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A Moja strast je risanje. Ko rišem, je pomembna perspektiva. Tudi v vsak-
danjem življenju je pomembna. Nanjo se zanašam, ko rišem, z njo se 
srečujem, ko opazujem podobe sveta, v mojem duhovnem svetu nastopa 
kot možnost zamenjave. 

Zamenjava je tudi potrebna. Življenje ne bi smelo biti eno samo linearno 
kopičenje istega. Ljudje pravijo, da lahko zamenjamo perspektivo, kar 
pomeni, da lahko pogledamo nase, na druge ljudi in na sam svet še na 
drugačen način, kot je ta, na katerega smo sicer navajeni od malega in 
verjamemo, da je edini, ki ga zmoremo, ali pa smo celo prepričani, da 
je edini pravilni. 

Nov način je lahko povsem nepredvidljiv, in nas preseneti, to pa je lahko 
zelo dobro in je v našo največjo korist. Ni namreč nujno, da gledamo 
vselej na enak način. In ni nujno verjeti, da so ljudje bodisi normalni bo-
disi nenormalni. Mnogo bolj so drugačni ali različni. Svet ni črno-bel, in 
ne obstajajo ljudje, ki so brez posebnih potreb, in ljudje, ki jih imajo.

Endijevo zanimanje za risanje in možnost zamenjave perspektive je nav-
dušujoče, vodi pa k najvišjemu cilju, ki ga lahko doseže človek.

Svoboden človek namreč zmore zamenjati perspektivo in se zna odpove-
dati črno-belemu gledanju na svet. Nesvoboden človek tega ne zmore.

Na drugi strani tega zapisa vidimo podobo iz narave, podobo narave, 
ki je ne gledamo in ne vidimo vsak dan. Lahko jo gledamo, ker je del ko-
ledarja, lahko jo gledamo, ker je lepa, spokojna in nenavadna, lahko jo 
gledamo in si mislimo, kako dobro je včasih zamenjati perspektivo.

Narediti kaj dobrega in vnašati kaos v red, v katerega navadno verjame 
večina ljudi.

Moje ime je Endi. Doma sem iz Borovnice. Barje ni daleč proč 
od mojega doma in je polno skrivnosti, lepih barv, nenavadnih 
oblik in zanimivih vonjav. Šolam se v CIRIUS-u Kamnik, ker 
verjamem, da bi imel v kaki drugi šoli manj možnosti, da bi 
postal to, kar sem. Po domače: imel bi več težav.

Ljubljansko barje

Endi
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Logarska dolina
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Kdor je hvaležen drugim za pomoč, slavnostno govori. Taka je etimolo-
gija besede hvaležnost. Ko smo nekomu hvaležni, ga slavimo in hvalimo. 
Zahvaljujemo se mu, saj ni nujno, da nam nudi pomoč. Hvaležnost in 
spoštovanje drugega gresta zato z roko v roki.

Ko se kot otroci učimo živeti v svetu, se naučimo, da obstaja meja, ki je ne 
smemo prekoračiti. Ogenj je zato dobra metafora za prepovedi in cen-
zuro, kajti bližina ognja je tudi nevarna. Kdor gre po kostanj v žerjavico, 
mora biti zato izjemno pazljiv.

Onkraj meje ni več spoštovanja in ni hvaležnosti.  

Dokler ne vemo, kako ravnati z ognjem, se nam dogaja, da se opečemo. 
Ko imamo veliko znanja, se ne opečemo več, zastavi pa se novo, zahtev-
no vprašanje, ali lahko z vednostjo, ki jo imamo, pojasnimo sam ogenj.

Lahko si rečemo, da nas ne zanima resnica ognja, ki je tudi prispodoba 
za življenje. Vsekakor se lahko zadovoljimo s tako ugotovitvijo ter živimo 
in preživimo v temi neznanja. Pa vendar zadeva ni tako preprosta.

Vsak človek kdaj potrebuje pomoč drugega človeka. Prav tako potrebuje 
spoštovanje in hvaležnost. Ni nujno, da se vse to zgodi, ko pa se zgodi, 
je svet bistveno lepši kot sicer. V njem je tedaj nekaj blagega, mirnega, 
spokojnega in lepega. Kot na kaki fotografiji. 

Ime mi je Tilen, živim v kraju Gornji Grad. Imam cerebral-
no paralizo, star sem skoraj šestnajst let. Včasih potrebu-
jem kako pomoč sošolcev, vem pa tudi, da je pomoč, ki 
mi jo nudijo, izraz spoštovanja, zato sem jim hvaležen. Ra-
zumem, da pomeni hvaležnost zahvalo in pohvalo, nekaj, 
kar je treba tudi izraziti, ne zgolj čutiti. 

TilenTilenTilen
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Ljubljana
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Obstaja tkanina življenja, ki je kakor meglica, presojna mreža, za katero morda 
niti ne vemo. Vidimo jo samo včasih, ko se zavzamemo, ko se ustavimo in se umi-
rimo. Potem na nov način uzremo tudi ljudi, ki živijo v njej. In sebe.

Oseba, ki ima Aspergerjev sindrom, ni isto kot avtizem; človek ni diagnoza. Ni 
bolezen in ni nenormalnost. Strokovnjaki kar naprej govorijo o motnjah in razvoj-
nih problemih, ko mislijo na avtizem, manj pa govorijo o inteligenci, zlasti pa o 
zmožnostih za premagovanje tesnobe, bojazni in strahov. Vsak človek se namreč 
česa boji in vsakdo se lahko nauči premagovati strahove ali pa vsaj živeti z njimi, 
ne da bi ga potegnili vase. 

A ne sam. Vsega tega se lahko nauči le skupaj z drugimi ljudmi. Ki jih ni strah in 
se ne bojijo. Zanimivo: strahove premagujemo, ko nas ni strah in ker nas ni strah. 

Diagnoze so včasih pomembne, niso pa pomembne vselej. Življenje je veliko več 
kot ta ali ona diagnoza. Pomembnejši je pogum, pomembnejša je zmožnost za 
pravičnost. Špela to dobro ve.

Podobno velja za vsakega človeka. Ki lahko premaguje samotnost, omejitve, ki jih 
prinaša življenje, in politiko krutosti, ki jo prenašajo ljudje, za katere vedno znova 
rečejo, da imajo posebne potrebe. 

Vsak človek ima posebno potrebo po premagovanju strahov, samotnosti, posebno 
potrebo po skupnem življenju brez izključevanja, posebno potrebo po dobrem.

Če imamo dovolj domišljije, z lahkoto sprejmemo drugega človeka, za katerega 
se nam sprva zdi, da je čuden, ker ima na primer nalepko avtist, potem pa ugoto-
vimo, da je še bolj čudno samo dejstvo, da se nam zdi čuden.

Sem Špela. Živim v Ljubljani. Pravijo, da imam Aspergerjev sin-
drom. Verjamem jim. Res pa je tudi, da nimam staršev, ker sta 
pred časom umrla. Tkanina življenja se je takrat raztrgala. Vča-
sih me je zelo strah.

Špela
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Gorenjska – Zelenci

LE
P

O
TA

Danes je mogoče lepoto izmeriti. Ne merimo je z očmi, kot pravilno ugotavlja 
princ, temveč z razreševanjem nasprotij, v katera so ujeti ljudje. To niso narav-
na nasprotja, kamor sodi nasprotje med vodo in ognjem, ampak so umetna. 
Ustvarjajo jih človeška bitja. 

Vzamejo si premalo časa, kot dodaja princ, zato ne razumejo sveta dovolj 
dobro. Tudi drug drugega ne razumejo dovolj, ker ves čas nekam hitijo, zato 
imajo veliko potrebo po pogovarjanju in prijateljstvu.

Ljudje so kljub temu zmožni prikrivati resnico. Kar je resnično, pa je jasno, ra-
zumljivo in preprosto. Je tudi očitno, ni umišljeno in je pravo. Prikrivanje vse to 
zabriše in ni prav, da se to dogaja.

Razlike med ljudmi so zato včasih zgolj umišljene. Niso jasne in očitne, niso 
prave in niso razumljive. So umetne in kot take so škodljive. Nekateri ljudje zato 
vselej neupravičeno veljajo za manj vredne.

Da bi imeli jasne in razumljive predstave o svetu in ljudeh, moramo skozi na-
sprotja. Prebiti se moramo skozi, da bi uzrli, kar je jasno in očitno. Če so okoli 
nas samo oblaki, ne moremo uzreti jasnega neba.

Vsi odrasli ljudje so bili nekoč naivni in so verjeli, da je dobro, če je človek ka-
kor otrok, kot je rekel Jezus. Potem se je vse spremenilo, toda to še ne pomeni, 
da ne moremo biti kakor otroci, čeprav smo že odrasli.

Lepota je v globinah. Včasih kdo reče, da je očem skrita in da 
je z očmi ni mogoče videti. Morda je res tako. Mali princ je 
vedel, da je lepoto sveta težko videti, vedel pa je tudi, da je 
težko dobiti pravega prijatelja. Moje ime je Anja in živim  na 
Gorenjskem, na Jesenicah. Veseli me petje. 

Anja
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Posavsko hribovje
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Včasih se zgodi nesrečno naključje. Je povsem nepredvidljivo in 
nihče ni kriv zanj. Zgodi se pač, ker se lahko zgodi, ker obstaja 
možnost, da se zgodi. Potem se življenje spremeni. Zelo. Zdi se, 
kot da se je nenadoma v trenutku postavilo na glavo. Nadaljeva-
nje ni lahko. Je mogoče, terja pa marsikaj.

Zaradi nesrečnega naključja lahko človek spozna druge ljudi, ki 
jih sicer ne bi spoznal. Spozna dobre ljudi, ki imajo v sebi ogenj.

S srečevanji z dobrimi ljudmi se življenje obogati. Spreminja se, 
kot se maja spreminja narava. Spreminja se tako, da se nam lju-
dem zdi, kot da je življenje, ki se širi, ogenj. 

Ogenj včasih ugasne. Človek zaspi in ogenj pojenja. Zbudi se 
in svetlobe ni več. Obstaja žerjavica in ogenj je mogoče obuditi. 
Potrebna je vztrajnost, potrebna je potrpežljivost in morda je po-
treben kanček sreče. 

Filozofija nas uči, da je ogenj bolj družbena realnost kakor narav-
na. Ko rečemo, da ogenj ne sme ugasniti, mislimo tudi na ogenj 
v očeh drugega človeka, na lesk, ki ne sme izginiti. Če izgine, 
vemo, da je človek v težavah. In če ugasne v naših očeh, nam je 
jasno, da smo sami, žalostni in brez moči.

Spoštovanje ognja zato ni le izraz skrbi za ogenj v peči, temveč 
je tudi skrb za drugega človeka, da ogenj v njegovih očeh ne bi 
ugasnil. Ker pa je vsak človek drugi za druge ljudi, je pravilo uni-
verzalno: skrbite drug za drugega tako, da ogenj ne bo ugasnil. 

Moje ime je Gašper. Pred nekaj leti sem se poškodo-
val. Drsal sem, potem pa sem nenadoma padel in 
zgodilo se je nekaj skoraj nemogočega. Dogodka 
se ne spominjam, dobro pa se zavedam posledic. 
Invalidski voziček je moj redni sprem ljevalec. Doma 
sem v Loki pri Zidanem mostu. 

GašperGašperGašper
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Velika planina
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Dom je samo eden. Dom je tam, kjer odraščaš. Dom varuje tvoje sanje. 
Varuje dnevno sanjarjenje, dovoljuje sanje in jih ščiti. Zaradi doma lahko 
sanjaš v miru. Dom je varnost in zaščita pred tem, česar ne želiš.

Ni res, da je treba otroka vzgajati za grobi svet tam zunaj, da ga je treba 
čim prej navaditi, kako trdo je življenje, kot pravijo nekateri starši, vzgoji-
telji in učitelji. 

Res je prav nasprotno. 

Dom je poetika prostora. Ko se človek počuti najlepše, se počuti živega. 
Takrat čuti, da ima veliko energije. Poetika sveta postane nenadoma nje-
gova lepota, ki jo hoče užiti v čim večji meri. 

Užiti jo hoče, ker ga tolaži in pomirja. Obstajajo spomini na varnost, ob-
stajajo celo spomini na življenje v maternici. Podobe zunanjega sveta 
zato nikoli ne dosežejo podob doma, njegove varnosti in lepote. Nikoli 
ne morejo imeti enake tonalnosti, kot pravi filozof, zato so naši spomini na 
dom drugačni od zapisov zgodovinarja. Bolj so podobni zapisom poeta.

Naši spomini na dom so povezani z močnimi čustvi, ki niso nič drugega 
kot poezija tega, kar ostane za nami, ko odrastemo. Doma ne izgubimo, 
kot ne izgubimo spominov in ne izgubimo poezije. Morda kaj pozabimo, 
toda vselej se lahko vrnemo.

Težko si je predstavljati, kaj pomeni živeti z zelo visokim 
pritiskom. Še težje si je predstavljati, kako živeti s presaje-
nimi pljuči. Bistveno pri tem pa je občutenje, kako drago-
cena in vredna je skrb drugih ljudi, med katerimi so starši, 
zdravniki, medicinske sestre in drugi strokovnjaki. Živim v 
Kamniku, ob vznožju Velike planine, star sem sedem let, 
ime mi je Blaž. 

Blaž
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Pomurje

P
R

IJ
A

Z
N

O
ST

Prijaznost je tudi ljubeznivost in je naklonjenost. V starih časih je bila 
beseda prijaznost neposredno povezana z besednimi zvezami, kot 
so dobro želeti, ljubiti, rad imeti. Kdor je ljubezniv do drugega člove-
ka, mu torej želi dobro in ga ima rad. Kadar ljudje niso ljubeznivi, ne 
morejo reči, da želijo drugemu dobro. In ne živi človek, ki ne bi želel, 
da mu drugi ljudje želijo dobro.

Ljubeznivost ne pomeni, da se človek ves čas strinja z drugimi ljudmi 
in da sprejme vse, kar delajo ali rečejo. Daleč od tega. Pomeni to-
plino in jo prinaša, toda to še ne pomeni, da je dobrina, ki jo mora 
človek nenehno in brezpogojno razdajati vsem ljudem. 

Nikakor ni pretiravanje, če rečemo, da je ljubezen povezana z ob-
čutki blaženosti in sreče, vse to pa je povezano z različnostjo. Kajti 
različni smo. Vselej bomo.  

Biti različen od drugega človeka pa ne pomeni zgolj dejstva, da dva 
človeka nista povsem enaka, temveč pomeni nekaj pomembnejšega.

Človek, ki je različen od drugega človeka, čuti razliko do njega. Raz-
like pa nastajajo zaradi spreminjanja, razlikovanja. 

Modrost mi zato pravi, da se mi ni treba prilagajati drugim, različnim 
ljudem, da ni treba, da sem tak kot oni, in da je zares pomembno 
spreminjati se. Spreminjanje ni vselej dobro, dobro pa je, če prinese 
s seboj manj stresa, manj tesnobnosti, manj depresivnosti, večjo odpr-
tost, več miru in več radosti. 

Pomislite na vroče julijske dni in razkošje pšeničnih polj, v katerih se 
nalaga sončna energija, iz katere bo kruh. In pšenica ne bi nikoli zra-
sla, če bi večno sijalo sonce – včasih mora pasti tudi kaj dežja.

Ljudje so v vsakdanjih življenjih navadno prijazni drug 
do drugega. Tudi v Pomurju, kjer živim; stalno bivališče 
imam v Radencih. Če bi opisovala sebe, bi se predsta-
vila z besedo prijaznost. Invalidskega vozička ne bi niti 
omenila. Le zakaj bi ga?

Mojca
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Primorje – Sečoveljske soline
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Ali ne pravijo modri, naj ne sodimo, da nam ne bo sojeno? Pa vendar ve-
dno znova sodimo in se imamo za razsodnike pri ugotavljanju, kdo je kdo 
in koliko je kdo zares vreden, kdo je normalen in kdo ni.

Kaj je sol življenja? Ljubezen. 

Ljubezen je nadaljevanje prebujenja, zaradi katerega spoznamo, da vemo, 
kaj želimo, saj vemo, kaj želijo drugi ljudje. 

Človek ljubi drugega človeka šele takrat, ko spoznava, ko zares razume, 
kaj najbolj pogreša, česa si najbolj želi in v čem je smisel življenja. 

Življenje namreč ima smisel in pomen v trenutku, ko vanj poseže etični red. 
Človek zaradi tega ne more biti brezbrižen, kajti dobro je vselej pred zlom. 

Ljubezen je zato način, kako človek skrbi za dobro in ga uresničuje. Naj-
lepše pri tem pa je, da ga uresničuje na način, ki nikogar ne izključuje. V 
ljubezni smo vsi enaki. 

Le da je na križiščih sveta tako težko pravilno izbrati ljubezen, ker je mno-
go laže izbrati ono drugo pot. Ljubezen zato najdemo šele takrat, ko po-
gumno pokažemo svojo ranljivost, na katero se drugi ljudje ne odzovejo 
tako, da nam pokažejo svojo moč. 

Če bi me presojali samo po imenu, ne bi mogli reči, da 
živim ob slovenskem morju, v Ankaranu. Ime mi je Almira. 
Njegov izvor je morda arabski, toda zares pomembno je, 
da živim v okolju, kjer mojega hendikepa ne obravnavajo, 
kot da je prekletstvo. Težko je namreč živeti, kjer so ljudje 
prepričani, da je s teboj nekaj narobe, živeti z zavestjo, da 
te nihče ne mara, čeprav sam nisi niti najmanj kriv, da si se 
rodil s takim hendikepom.

Almira
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Planinsko polje
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Včasih za koga rečejo, da je neumen, ker igra po pravilih, da je naiven in da je 
življenje trdo, kar naj bi pomenilo, da bi moral biti tudi človek trd. Starši in celo 
vzgojitelji oziroma učitelji kdaj pa kdaj dodajo, da je treba otroke že zgodaj 
navajati na trdo življenje. V resnici pa nima igranje po pravilih nobene zveze z 
neumnostjo. Jo pa ima zelo veliko z etiko in moralo. In če je življenje trdo, ni tako 
zaradi svoje narave, saj so ga trdega naredili trdi ljudje, ker so se prezgodaj vdali.

Nikjer ne piše, da se ne bi mogli spremeniti. Ljudje namreč. In tudi življenje se lah-
ko spremeni zaradi njih, zaradi njihovega spreminjanja.

Ljudje kljub temu včasih poudarijo, da se ne bodo spremenili, da bodo vedno ena-
ki, rekoč, da je to v njihovi naravi. Obenem trdijo, da so svobodni.

Zares svoboden človek ne izbira med ponujenimi ali predpisanimi izbirami, tem-
več zavrne samo možnost takega izbiranja. Ne verjame, da so vse izbira na tem 
svetu narejene že vnaprej, temveč je prepričan, da lahko sam ustvarja nove izbire.

Ljudje zato ne bi smeli več govoriti, ko postaja jasno, da so drugi ljudje okoli njih 
žalostni. Umolkniti bi morali in se vprašati, zakaj toliko govorijo in zakaj govorijo 
tako, da so ljudje žalostni.

Avtizem ne pomeni, da se bojim zunanjega sveta in ljudi, da jim 
ne gledam v oči in da sem najbolj zadovoljen, ko sem čisto sam. 
Včasih mi kaka beseda uide. Ko sem jezen. Vem, da najstnik ne 
sme povzdigovati glasu nad učitelji, ki so glavni. Moje ime je 
Miha, prihajam iz Pivke. Sem drugačen, ker me ni strah teme in 
sem jo sprejel. Pomembno je veselje, pa tudi služba. Upam, da 
jo bom dobil. Rad bi ostal v tej državi in upam, da lahko v njej 
uspem. Z leti dozorevam. Narava se je mogoče malo poigrala z 
menoj, ampak bo tudi poskrbela, da bom preživel, da bom našel 
službo in živel solidno do smrti. Narava poskrbi za to, da imaš 
kdaj v življenju tudi srečo.

Miha
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Severna Primorska – Predel
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Ali lahko ustvarimo svet za vse? Živimo v globalnem svetu, v katerem nastaja 
vtis, da nas ne omejuje nihče in da ni pred nami nobene meje. Pa vendar se 
nenehno dogaja izključevanje ljudi, za katere trdijo, da so tako drugačni, da 
morajo biti izključeni. 

Drugačni od koga? In kaj je narobe z ljudmi, da nenehno koga izključujejo? 
Ali se bo izključevanje kdaj končalo, ali bodo ljudje kdaj nehali biti obsedeni z 
ugotavljanjem, kdo je drugačen in kdo ni?

Izključevanje ima povsem odkrite oblike, kot sta prevlada nad ljudmi in neposre-
dno zapuščanje ljudi. Mnogi ljudje so zato osamljeni, še več pa je takih, ki tiho 
hlapčujejo in se obnašajo kot predpražnik. Izključeni so eni in drugi.

Nevarnejše pa so oblike izključevanje, ki jih ne moremo videti z očmi, pa tudi 
s srcem ne. Obstajata dve taki obliki: asimilacija in vključevanje izključenih, da 
so ti še naprej izključeni. Zveni zapleteno in tudi je zapleteno.

Nekatere ljudi izključijo tako, da jih demonizirajo, da jim pripišejo demonske 
lastnosti, ki jih sicer nimajo. Potem se vedejo do njih, kot da so kuga, kot da se 
je mogoče od njih nalesti smrtonosne bolezni.

Objem pa ima to nenavadno značilnost, da je objeta oseba v trenutku objema 
zelo omejena v gibanju, toda take omejenosti si prav želi. Z objemom je nepo-
sredno povezana gostoljubnost, odnos do drugih ljudi, ki nikogar ne izključuje.

Nekaterim ljudem se dogajajo velike krivice. Z njimi ni lahko ži-
veti – mislim na krivice, ki se ponavljajo in je včasih videti, da jih 
ne bo nikoli konec. Nasprotje od krivice je pravica, ki pomeni, 
kar je prav. Kdor povzroča krivico, je kriv – njegovo nasprotje 
je pravičen človek. Živim v bližini Kobarida, moje ime je Jernej. 
Objem je moja beseda. 

Jernej
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Sorško polje

V
IT

A
LN

O
ST Človek v življenju kdaj pade, a se lahko tudi pobere in vztraja. Morda 

je najboljši simbol vitalnosti in vztrajanja ogenj. V tradicionalnih druž-
bah je pogosto nače lo individualnosti. Ogenj razumejo kot moško 
načelo, ki spreminja žensko substanco v vitalno. Ženska substanca je 
namreč voda. Ogenj je oblika, voda je brez oblike. Na začetku je bil 
kaos, nato pa sta voda in ogenj skupaj dala obliko svetu.

Ogenj oživlja naša srca in animira ves svet. Skoraj prepričani smo, da 
prav ogenj vzbuja v človeku željo po vednosti, spoznanju in razume-
vanju sveta. Toda vzbuja jo le zato, ker ga spremlja želja po ljubezni, 
po bližini drugega človeka.

V središču telesa je zato srce. Od njega se širi ogenj, iz njega prihaja 
želja po ljubezni. Vsak človek to lahko čuti.

Življenje je kratek trenutek, droben hip v vesolju, je nekoč pela Barbra 
Streisand. Ljudje smo morda res le prah v vetru, toda naše vztrajanje 
v ognju je večno. Ogenj se širi na vse strani in greje okolico. Dva člo-
veka si bosta vedno tujca, med njima bo vselej meja, toda skupaj sta 
lahko v ognju, saj ima vsakdo od njiju željo po ljubezni drugega.

Želja po ljubezni drugega je neuničljiva sila vesolja. Morda je celo-
tno vesolje tu zaradi tega, da se dva lahko ljubita. In ko človek čuti, 
da ga drugi ljubi, žari. Ljubezen ga naredi lepega. In njegova lepota 
bo trajala večno. V srcih teh, ki ljubijo.

Moje ime, Vita, je v besedi vitalnost, ki pomeni značil-
nost živega, obenem pa je tudi zmožnost vztrajanja; kar 
je vitalno, je živo in vztraja v življenju, medtem ko skale 
ne vztrajajo, čeprav dolgo trajajo. Življenje je vztraja-
nje. Živim na Gorenjskem, v kraju Dorfarje. 

Vita
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Savinjska dolina

D
R
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Ljudje težko sprejemajo drugačnost, čeprav pogosto trdijo, da nimajo 
ničesar zoper njo. Lahko jim verjamemo ali pa tudi ne. Drugačnost na-
mreč ogroža, zato se ljudje spontano odzivajo nanjo tako, da se bra-
nijo pred njo. Govorijo eno, ker vedo, da se tako spodobi in pričakuje, 
odzivajo pa se precej drugače.

Podobe drugačnosti so tudi drugačne podobe. So nove podobe. In 
ko so podobe nove, je tudi svet nov. Nove lepe podobe pomenijo tudi 
nove lepe svetove. Pogosteje bi morali prisluhniti poetom. 

Zares prisluhniti, ne mimogrede, ko se nam sicer nekam mudi. Toda lju-
dje kljub temu vse pogosteje pravijo, da nimajo časa in da se jim mudi. 
Človek bi se smel vprašati, kam se jim mudi, kam nameravajo priti, kaj bi 
sploh radi s svojim hitenjem. Številni ljudje so ves čas pod stresom.

Poeti nam povedo, kaj je čuječnost. Brez nje namreč ni poezije in ni 
poetike sveta. Pomeni odprtost duha, pomeni človekovo odprtost do 
sedanjosti, do tega trenutka, do same odprtosti. 

Brez drugačnosti ni poetike sveta. Je zgolj enoličnost, je enakost in je 
istost. Ali si je sploh mogoče predstavljati praznino sveta, v katerem živi-
jo podobni ali skoraj enaki ljudje? Resnično, drugačnost nas navdaja z 
željo, da bi bili pozornejši drug na drugega, kot navadno smo. 

Vsak človek potrebuje bližino drugega človeka, ki pomirja. Težko je ži-
veti, če je med ljudmi ledena razpoka.

Zapisano je, da sem težje gibalno oviran otrok. Ime mi 
je Max. Ne razumem izrazov, kot so hiperaktivnost, mo-
tnje pozornosti in vedenjska simptomatika. Razumem pa, 
ko me ima kdo rad, ko se igra z menoj in je prijazen do 
mene. Takrat čutim njegovo bližino, ki me pomirja. Živim 
v Laškem.

MaxMaxMax
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Ko stojimo pred koledarjem, nas navadno zanima prihodnost. Pogledamo na 
koledar, ugotovimo, kako je z datumi in dnevi, povemo si, kaj bomo delali in 
kdaj.

Navadno si za tak pogled vzamemo nekaj trenutkov, saj jih več ne potrebujemo.

Lahko pa si jih vzamemo tudi več. V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in 
usposabljanje Kamnik smo si vzeli nekaj časa in naredili koledar, za katerega 
upamo, da je poseben.

Naše delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami sicer terja veliko časa 
in potrpežljivosti. Čas si rade volje vzamemo in se jim posvečamo. Če tega ne 
bi naredili, naše delo sploh ne bi bilo mogoče. 

Nekateri od otrok in mladostnikov so si vzeli čas in skupaj smo naredili koledar. 
Na njem so podobe Slovenije, pokrajine, od koder prihajajo in kjer živijo, pa 
tudi pripovedi, kratke zgodbe o njih samih ter o perspektivah in izzivih, s kateri-
mi se soočajo sami in mi z njimi. 

Prihodnost namreč ni isto kot bodočnost. Prva beseda navadno označuje nada-
ljevanje istega ali več istega oziroma podobnega, medtem ko pomeni bodoč-
nost nekaj, kar bo postalo. Ljudje zelo dobro vedo, kaj pomeni nadaljevanje 
približno istega in rojevanje novega, drugačnega.

S koledarjem, ki smo se ga lotili v veliko mero optimizma in vere v bodočnost, 
želimo doseči veliko Slovencev in Slovenk ter jim povedati in pokazati, kdo so 
mladi ljudje, s katerimi sodelujemo, kakšni so in česa si želijo. 

Naš namen je plemenit. Ne prosimo za miloščino, temveč ponujamo vrhun-
ski izdelek za donacije, iz katerih bo nastal socialni sklad, namenjen izključno 
otrokom in mladostnikom, ki se šolajo in usposabljajo v naši ustanovi, mladim 
ljudem, ki nimajo take sreče, da bi brezskrbno uživali mladost.

Besedila za Koledar 2018: Perspektive drugačnosti je prispeval pisatelj in 
publicist Dušan Rutar, fotografije pa sta prispevala mojstra fotografije Jure Kravanja 
in Matej Peljhan.

Grafično oblikovanje: Žiga Valetič • Tisk: Firma d.o.o. • XY izvodov

Za založnika: Goran Pavlič, direktor

Založnik: CIRIUS Kamnik, 2017

PERSPEKTIVE DRUGAČNOSTI


