
Pozdravljen bralec življenjskih iskric! 

 

Življenjske iskrice so namenjene tebi. Ja prav si slišal, tebi.  

 

Življenje ni nič drugega kot ena sama pot. Čeprav v tem času ne hodimo naokoli, smo 

vseeno del življenjske poti. Pot je tukaj mišljena širše. Lahko govorimo tudi o poti 

odnosov, o poti izobraževanja, pa o karierni poti, in o poteh doseganja pomembnih 

življenjskih ciljev. Sem spada gotovo tudi zadovoljstvo s samim s seboj. 

 

Pot je posebna prav na prehodu iz mladosti v odraslost. Tu se mladostnik zagotovo 

sreča z vprašanji: kdo sem, od kod prihajam, kam grem in kaj me na tej poti čaka. 

Vseh odgovorov ne izvemo takoj. Življenje nam jih razkriva sproti, le dovolj vztrajni 

moramo biti. Popotniki smo. No vsaj večina. Nekateri pa ob poti obstanejo. Iz 

različnih vzrokov ne želijo ali pa ne morejo naprej. Ko dobro spoznajo izziv in se z 

njim soočijo, ga premagajo, jim je pot spet odprta. Čeprav nekoč “tisti v stiski”, zdaj 

tisti, ki pripovedujejo svojo zgodbo “junaka” s katero obogatijo svet. Njihove besede 

imajo svojo težo, saj slonijo na lastnih izkušnjah in zato so dotaknejo mnogo src. Pa 

četudi ne mnogo, je dovolj, da obogatijo vsaj eno srce. Kmalu se soočijo z novo 

preizkušnjo in tokrat se je lotijo še bolj pogumno, saj vedo, da se izplača. 

 

Pomisli na svoje dosedanje dosežke. Samo ti veš, kaj je bilo zate še posebej težko 

ampak ti je uspelo. Bravo. Nikoli se ne primerjaj z drugimi. Ti veš, da je bila to tvoja 

zmaga. Ne podcenjuj je in nikoli ne podcenjuj dosežkov drugega človeka, ne poznaš 

cene, ki jo je “plačal” zanje. Prav tako te tudi drugi ne bi smel soditi, če ta trenutek 

nekje stojiš in deluješ neodločno, morda neuspešno, morda osamljeno. Pomembno 

je, da veš, da nisi zares sam. Vedi, da si član bralcev teh življenjskih iskric in da mi 

vedno lahko napišeš, kako si. Tule je moj naslov: tadeja.fricovsky@bc-naklo.si. 

 

Do prihodnjič (na to stran spet pokukaj v ponedeljek, 23. 3. 2020) se imej lepo in 

ostani zdrav! 

 

Tadeja Fričovsky 
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