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Ustvarjati in ljubiti
Narediti nekaj zase. Potem tudi drugim lahko dajem več.
S tem ciljem se je sredi počitnic petindvajset učiteljev za pet dni umaknilo v tišino. Kolikor je bilo
mogoče, so odstranili zunanje vplive; šli so v odmaknjen kraj, doma so pustili delo in skrbi, med seboj
se niso pogovarjali, niso segali po dodatni literaturi, ob strani so pustili dnevne novice.
Vsak dan so dobili nekaj navodil za delo. Za prebujanje misli so služila izbrana besedila. Ob skupnem
branju in odmevanju nanje so izstopale nekatere besede, prispodobe in metafore. Dovolj, da je vsak
sam delal naprej – znotraj svojega sveta, v stiku s tem, kar se je dogajalo v njegovem miselnem in
čustvenem notranjem toku. Dan so preživeli z zvezkom in svinčnikom v roki. Dopoldne, popoldne in
zvečer je bil čas za pisanje. Vsak si ga je razporedil sam – in bil s seboj, z vso pestrostjo svojega
notranjega življenja.
Dinamika delavniških dni jih je vedno bolj vodila v stik s seboj. Včasih je kdo odkril, da je v njegovem
srcu neskončen prostor svobode, ustvarjanja in služenja drugim. Vir veselja in zadovoljstva. Drugič je
spoznal bolečo resničnost tistega, kar obrambni mehanizmi držijo s svojimi zapahi pred stikom z
zavestnim. Potreboval je pogum, da se je soočil s težo in zapletenostjo življenja. Doživel je, da resnica
res osvobaja.
Kreativno pisanje je postalo zavezujoče delo. Udeleženci niso ustvarjali umišljenih zgodb, ki bi bile po
svoji fabuli in estetiki zanimive za bralce, ampak je nastajal verodostojen zapis njihovega doživljanja.
V zapisih je odseval tok notranjega življenja, njihove življenjske zgodbe. Ta pa je pri vsakem človeku
enkratna, z bolj ali manj dramatično fabulo, čustveno nabitim doživljanjem, posebnostmi vsakega
posameznika in z nepredvidljivim zaključkom. Duh v vsakem človeku išče svojo enkratno pot
ustvarjanja, trpljenja in ljubezni.
Delavnica je pustila vidne sledi na obrazih in v dušah. Učitelji so se vračali domov z novimi močmi,
obogateni, spravljeni s seboj in z novimi uvidi v svoje življenje. Z večjo gotovostjo so odšli v odnose,
ki jih živijo med svojimi najdražjimi, ter z željo, da svoje življenje delijo z učenci, ki jih pričakujejo v
šoli.
Ob svetovnem dnevu učiteljev, 5. oktobru, želim vsem, ki se trudite vzgajati, da bi dovolj pogosto našli
čas zase, odkrivali bogastvo lastne osebnosti in jo delili z vsemi, ki so vam zaupani. Da bi se skupaj
čudili lepoti, zapletenosti ter tudi teži življenja. Se ob vsem tem vsak dan učili ljubiti. Da bi doživljali,
da živeti pomeni zares ustvarjati.

