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TEBI

Draga deklica.

S teboj bi rada delila svojo zgodbo o veri in zaupanju v življenje. Iz
deklice se boš razvila v mladostnico in kasneje v žensko, ki ji ni potrebno
trpeti in se omejevati, četudi se ti bo kdaj zdelo, da nisi s tega planeta.
Prišla si živeti najboljšo različico sebe, ne glede na to, kar se dogaja izven
tebe. Zunanji svet je odraz tvojega notranjega sveta.

Imajo me za posebno, pa nimam teh občutkov, saj sem se že kot otrok
počutila povezano z vsem - najlepši občutek, čeprav mi je v življenju
prinesel mnoge nejasnosti. Kljub temu, da nas življenje premetava kot
barko na morju, vedi, da si čudovito bitje, ki nosi v sebi neizmeren
vodnjak ljubezni. Ne drži je zase, deli jo s svetom tudi takrat, kadar se
boš hotela postavljati nasproti izzivom, ki ti jih bo prinašalo življenje.



Srecala sem tebe, nasla sem sebe

^ ^
2

Vedno bodi in ostani svoja. Ne prodajaj svojega srca, nosi ga v sebi in mu
sledi, verjemi, nikoli te ne bo izdalo, ker srce nosi samo ljubezen in srce je
tisto, ki te ne bo pustilo na cedilu. Vedi, da v življenju veljajo besede
Malega princa: » Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem
nevidno.«

Ti to veš, čeprav je mogoče tvoj zunanji svet v kaosu. Želim ti, da odkriješ
globino sebe in se v sebi počutiš varno, ne glede na to, kaj te zunanji svet
uči.

Nisi prišla zato, da bi ga spreminjala. Prišla si živeti, da bi uživala lepote,
ki ti jih ponuja mati Zemlja. Bolj kot boš povezana z njo, lažje ti bo. Ona
nam daje vse, kar potrebujemo za življenje. Skušali te bodo popeljati na
stran poti, sledi jim, a nikoli ne zapusti sebe.

Vedela boš, čutila boš, kaj je zate prav in kaj ne. Četudi ne boš kot drugi,
se ne sramuj same sebe, ker si božansko bitje, vredno ljubezni, tudi takrat,
ko boš čutila, da to nisi. Te energije niso tvoje, to je energija okolice, ki jo
zaznavaš. Ne zapiraj v njih svojega srca, ker te bo popeljalo vedno tja,
kjer boš ljubljena. Srečala boš mnogo ljudi in spoznala, zakaj si med
njimi. Naj te ne bo strah, ker vera vase ti bo kazala pot.

Tudi sama sem bila deklica, danes sem ženska. Izbirala sem težje poti
življenja. Ko sem tvojega očeta pripeljala babici, mi je rekla: »Vem, da si
si želela deklico, a s fanti je lažje.«

Sedaj sem spoznala tebe. Čudovito bitje, s katerim lahko delim svojo
zgodbo. Vse sem naredila, da te moja energija v življenju ne bo motila.
Vem, da se vsak rodi iz ljubezni v ljubezen, čeprav ti jo jemljejo skozi
življenje hote ali nehote. Ne želim ti pametovati, življenje je tvoje, zato ga
živi v duhu ljubezni.

Hvaležna sem, da si prišla v moje življenje in da lahko s teboj delim svojo
zgodbo. Naj bo lažja, kot je bila moja, saj si prišla živeti v svet ljubezni.
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Mama mi je povedala, da sem se zgodila. Babica si je na smrtni postelji
zaželela majhno deklico Gabrijelo, ki je že kot mladostnica sedela zraven
nje zaprepadena, ker se poslavljam od meni drage osebe, pri kateri sem
preživela najlepše dneve otroštva in mladosti, ki mi bodo ostali v
spominu.

Hvaležna sem, ker lahko zgodbo delim s teboj. Zgodbe ljudi so si
podobne, le njihov pogled na svet je drugačen. Ti pišeš svojo zgodbo in z
veseljem ji bom sledila in se od nje učila.

Bila sem preprosta in z lastnimi pogledi na svet. Ob prvem
zavedanju sebe sem se v družini počutila kot vesoljka, ki ne ve, kaj
išče na tem svetu. Počutila sem se kot opazovalka, ki ne ve, kaj naj
počne z vsemi informacijami zunanjega sveta, saj je moj svet veliko
lepši kot ta, ki ga opazujem.

Kot veš, sta babi in deda razvezana.Morda je tako prav, saj če ljudje niso
za skupaj, je prav, da so narazen. Najlepši trenutki mojega življenja
so se odvijali v Sarajevski ul. na Teznem v Mariboru, ki je tudi moj
rojstni kraj.

Bila sem majhna deklica vesele in nagajive narave. Oboževala sem
čokolino, ki sem ga do prvega razreda pila po steklenici. Nikakor se
ji nisem mogla odreči, oboževala sem jo, dokler mi je niso vrgli v
smeti in je ni bilo več. Imela sem tudi svojo deko, ki me je spremljala
od rojstva vse do petindvajsetega leta, bila sem čustveno navezana
nanjo. Nosila sem jo povsod, kamor sem šla, tako dolgo, dokler mi
ni babica Alojzija porezala robove, ki so viseli od nje kot krpice. To
sta edini dve razvadi, ki se ju spominjam iz otroštva. In sta mi bili
zelo blizu.
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Rada te opazujem, kako se razvijaš in hitro rasteš. Imava kar precej
skupnih razvad iz otroštva. Predvsem čokolino mi je ostal pri srcu.

Govorijo ti, da bi naredili svet lepši, a nihče ti ne pove, da je tvoj
svet že od nekdaj lep. Če bi ga rad nazaj dobil, se spomni, kako si
bil kot otrok svoboden.

Kot otroka me je pazila babica Antonija. Bila je ženska, ki ni nikoli
nergala, kljub moji muhavosti in »vesoljskemu« pogledu na svet.
Vedno me je razumela in podpirala, kljub temu, da včasih ni bila
prepričana, da me popolnoma razume. Z njo je bil tudi deda Karel,
ki me je razumel še manj, a mi je v ključnih trenutkih stopil v bran.

Spominjam se, kako lepo je bilo, kadar sva tekali po travniku in delali
krono iz marjetic. Bila si kot princeska.

Bolj, ko si neodvisen od drugih, bolj je vse tako, kot mora biti.
Začutiš tisto, česar te je mogoče strah. Tvoje lastne svobode.

Veliko sem bila bolna, nisem hodila v vrtec. Niti nisem bila
razvajena, saj sta mi družbo pri babici delala bratranca Matej in
Aleš, ki sta mi bila in sta mi še vedno kot brata.

Ker sem imela srečo, da sem lahko videla, kako odraščaš, sem opazila,
kako različno je najino otroštvo, a vendar podobno. Spustila si se v nov
svet povsem svobodna. Opazila sem s kakšno lahkoto si živela prehod iz
varnega objema staršev. Ponosna sem nate, vidim tvojo povezanost z
vsem in ljubezen, ki žari iz tebe.
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Prišel je čas, ko sem se morala posloviti od toplega objema domačih
in iti v malo šolo, ki mi ni delala preglavic, a znašla sem se v
popolnoma novem svetu. Kmalu sem postala samostojna. Babica
me je prvi dan pospremila do vrtca inmi vse pokazala. Vse ostale dni
sem v vrtec hodila sama peš z uličnimi prijatelji. Vedno je bilo zelo
zanimivo, saj nam nikoli ni zmanjkalo besed. V naših malih bučkah
je bilo veliko domišljije, ki je iz dneva v dan vrela na plan. Zanimivo
je bilo srečati kakega soseda, sosedo, tudi neznanca ali neznanko, in
ga z nasmeškom na ustih pozdraviti. Ob tem smo se otroci počutili
samozavestno in še bolj, če so nam bili nasmešek ali kaka topla
beseda vrnjeni.

Hodila sem samo v malo šolo v enem izmed vrtcev na Teznem, pa
še to ne bi, če ne bi bila obvezna. Rada sem se igrala, plesala, pela,
nastopala in se družila z ostalimi otroki. Najtežje je bilo delati
domače naloge, saj se je bilo lepše igrati s prijatelji na ulici, kot pa
sedeti za mizo. Velikokrat sem se spraševala, čemu so vse te naloge
sploh potrebne. Meni kot »vesoljki« pa sploh. Velikokrat se mi je
zdelo, da sem opazovalka vse situacije, kot da sploh nisem vanjo
vpletena. Takrat sem se prvič srečala s tem, kako se otroke deli na
sposobne in malo manj sposobne. Nekako mi te stvari niso bile
jasne, saj ima vsak človek svoje sposobnosti in vsi nismo za vse. V
spominu mi je ostala zelo prijazna učiteljica Mojca, ki nam je ob
vsakem trenutku znala dati toplo besedo in nas ob kaki posebni
priložnosti tudi pohvaliti.

Rada sem plesala, izbrana sem bila za nastop, ki je bil na Pobrežju v
Mariboru. Uživala sem in bila izpolnjena v vsakem gibu, ki sem ga
naredila. Na tak način sem se lahko izrazila kot prava Gabrijela. Vsi
tisti suhoparni liki, pravila, ki so jemali svobodo moji duši že kot
majhni deklici, vse to je bil zame napor. Rada sem opazovala ljudi in
o njih veliko razmišljala, čeprav jih velikokrat nisem razumela.
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Nikoli nisem razumela, kako je lahko sploh kaj več vredno od
svobode duha.

Kadar te vidim poplesovati, v tebi zagledam potencialno kandidatko za
profesionalno plesalko. Mogoče to ne boš, prepričana sem, da boš
žvrgolela kot slavček ob vsaki tebi dragi pesmi.

Naj te ni strah tega, kar prihaja, ker vse osvobaja tvojo dušo.

Leto male šole je hitro minilo. Začelo se je popolnoma novo
življenje. Šlo je za prvo hujšo prelomnico mojega življenja.

Mama je dobila stanovanje v ul. Arnolda Tovornika v Novi vasi na
Taboru v Mariboru. Majala so se mi tla pod nogami, saj me je
skrbelo, da bom morala hoditi v šolo stran od mojih uličnih
prijateljev. Tega si res nisem znala predstavljati. Tudi soseska mi ni
bila pri srcu. Vse je bilo popolnoma drugače kot na Teznem. Na
Teznem je bilo vse preprosto, domače, tukaj pa vse bolj fino. Bila
sem komunikativna, navihana in ni se mi bilo težko vklopiti v
družbo, a ta družba ni bila zame.

Prišel je čas vpisa v osnovno šolo. Zmrazilo me je, ko sem pomislila,
da bi se zares morala posloviti od prijateljev. Ker sem bila v Novi
vasi, bi seveda šolo morala obiskovati tam. Spomnim se testiranja za
vpis v prvi razred, kar je bilo huje kot najhujša nočna mora.
Spraševala sem se, čemu vsa ta pravila, kaj mi bo to v življenju rabilo.
Neka pravila, ki si jih vsak razlaga po svoje, jaz pa naj ta trenutek, ko
rešujem ta test, vem, kaj želijo od mene. Vse mogoče in nemogoče je
šlo skozme, a ni bilo druge, kot da sem sodelovala, čeprav z veliko
muko in s popolnim nezanimanjem. Uspelo mi je. Bila sem
sposobna iti v prvi razred. To so morali oceniti drugi, čeprav sama
pri sebi nisem videla razloga, da ne bi bila sposobna. Le to
nerazumevanje, in predalčkanje mi nikoli ni šlo. Zakaj je to sploh
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potrebno? Če se imamo kaj pametnega naučiti, se naučimo, ker
nismo vsi za vse in vse je enako pomembno v življenju, ampak žal
tako razmišljajo le redki. Zato sem se že zgodaj srečevala z
osamljenostjo, saj so le redki (oziroma sploh ne vem, če kdo v moji
družbi) videli stvari, kot sem jih videla jaz.

Poslušaj, kaj ti govorijo ljudje, saj boš le tako slišal, kaj ti
sporočajo.

Bila je sreča v nesreči. Babica je hudo zbolela. Obe z mamo sva bili
navezani na babico Antonijo. Na pragu je bil pravi vpis v prvi razred.
Teste za vpis sem delala na OŠ Tabor I, ker je bila ta šola blizu
mojega novega doma. Bolezen babice Antonije mi je prinesla srečo.
Mama je opazila moje nezadovoljstvo in bolezen svoje matere. Vse
je dobro premislila in se odločila, da me vpiše na OŠ Slava Klavora
na Teznem. Uspelo ji je. Tudi naslov je ostal tezenski. Ulica se
imenuje Sarajevska, kar je zame zakon, kljub temu, da nisem več
tam. Od tam izhajajo najlepši spomini mojega otroštva, ki bodo
nepozabljeni.

Zavedaj se svoje popolnosti, ki ti je bila podarjena ob rojstvu. Nisi
tukaj zato, da spreminjaš svet. Tukaj si zato, da živiš in deliš
ljubezen.
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ALI BI TI HODILA Z MANO?

S teboj bi rada delila moje norčavo otroštvo in ostale resne zadeve v tem
obdobju. Lepa deklica si. Mogoče te kakšna moja izkušnja spomni name
in jo izpelješ boljše, kot sem to storila jaz.

Babica je počasi počasi prihajala k sebi, kar je bilo meni v veliko
zadovoljstvo. Prestopila sem šolski prag ogromne šole Slava
Klavora. Ime je dobila po slovenski narodni herojki. S ponosom sem
si dala na ramena šolsko torbo in zakorakala v prvi razred, ki je bil
poln raznovrstnih dogodivščin.

Pri srcu mi je ostala učiteljica Pavla, za katero smo bili učenci njeni
otroki. Ni delala razlik. Vsi smo bili enaki, vsi smo bili navihani, kar
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se je odražalo v medsebojnih odnosih. Bili so tisti »ta pridni«, ki so
v šolo hodili resno že od prvega dne in mi, ki smo šolo jemali bolj za
zabavo kot kaj drugega.

Mojo generacijo so razdelili v tri razrede. Veliko nas je bilo.
Pomembno je bilo to, da smo se imeli lepo. Zanimivo je bilo
predvsem med odmori, pravi živ žav. Saj ne, da me šola ni zanimala,
vse mi je bilo tako nezanimivo in spet to predalčkanje med piflarji in
nami, ki nas šola ni kaj dosti zanimala. Nikoli nisem razumela, zakaj
so eni predmeti bolj pomembni od drugih, zakaj je nekdo, ki ima rad
matematiko vreden več od nekoga, ki rad riše, ali od nekoga, ki rad
poje. To me je omejevalo in iz tega razloga se mi je zdela šola
nepravična, kljub temu, da so bile učiteljice velikokrat prijazne do
nas »lumpov«. Vsepovsod, kjer se je kaj dogajalo, sem bila zraven.
Pojma nimam, zakaj. Očitno me je vse zanimalo, drugače pa nisem
bila problematična. Vedno sem se počutila kot opazovalka in si
mislila: »No, če je to potrebno, pa naj bo.« Rada sem imela
matematiko, likovno vzgojo, glasbo in telovadbo. Drugi predmeti so
me skoraj malo utrujali, v njih nisem videla smisla.

Veliko stvari bo izgubilo svoj pomen, mogoče ga nikoli niti ni
imelo - ker življenje je nekaj drugega kot to, kako bi se naj živelo.

S sošolci smo bili skupaj kar precej časa. Imeli smo celodnevno šolo,
kar je bilo zelo zanimivo, saj smo jih lahko špičili po dolgem in po
čez. Vedno se je dogajalo. Posebej vznemirljiv je bil prosti čas, ki
smo ga ob lepih vremenih preživljali na šolskem igrišču, kjer je
mrgolelo osnovnošolcev. Igrali smo se raznorazne igre, punce smo
rade igrale gumitvist.

V nižjih razredih smo pri športni vzgoji igrali med dvema ognjema,
kjer sem bila zelo dobra. Rada sem risala in velikomojih risbic je bilo
na razstavi po šoli, na kar sem bila zelo ponosna. Obiskovala sem
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pevski krožek, ki me je razvedril. Zelo ponosna sem bila na svojega
sošolca, ki je bil resnično zelo nadarjen in je celo preskočil razred.

Nato se je zgodila bolj resna zadeva. Nikoli nisem rada izstopala,
bila sem zadržana, čeprav sem bila zraven pri vsaki lumpariji, kot
opazovalka seveda. V prvem razredu niti pomislila nisem, da bi
lahko kdo meni posvetil kakšno posebno pozornost. In jo je. Dobila
sem listek, na katerem je pisalo: »Ali bi hodila z mano? Obkroži DA
ali NE.« Prebrati sem ga morala dvakrat in tudi večkrat, bila sem
rdeča kot paradižnik, ker mi res nič ni bilo jasno. Od kod se je vzel
ta fant? Še prav poznam ga ne in me sprašuje, če bi hodila z njim? Bil
je simpatičen sosošolec. Sprva niti iz razreda nisem upala, ker me je
bilo sram.

Zame je bila to zelo resna zadeva, saj hoditi z nekom ni kar tako,
četudi sem hodila šele v prvi razred. Ja, bil mi je všeč, a bila sem zelo
nerodna. Skrivala sem se za vrati in ga skrivaj opazovala. Čeprav sva
hodila. Ni mi bilo všeč, da so se sošolke norčevale iz mene. Bolj, so
se norčevale, bolj sem se mu izmikala. Kar pa se seveda ne spodobi
za dva, ki hodita. Lepo se je bilo spomniti nanj tudi, kadar so bile
počitnice, a sva se videvala bolj malo, saj sva bila res otroka. Najin
simpatični odnos je trajal nekje do četrtega razreda, potem se me je
fant naveličal, saj nisem bila posebej zanimiva, razen tega, da se mi
je lepo zdelo imeti njegovo pozornost.

Tam, kjer sta doma svoboda in ljubezen, ni prostora samo za dva,
tam je doma cel svet.

Že kot otrok sem se spraševala, kaj naj počnem s pozornostjo.
Starša sta bila razvezana od mojega prvega leta starosti. Nisem
imela občutka do moških. Nikoli nisem videla, kakšen odnos naj bi
imel moški do ženske. Zato mi je bil odnos sošolca do mene toliko
bolj simpatičen. Bil je navihan fant, vsepovsod ga je bilo veliko, a
nikoli ni bil nesramen. Vsako šolsko leto sva obnovila odnos s
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papirčkom in ko je obupal, je bilo med nama konec. Res je, da sem
bila takrat še otrok, a sem se vseeno spraševala, kaj pomeni ljubezen
med fantom in punco.

Ljubezen ni poroka, ni življenje v istem gospodinjstvu,
navezovanje, itd. Ljubezen ne daje, ne jemlje, ona samo je, je v
tebi, čaka, da jo opaziš in deliš z vsem, kar te obdaja. Tisto, kar te
boli, so navade in prepričanja, ki so globoko v tebi. Dovoli jim, naj
gredo svojo pot in izkusi brezpogojno ljubezen.

Bila sem vzgojena v krščanski veri, ki mi ni bila jasna, čeprav imam
vse zakramente. Z vstopom v prvi razred sem začela hoditi k
verouku, saj bi res bilo drugim čudno, da tega ne počnem. Nikoli
nisem razumela, kako lahko nekdo uči nekaj in se obnaša obratno
od tistega, kar uči. Kadar sem razmišljala, zakaj župnik ne sme imeti
družine, sem bila, slabe volje. Nisem dojela, kako je lahko nekdo
prikrajšan za ljubezen, če pa o ljubezni uči. Najbrž se je vse naučil iz
knjig, žal pa izkušenj nima. Želela bi, da je čim manj takih.

Sicer je bilo obiskovanje verouka zabavno. Blizu cerkve na Teznem
je bilo novo naselje, kjer so gradili. Idealno za skrivalnice. Predvsem
spomladi in ob lepih vremenih se je bolj splačalo biti na gradbišču
kot pri verouku. Ni bilo tako zlagano, bilo je spontano in nagajivo
otročje, kar je bil čar tiste dobe. Ne bom rekla, da zaradi teh mojih
lumparij nisem imela posledic, o, ja, bile so. Župnik mi je proti
koncu zagrozil, naj se učim, sicer na bom šla k birmi. To bi bilo pa
res hudo. Predvsem babici Antoniji, ki je vztrajala, da obiskujem
verouk, kateremu sem se vztrajno izogibala. Kljub vsemu sem izziv
uspešno opravila in če nič drugega, sem se imela lepo s prijatelji. Še
najmanj mi je bilo pomembno to, kaj bom dobila za birmo, saj
vendar verouk ni namenjen temu, da si po birmi nagrajen z
materialnimi sredstvi, temveč z duhovnimi. Ni se mi ravno zdelo, da
bi temu bilo tako.
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Včasih nisem razumela, zakaj je moja babica toliko molila. V
molitvi nisem videla nobenega smisla. Danes jo razumem, saj so si s
tem ljudje pomagali in verjeli v boljši jutri. Tako jim je bilo dano.
Spoštovala sem njena dejanja, nikoli jih pa nisem razumela. Tudi jaz
sem verjela v nekaj, kar je več od nas, ampak ne v to, kar je verjela
ona.

Pri povezanosti s samim seboj ne obstajata ne prostor in ne čas,
ostaja mir, ki te povezuje z vsem, kar te obdaja.

Rada sem imela božične večere, ko se je zbrala vsa družina. Lahko bi
se zbrali tudi na druge dni in bi ravno tako bilo lepo in prav. Darila
so bila v redu, ampak pomen daril je tako ali tako znan. Pogojevanje,
da ti bo Božiček kaj prinesel, se mi je zdelo popolnoma nesmiselno,
ker nisem razumela, zakaj je potrebno nekaj narediti, da bi te nato
nagradili, saj na koncu koncev delamo stvari zase, ne za druge.

Ob vstopu v prvi razred se mi je zdelo, kot bi se mi začel odpirati
svet, ki sem ga vedno manj razumela. Še manj sem razumela odnos
mojih staršev. Prav se mi je zdelo, da gresta narazen, če ne shajata
dobro skupaj, a kljub vsemu bi lahko obdržala lep človeški odnos. A
žal, ni šlo.

Počutila sem se kot ping pong žogica, ki si jo podajata. Zato, ker
sem se zgodila in sta morala kaj početi z mano. Redkokdaj se je
zgodilo, da sem pri očetu ostala več dni. Ko sem prišla domov, sem
velikokrat jokala. Kadar me je mama vprašala, zakaj jočem, nisem
imela odgovora. Če bi ji rekla, da pogrešam očeta, ji verjetno ne bi
bilo prav. Saj ga nisem pogrešala. Pogrešala sem samo njun odnos,
ki ga pred mojimi očmi nista nikoli imela. V tistem obdobju je bilo
zame to zelo pomembno, a žal nista zmogla. Tekmovala sta, kdo je
močnejši v izkazovanju čustev do mene, a jaz nisem čutila ne enega
ne drugega. Hudo mi je bilo, ker sem se počutila ob vsem tem samo
in nepomembno.
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Kadar si v svojem stebru, veš kaj so dobre stvari. K tebi bo prišlo
vse dobro, ko ne bo več tvoj gospodar ego.

Prišlo je obdobje pubertete in višje stopnje, kjer se mi je začelo
dogajati. Odkrivati sem začela svoj svet in se v njem našla, čeprav je
zunanji prevladal. Učenje se mi je vedno zdelo nepomembno, čeprav
nisem imela težav z njim in tudi z ocenami ne. Meni so bile ocene
čisto v redu, mama pami je kmalu rekla, da se ne učim za njo, temveč
zase. Bolj pomembno ji je bilo, da se pred drugimi lepo obnašam.

Na višji stopnji sem k svojim priljubljenim predmetom dodala
tehniko, kjer je bilo veliko ustvarjanja. Pridružili so se še fizika,
kemija, matematika z določenimi poglavji in biologija, ki me je
prevzela s spoznavanjem človeka in živali. Veliko se je dogajalo, med
zanimivimi dogodki so bili odmori, saj nismo bili vedno v isti
učilnici. Imeli smo papirnato žogico, zlepljeno s selotejpom, ki smo
ji rekli kuga, in jo metali drug v drugega. Igra je bila podobna
lovljenju, razlika je bila le v tem, da se sošolca nisi dotaknil, ampak
je bilo dovolj, da si vrgel vanj zlepljeno žogico. Zgodilo se je tudi, da
je veliko žogic pristalo v košu za smeti pri učiteljih, saj je žogica
zadela tudi kakšnega učitelja. Na primer razrednika, s katerim nisva
imela kaj prida odnosov. Ne vem zakaj, ampak enostavno mi ni bil
simpatičen in ga nisem mogla sprejeti. Mogoče zato, ker sem se
vedno upirala njegovim teorijam, počutila sem se nadzorovano, ker
četudi nisem bila kriva, sem zanj bila.

Družila sem se s sošolkami, tistimi »ta pridnimi« in tistimi malo
manj pridnimi, saj sem potrebovala izkušnje, ki so mi kazale, kaj naj
v življenju izberem. Najboljši sošolki sta bili Sabina in Nataša. Bile
smo nerazdružljive. Vsako jutro smo se dobile pri Nataši, kakšno
rekle in nato šle v šolo. Nekega lepega jutra smo ugotovile, da smo
tako povezane, kot bi bile sestre. Odločile smo se, da bomo krvne
sestre. Obred je bil zelo zanimiv. Sprva nas je bilo malo strah, saj se
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je morala vsaka sama raniti, da ji je pritekla kri, sicer ne bi bile krvne
sestre. Uspelo nam je. Počutile smo se zelo samozavestno in še bolj
povezane. Naših takratnih skrivnosti nismo zaupale nikomur.

Tako kot se je dogajalo puncam se je začelo dogajati tudi fantom.
Bile smo zmeraj bolj telesno in umsko razvite. Izstopati so začele
prve simpatije, ki niso bile podobne prvošolskim ljubeznim. Ker so
nam divjali hormoni, predvsem fantom, je marsikatera punca
začutila sošolčevo roko na zadnjici ali prsih. Fantje so si izbirali
punce, ki so jih radi videli. Če je bilo punci všeč, je čez čas postala
njegova punca. Lahko pa tudi ne, saj vsaki tako obnašanje ni bilo
všeč.

Tudi mene se je dotaknila kakšna roka, kar me je zelo motilo.
Spraševala sem se ob tem, ali se tako izkazuje ljubezen. Tudi meni
se je začelo dogajati. Zanimivo je bilo to, da sem vedno bila raje
opazovalka, kot da bi se izpostavljala in povedala, da mi je kdo všeč.
Bil mi je fant, ki je bil leto starejši od mene. Kadar sem ga videla na
hodniku, nisem mogla umakniti pogleda. Nikomur nisem zaupala,
da mi je všeč, saj se mi je zdelo, da ga nisem vredna.

So ljudje, ki te učijo lekcij in so ljudje, ki delijo ljubezen.

Imeli smo veliko šolskih zabav, ki so bile nepozabne. Štiri punce iz
našega razreda smo imele svojo plesno skupino, s katero smo
nastopale ob proslavah. Nastopale smo tudi ob obisku kakšne
skupine, kot je bila npr. Čudežna polja. Nepozabno je bilo, ko smo
bili sprejeti v mladince. Ker nam je bila naša zabava malo manj
zanimiva in je bila moja najboljša sošolka zaljubljena v fanta iz OŠ
Martin Konšak, smo se odločile, da gremo tja. Stopile smo v veliko
avlo in zagledala sem čudovitega fanta. Ponovno sem pomislila, da
ne more biti moj fant. Zmotila sem se. Povedala sem v hecu, da mi
je všeč, in zgodilo se je. Sošolka je povedala njegovemu sošolcu.
Sama sem v minuti pozabila, da sem ji povedala, a glej, fant stoji
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	Draga deklica.
	S teboj bi rada delila svojo zgodbo o veri in zaupanju v življenje. Iz deklice se boš razvila v mladostnico in kasneje v žensko, ki ji ni potrebno trpeti in se omejevati, četudi se ti bo kdaj zdelo, da nisi s tega planeta. Prišla si živeti najboljšo različico sebe, ne glede na to, kar se dogaja izven tebe. Zunanji svet je odraz tvojega notranjega sveta.
	Imajo me za posebno, pa nimam teh občutkov, saj sem se že kot otrok počutila povezano z vsem - najlepši občutek, čeprav mi je v življenju prinesel mnoge nejasnosti. Kljub temu, da nas življenje premetava kot barko na morju, vedi, da si čudovito bitje, ki nosi v sebi neizmeren vodnjak ljubezni. Ne drži je zase, deli jo s svetom tudi takrat, kadar se boš hotela postavljati nasproti izzivom, ki ti jih bo prinašalo življenje. Vedno bodi in ostani svoja. Ne prodajaj svojega srca, nosi ga v sebi in mu sledi, verjemi, nikoli te ne bo izdalo, ker srce nosi samo ljubezen in srce je tisto, ki te ne bo pustilo na cedilu. Vedi, da v življenju veljajo besede Malega princa: » Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.«
	vodnjak ljubezni. Ne drži je zase, deli jo s svetom tudi takrat, kadar se boš hotela postavljati nasproti izzivom, ki ti jih bo prinašalo življenje. Vedno bodi in ostani svoja. Ne prodajaj svojega srca, nosi ga v sebi in mu sledi, verjemi, nikoli te ne bo izdalo, ker srce nosi samo ljubezen in srce je tisto, ki te ne bo pustilo na cedilu. Vedi, da v življenju veljajo besede Malega princa: » Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.«
	Ti to veš, čeprav je mogoče tvoj zunanji svet v kaosu. Želim ti, da odkriješ globino sebe in se v sebi počutiš varno, ne glede na to, kaj te zunanji svet uči.
	Nisi prišla zato, da bi ga spreminjala. Prišla si živeti, da bi uživala lepote, ki ti jih ponuja mati Zemlja. Bolj kot boš povezana z njo, lažje ti bo. Ona nam daje vse, kar potrebujemo za življenje. Skušali te bodo popeljati na stran poti, sledi jim, a nikoli ne zapusti sebe.
	Vedela boš, čutila boš, kaj je zate prav in kaj ne. Četudi ne boš kot drugi, se ne sramuj same sebe, ker si božansko bitje, vredno ljubezni, tudi takrat, ko boš čutila, da to nisi. Te energije niso tvoje, to je energija okolice, ki jo zaznavaš. Ne zapiraj v njih svojega srca, ker te bo popeljalo vedno tja, kjer boš ljubljena. Srečala boš mnogo ljudi in spoznala, zakaj si med njimi. Naj te ne bo strah,  ker vera vase ti bo kazala pot.
	Tudi sama sem bila deklica, danes sem ženska. Izbirala sem težje poti življenja. Ko sem tvojega očeta pripeljala babici, mi je rekla: »Vem, da si si želela deklico, a s fanti je lažje.«
	Sedaj sem spoznala tebe. Čudovito bitje, s katerim lahko delim svojo zgodbo. Vse sem naredila, da te moja energija v življenju ne bo motila. Vem, da se vsak rodi iz ljubezni v ljubezen, čeprav ti jo jemljejo skozi življenje hote ali nehote. Ne želim ti pametovati, življenje je tvoje, zato ga živi v duhu ljubezni.
	Hvaležna sem, da si prišla v moje življenje in da lahko s teboj delim svojo zgodbo. Naj bo lažja, kot je bila moja, saj si prišla živeti v svet ljubezni..
	Mama mi je povedala, da sem se zgodila. Babica si je na smrtni postelji zaželela majhno deklico Gabrijelo, ki je že kot mladostnica sedela zraven nje zaprepadena, ker se poslavljam od meni drage osebe, pri kateri sem preživela najlepše dneve otroštva in mladosti, ki mi bodo ostali v spominu.
	Hvaležna sem, ker lahko zgodbo delim s teboj. Zgodbe ljudi so si podobne, le  njihov pogled na svet je drugačen. Ti pišeš svojo zgodbo in z veseljem ji bom sledila in se od nje učila.
	Rada te opazujem, kako se razvijaš in hitro rasteš. Imava kar precej skupnih razvad iz otroštva. Predvsem čokolino mi je ostal pri srcu.
	Spominjam se, kako lepo je bilo, kadar sva tekali po travniku in delali krono iz marjetic. Bila si kot princeska.
	Ker sem imela srečo, da sem lahko videla, kako odraščaš, sem opazila, kako različno je najino otroštvo, a vendar podobno. Spustila si se v nov svet povsem svobodna. Opazila sem s kakšno lahkoto si živela prehod iz varnega objema staršev. Ponosna sem nate, vidim tvojo povezanost z vsem in ljubezen, ki žari iz tebe.
	Kadar te vidim poplesovati, v tebi zagledam potencialno kandidatko za profesionalno plesalko. Mogoče to ne boš, prepričana sem, da boš žvrgolela kot slavček ob vsaki tebi dragi pesmi.
	ALI BI TI HODILA Z MANO? ••
	ALI BI TI HODILA Z MANO?
	S teboj bi rada delila moje norčavo otroštvo in ostale resne zadeve v tem obdobju. Lepa deklica si. Mogoče te kakšna moja izkušnja spomni name in jo izpelješ boljše, kot sem to storila jaz.
	Zavedaj se, da si čudovito bitje. Tudi, če boš kdaj naletela na oviro, jo zaupaj bližnjim. Pomagali ti bomo po svojih najboljših močeh. Prepričana sem, da sta tvoja dva starša dovolj zrela za reševanje vsakega, še tako napornega izziva. Če ne najdeš odgovora pri njiju, se lahko kadarkoli obrneš  name. Z veseljem bom s teboj iskala odgovore. Ne obstaja vprašanje brez odgovora.
	DANES GREMO ŠPRICAT ••
	DANES GREMO ŠPRICAT
	Rada vidim, kadar si srečna, radostna, polna življenja. Spominjam se svojih nagajivih, trmastih, življenja polnih trenutkov, čeprav so bili nekateri z grenkim priokusom. Življenje bo imelo vrednost, če si boš dovolila videti svojo in verjemi, tvoja je tolikšna, da se je ne da kupiti, ker je neprecenljiva.
	Ni potrebno, da si vedno pridna, poslušna, čeprav ti bodo učitelji morda kdaj govorili drugače. Oni so imeli svoje izkušnje in ti imaš svoje. Nekega dne se boš ozrla okoli sebe in se vprašala kako kvalitetna je bila tvoja mladost. Kvalitetna bo, če boš sledila svojemu srcu in tistemu nežnemu glasku, ki ti govori globoke skrivnosti. Skrivnosti za katere, vesta samo ti in tvoje srce.
	Če se boš kdaj izgubila ne obupaj. Poišči pot. Pot, ki te bo pripeljala spet do srca. Vse stvari so rešljive. Ne ponavljaj napak, ki so jih delale tvoje prednice. Verjamem vate in vem, da boš imela čudovito mladost. Takšno, ki je ni imela nobena od nas, saj si v temu obdobju nismo upale živeti sebe.
	ŠLA SEM NA PRIMORSKO, GLEDAT KAJ DELAJO ••
	ŠLA SEM NA PRIMORSKO, GLEDAT KAJ DELAJO
	Če se boš kdaj odločila, da bi šla iz svojega rojstnega kraja, pojdi, kamor ti veli srce. To ne bo pomenilo, da nimaš rada domačih. Sledila boš svojemu srcu, kar je najpomembnejše v življenju. Bolj se boš imela rada, lepši bo svet okoli tebe.
	Kadar se boš počutila izgubljeno, vedi, da so okoli tebe najbližji, ki te bodo razumeli. Tvojega življenja nobeden ne more živeti, lahko pa ti zaupa svoje izkušnje. Ti si tista, ki boš zase izbrala najboljšo rešitev, tega nikoli ne pozabi.
	Zaupaj ljudem, a nikoli ne pozabi tega, da zaupaš sebi najprej, saj ti si tista, ki živiš svoje življenje.
	Medtem, ko ti pripovedujem  zgodbo se je na globalnem nivoju začela velika svetovna sprememba, ki je očitna. Sama ji pravim p(l)andemija COVID-19. Spominjam se prvega dne izbruha virusa, ki spreminja ves svet. Kot opazovalki so se mi stvari okoli virusa zdele skoraj smešne, saj nisem mogla razumeti, da lahko nekaj ljudi vpliva na toliko milijonov ljudi. In ti ljudje jim verjamejo. Tu in tam sem zasledila izjave, kot ta, da je na Zemlji preveč ljudi. Ob tem sem se spraševala, kdo na tej zemeljski obli lahko sodi? Vsi smo podnajemniki tega planeta.
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	NAŠLA SEM SEBE
	Zaupala sem ti svojo življenjsko zgodbo. V neumornem iskanju ljubezni so se v meni odvijali nešteti procesi. Pripeljali so me do konca tunela in mi pokazali pravi namen življenja. Našla sem se. Zaključujem življenje v krogu in se za večno vračam tja, kamor spadam. Hvaležna sem očetu otrok, da sva jima dala tukaj na Zemlji življenje. Hvaležna sem vsem neizpolnjenim vezam z moškimi, ki so mi pokazali globoko temo v meni. Razgalila sem svojo dušo in odprla so se mi vrata Božanske ljubezni, za kar sem hvaležna. Hvaležna sem našla ljubezen do življenja in vsega, kar se mi v njem dogaja.
	Spoznala sem, zakaj sem videla tisto Luč v sebi. Celo življenje sem hrepenela po ljubezni. Da bi bila takšna, kot sem, popolnoma sprejeta. Da bi lahko odvrgla vse skrbi in naprezanja in se sprostila v mehkobi nekoga, ki me brezpogojno ljubi. Ljubezen je najgloblja resnica in najvišja narava. Ljubezen,  je pomembnejša od vsakdanje ljubezni, odnosov. Medosebna ljubezen mi je pokazala, da je vse prepogosto prepletena s konflikti, nerazumevanjem, nepopolnostjo in z globoko neizpolnjenostjo.
	Da bi lahko odvrgla vse skrbi in naprezanja in se sprostila v mehkobi nekoga, ki me brezpogojno ljubi. Ljubezen je najgloblja resnica in najvišja narava. Ljubezen,  je pomembnejša od vsakdanje ljubezni, odnosov. Medosebna ljubezen mi je pokazala, da je vse prepogosto prepletena s konflikti, nerazumevanjem, nepopolnostjo in z globoko neizpolnjenostjo.
	Sprejela sem, da moja najgloblja resnica in moja najgloblja bit temeljita na izvoru, iz katerega prihajam. Njegova narava je brezmejna, brezpogojna Ljubezen, ki ustvarja in vzdržuje stvarstvo in vse ljudi, živali, rastline in vsa druga bitja.
	Ljuba deklica. Zaupala sem ti svojo življenjsko zgodbo, v kateri na trenutke nisem bila najbolj ponosna nase. Ponosna sem na to, da sem v njej našla ljubezen, mir in tišino, ki sem jo od rojstva nosila v sebi. V zgodbi sem marsikatero stvar ponovila. Ponavljala sem napake. Ob njih sem se naučila živeti ljubezen, z njo rasti in jo sprejeti v sebi. Ni šlo naenkrat, bil je dolg proces. Tebi ni potrebno hoditi skozi proces, kot je bilo potrebno meni. Ti si ljubezen in mir, ki sta povezana s tišino, kjer dobiš vse odgovore. Sprejmi ju in živi radostno življenje.
	Bodi povezana z naravo, prisluhni ji. Edina je, ki ti nudi življenjski prostor. Daj se ji in dala ti bo sebe, pravična je.
	Ne zatikaj se v energije, ki niso tvoje, saj si ljubezen, ki lahko spreminja svet in ga naredi radostnega in ljubezni polnega.
	Želim ti obilo radostnih trenutkov v tvojem življenju,
	z ljubeznijo, Gabrijela
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