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Ustroj 

za lov 

KOLUMNA

Danes vse poti ne vodijo v Rim, temveč  
v supermarket. V to novodobno svetišče, 
ki je hkrati tako sodoben rehabilitacijski 
center kot družabno stičišče starejših in 
otroška igralnica. Veliko jih je in vsa so  
super velika, imajo super ponudbo po  
super cenah in obljubljajo izjemno zado
voljstvo. Današnji svet ponuja vse in 
praktično ničesar. Svobodna izbira je  
prepogosto zgolj navidezna. Osnovno 
vprašanje danes je, kako iz tega sveta vzeti 
najboljše, kako zadržati pestrost okusov, 
barv in oblik in živost življenja.

Ker je čas počitnic, sem se preselil  
na obalo. Z ribiško opremo zase in  
z notesnikom za vas. In danes je dan  
za (ribo)lov. Na kateri teren naj se  
odpravim? Kje bodo 
najboljše možnosti? Kje 
so pravi tokovi, plima in 
oseka? Kje bodo valovi v korist in kje v 
napoto? Naj bo cilj zasanjana orada med 
skalami v globini ali radovedni brancin v 
plitkem? Zvedavega brancina bo v bližino 
privabilo metanje kamenčkov, tolčenje po 
gladini, previdno orado lahko dobim le iz 
dobro pripravljene zasede. No, odločiti 
se moram še glede debeline neoprena in 
števila uteži, da bo plovnost ravno prava. 
Prava znanost zgolj za enega radovedne
ga brancina ali zasanjano orado, mar ne? 
Za uspešen ribolov potrebuješ znanje,  
telesno pripravljenost, izkušnje, veliko 
truda in kanček sreče. Zgolj za orado ali 
brancina nekaj evrov, saj ju lahko kupiš  
v vsaki ribarnici ali trgovini s hladilno 
skrinjo. Velika večina pa si pečeno ribo 
naroči kar v gostilni. Zakaj si velika 
večina tudi mladih ljudi namesto kako
vostnega obroka, bogate zgodbe in  
osebne rasti raje izbere bližnjico,  
ribo vprašljivega izvora in namesto 
kulinaričnega užitka nekajminutni 
obrok? Zakaj preredko pomislijo, da je 
življenje vsota priložnosti posameznikov 
in ne zgolj sosledje dogodkov, na katere
ga nimajo vpliva … Življenje res ni le da
nost in izbor iskanja bližnjic do končnega 
cilja. Bližnjice razvrednotijo cilje, ubijajo 

inovativnost, vztrajnost in pogum. Raz
mišljam o mladih, ki imajo danes na  
voljo ogromno priložnosti. Izbirajo med 
blagovnimi znamkami, avtomobili in mo
torji, političnimi strankami, časopisi in 
revijami, prijatelji, partnerji, ljubimci, 
različnimi poklici, športnimi aktivnostmi, 
hobiji, hišnimi ljubljenčki, vrhovi gora … 
Žal pogosto po
zabijo, da je za 
zmage in osva
janje vrhov v 
tem komplek
snem svetu tre
ba dati nekaj 
(veliko) sebe. 
Vsakemu cilju 

je treba name
niti del svoje 
življenjske ener
gije in čas. Za 
napredovanje je 
vedno znova 
treba iskati 
rešitve in poti, 
se vprašati, 
kako razširiti 
obzorje, in ne 
iskati razlogov, 
zakaj se nekaj ne da, in se samoomejeva
ti. Nikoli ne smemo obupati ali se zado
voljiti z nižjim ciljem, kot smo ga sposob
ni doseči. Tudi otroci, ki napravijo prve 
korake, nikoli ne obupajo, temveč se ved
no znova poberejo s tal in poskušajo zno
va. Vstanejo in hodijo. Nekateri postane
jo celo atleti. Prirojene talente je treba 
negovati in razvijati, saj osebni razvoj  
in rast vedno temeljita na uspehih in ne
uspehih, zmagah in porazih. In pomem
bno je, da si cilje in destinacije postavlja
mo sami, ne pa oglaševalske agencije.

In ko se ves svet ukvarja z nekaj 
sekvencami RNK koronavirusa in išče 
cepivo za neznaten delček, ki se prilepi 
na sluznico in je v gostitelju sposoben 

ustaviti svet, me zmrazi ob misli, kako ve
lik je genom človeka in kako gromozanski 
je genom več milijard ljudi. Fizično in 
duhovno, zavedno in nezavedno, v preple
tu, smo zares mojstrovina. Ravno zato  
je svet kompleksen, zanimiv in raj ne
slutenih priložnosti za vsakogar. Žal pa 
kreativnega duha starih in mladih prepo

gosto zaustavi že 
misel na more
bitne probleme 
ali strah pred neu
spehom. In kot 
razumna bitja z 
velikanskim po
tencialom raje  
izberejo lažjo pot. 
Brancina v 
hladilni skrinji in 
še raje pečenega  
v gostilni. Tako 
sedejo pred TV, 
PC in se postopo
ma iz 'lovcev' 
različnih trofej 
prelevijo v brez
voljne potrošnike 
in pasivne vo
livce, zagrenjene 
in brezimne  
komentatorje,  
ki jezni na sebe le 

sledijo dogodkom drugih, saj jih sami ne 
kreirajo! Pod vplivom lažnih novic v ime
nu kapitala postanejo sebični, nestrpni, 
polni sovraštva, laži in koristoljubja.  
Kot piščanček Kalimero se vedno znova 
sprenevedajo in iščejo krivice in krivce.  
V navalu kroničnega razočaranja pa se 
vedno znova pozabijo vprašati, kaj so  
storili sami, da bi bil svet in sami v svetu 
drugačni, veseli, srečni in ponosni ... Tudi 
zato vedno pogosteje iščem drug svet, 
oaze miru, razkošje barv, vonjev in oku
sov in se tam nekje na koncu ali začetku 
sveta, v lošinjskem arhipelagu, odločam 
med brancinom in orado. Ob tem pa ura 
tiktaka in čas polzi med prsti kot mivka 
na Susku ... 
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