaj korakov nazaj
in se obrniti proti vzhodu. Se soočiti
z jezo, potlačevanjem čustev, nadvladanjem drugega, se ponovno srečati s
seboj, s partnerjem in slediti višji resnici,
pravilnemu delovanju, blagodejni nevihti
v partnerskem odnosu, ...

Prepovedana čustva,
predvsem jeza
Dr. Harville Hendrix pojasnuje v knjigi
za partnerske odnose Najina ljubezen,
da so zelo redki starši, ki spoštujejo jezo
svojega otroka. Prav tako so še bolj redki
zakonci, ki spoštujejo jezo eden drugega.
Majhna deklica bi začutila veliko olajšanje, če bi slišala mirni odgovor mame:
»Zelo razumem tvojo jezo. Nisi hotela
narediti, kar sem zahtevala. Toda jaz sem
tvoja mama in ti si otrok in prav je, da
narediš, kot ti rečem«. Ko dajo starši
otroku pravico do jeze, jim dajo pravico
do izražanja svojega jaza. Deklica bi si
lahko rekla, predvsem pa bi to občutila:
»Obstajam. Starši se zavedajo mojih
čustev in mi jih dovolijo. Ne morem sicer
vedno narediti po svoje, toda poslušajo
me in me sprejemajo takšno, kot sem.
Me spoštujejo«. Dovoljeno ji je ostati v
stiku s svojo jezo in se izraziti v celoti.

Jeza je tudi eno od osnovnih čustev v
partnerskem odnosu, s katerim partner z več ognja, ali z mnogo več ognja
»požge« – poškoduje drugega partnerja.
Prav tako otroke. Prav tako obstajajo
ljudje, ki s tihim pritiskajočim mirom –
navideznim mirom za večjo kontrolo nad
drugim, povročajo tudi mnogo gorja.

Močno ljubezen prepir le
obogati
Deset let je dolga doba – še celo štiriindvajset ur je dolgih, da smo nenehno
v enem samem razpoloženju, kajti um
prehaja iz nasprotja v nasprotje.
Če je ljubezen močna, poudarja avtor
Vzhoda, Knjige o niču, potem mora biti
tudi kakšen prepir. Prepir ljubezni ne bo
pokopal, temveč jo bo obogatil. Če ljubezen je, potem jo bo prepir obogatil; če
ljubezni ni, potem odidemo, se ločimo,
ali zapademo v depresijo, zbolimo ...
Pomembno pa je, da v prepiru ne izrabimo partnerjevega zaupanja, globokih
skrivnosti notranje biti, zaupanih in
razkritih ran in bolečin, odnosa zgrajenega v globoki intimnosti. Prepir mora biti
usmerjen na konkretni dogodek, ne na
partnerjevo osebnost, ali pomešati vse,
kar nam pride »pod roke«. Tudi v prepiru
ohranimo samospoštovanje in spoštovanje do partnerja in partnerske zveze.

Kadar ne dojamemo skritega –
globljega sporočilnega pomena
stisk, bolezni, dogodkov, smo si
zaman skalili življenjsko pomemben duševni mir.
Zaskrbljeni partner
Avtor Vzhoda opisuje zaskrbljeno,
razočarano, zapuščeno ženo, ki ni imela
resničnega polnovrednega zakona in
globoko intimne partnerske zveze, ki
globoko osrečuje oba zakonca.
»Poročena sva bila deset let. Nikdar se

nisva prepirala, nikdar se nisva jezila
drug na drugega. Tako močno sva se
ljubila, da se nisva nikdar prepirala.
Niti za en sam trenutek se nisva sprla.
Nenadoma me je zapustil. Tako rada sva
se imela.«
In dobila odgovor: »Če se v desetih letih
nismo nikdar prepirali, to pomeni, da
ljubezni sploh ni bilo. To pomeni, da to
ni bilo razmerje. In bili smo v hudem
strahu, da bi vsaka jeza, vsako nasprotje,
katerakoli najmanjša stvar lahko vse
skupaj razbila. Tako smo bili preplašeni,
da se nismo nikdar prepirali. Nikdar nismo verjeli, da je ljubezen lahko globlja
od prepira, da je prepir samo trenuten
in da si bomo po prepiru še bolj vneto
padli v objem. Ne, nikdar nismo zaupali v
to. Zato se nismo prepirali. In ni se treba
čuditi, da je en od partnerjev odšel.«

Doslednost v enakem
Če nam je preveč do doslednosti, pojasnjuje avtor Vzhoda, bomo postali mrtvi,
vse bolj in bolj mrtvi, kajti doslednost
je možna le tedaj, če nasprotje popolnoma zavržemo. Potem ljubimo in samo
ljubimo in se nikdar ne ujezimo, nikdar
ne sovražimo, nikdar se ne prepiramo.
Ubogamo, samo ubogamo – nismo neposlušni, se nikdar ne upremo, nikdar ne
odidemo. Toda potem smo izgubili vso
svežino, razmerje se zastrupi – potem
nas ubija.

Polnost ponovnega
srečanja partnerjev
In kadar se ženska po jezi vrne, poja-
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snjuje avtor Vzhoda, je ljubezen spet
sveža. Zdaj to ni ponovitev. Vrzel jeze je
izbrisala preteklost. Zdaj je spet mlado
dekle. Spet se zaljubi – vse se osveži. Če
pa vzameš življenje linearno, je potem
življenje polno nepotrpežljivosti. Nihče
se ne bo vrnil; potem vselej trepetaš, se
bojiš in zato tlačiš stvari v sebi. Potem
lahko z žensko živiš deset let ali deset
življenj, toda živiš s tujko. Obvladuješ se,
ona se obvladuje, a srečanja ni. Srečanja
ni tudi takrat, ko si jezo dovoli le eden
od partnerjev, drugemu pa jo besedno
ali nebesedno prepove, v kali zatre, tako,
da jo mora le-ta vedno ali skoraj vedno
potlačiti, zanikati in ostati prijazen.

Nekaj resnic Vzhoda za
kakovosten zakon –
globoko intimno
partnersko zvezo
Ženska se preliva v moškega, moški v
žensko, pojasnjuje avtor Vzhoda, ... to je
življenje.
Poudarja, da moški ni moški štiriindvajset ur na dan, ne more biti – včasih
je ženska. In da ženska ni ženska vseh
štiriindvajset ur dneva – včasih je tudi
moški. Gibljeta se v nasprotje. Kadar se
ženska razjezi, ni več ženska; postane
agresivnejša od kateregakoli moškega in
je nevarnejša od vsakega moškega, kajti
njena moškost je čistejša in neizrabljena.
In zato je, kadar jo uporabi, tako ostra,
da se noben moški ne more kosati z njo.
Tako je kakor z njivo, ki je dolga dolga
leta ni nihče obdeloval; potem poseješ;
in imaš rekordno letino!

Ženska se preliva v moškega,
moški v žensko ... to je življenje.
To je zaključen krog – celota.
Vzpostavljanje
naravnega reda
Ženska postane včasih moški in kadar je
tako, se noben moški ne more kosati z
njo. Tedaj je zelo nevarna; za moškega je
bolje, da se ji ukloni. In moški to naredijo
– postanejo ustrežljivi, predajo se. Kajti
moški mora pri priči postati ženska, sicer
pride do težav. Dvoje mečev na enem
prestolu – pomeni težave. Če je ženska
postala moški, če je zamenjala svojo vlo-

go, potem moški takoj postane ženska.
Tedaj je red znova vzpostavljen. Krog je
spet zaključen. In kadar se moški podredi
in preda, potem je v tej predaji čistost,
s kakršno se ne more kosati nobena
ženska – kajti običajno ni nikdar v tej
drži, v tej igri. Ponavadi stoji in se bojuje.
Ponavadi je volja in ne predanost. Toda,
če se preda, potem se preda z nedolžnostjo, s kakršno se ne more primerjati
nobena ženska.

Ena resnica –
višja resnica
Izhodišče vzhoda je, da je resnica samo
ena, imenuje se »višja resnica«. Starša,
ki naj bi bila odgovorna odrasla, se pričneta počasi oddaljevati en od drugega,
se vse manj spoštovati, se bojevati med
seboj, tekmovati, ob tem pa v igro boja
vzameta tudi otroka, ki avtomatično izgubi vlogo otroka, njemu edino pripadajočo in zdravo vlogo. Tak otrok ima take
in drugačne posledice takšnega boja.
Starš z več ognja se počuti zmagovalec
in ponavlja vajo, drugi partner pa je na
nek način poraženec. V takem boju ni
nikoli nihče zmagovalec.

Resnica je vedno samo ena.
Imenuje se »višja resnica«, pa
karkoli kdo reče, zatrjuje, dokazuje, želi z egom prevladati,
s povišanim tonom, statusom
podrediti, nadvladati, prisiliti.
Nasprotje je ritem istega
Avtor knjige Knjiga o niču poudarja, da
nasprotje sploh ni nasprotje. To je ritem,
to je ritem istega; ubogamo in nato spet
ne ubogamo – to je ritem. Če sicer ves
čas ubogamo in samo ubogamo, postane
vse monotono in mrtvo. Monotonost je
narava smrti, kajti v njej ni nasprotja.
Življenje je živo. Obstajajo nasprotja, obstaja ritem. Gremo in se vrnemo; odhajamo in prihajamo; ne ubogamo in nato
spet ubogamo; ljubimo in sovražimo. To
je življenje, ni pa logika. Logika pravi, če
ljubimo, ne moremo sovražiti. Če ljubimo, kako se potem lahko razjezimo? Če
ljubimo na ta način, ljubimo monotono,
v istem tonu. Toda potem bomo postali
napeti in se ne bomo mogli sprostiti.
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Nasprotje sploh ni nasprotje.
To je ritem, to je ritem istega.
Ubogaš, nato ne ubogaš.
Logika je premica,
življenje je krog
Logika verjame v linearne pojave,
pojasnjuje avtor Vzhoda, giblješ se po
eni črti. Življenje pa verjame v kroge,
poudari, ista črta gre navzgor in gre nato
navzdol, postane krog – takoimenovani
krog jina in janga.

Oshojev utrinek
o zavesti
Človek, ki živi skozi vest, postane tog.
Človek, ki živi skozi zavest, ostane mehak. Zakaj? – Zato, ker človek, ki ima
predstave o tem, kako je treba živeti,
postane tog. Nenehno s sabo prenaša
svoj značaj. Značaj je kakor oklep: je
njegova zaščita, njegova varnost; vse
svoje življenje je vložil v značaj. In na
dogodke se vselej odziva skozi značaj,
ne neposredno. Če mu postavite vprašanje, ima konfekcijski odgovor. To je
znak trdega človeka – je otopel, top,
mehanski. Morda je dober računalnik,
vendar pa ni človek. Nekaj storite in
odzove se na ustaljen način. Njegov
odziv je predvidljiv: je robot.
Resnični človek deluje spontano. Če
mu postavite vprašanje, dobite na
vprašanje odgovor, ne odziva. Vašemu
vprašanju odpre srce, se mu izpostavi,
odgovori nanj.
Za kakovostno partnerstvo je Ljubezen
edina prava osnova. Spoštljiva ljubezen
stremi k harmoniji, čistosti, ravnotežju
in svétosti med obema partnerjema in le
taka ljubezen je globlja od jeze, prepira,
ki je kot nevihta. Vsaka nevihta, ki jo
narava nujno potrebuje, pa ji prinese
čistost, globoko svežino in novo živost.
Info: vitaliti.pu@gmail.com
Vec o svetovalnici na e-strani:
www.svetovalnica-pu.org

