
Pozdravjen, 

 

Je za teboj lep vikend? Si si nabral novih moči za teden, ki je pred nami? 

 

Kaj si spoznal, ko si narisal življenjsko črto? Če imaš možnost izkušnje podeli z osebo, 

ki ti je blizu. Lahko s kom doma ali pa s kom na daljavo. 

 

Pravijo, da imamo resničen vpliv samo na sedanji trenutek, preteklost je že mimo. 

Tisto, na kar tudi lahko vplivamo, pa so naše odločitve, ki imajo kot posledico 

dogajanje v pihodnosti. 

Ob risanju življenjske črte si se poigral tudi s sanjami, željami in cilji za prihodnost. 

Kaj je tisto, kar te najbolj kliče. Kaj v sebi čutiš, da bi bilo prav, pa si morda do sedaj 

okleval ...? 

 

Vsak je lahko junak svojega življenja. Takole gre:  

 

 

 

Junak prejme klic na pustolovščino. Pokliče ga nov izziv ali problem, s katerim se 

mora soočiti. Na izbiro ima dvoje, klic zavrniti ali pa sprejeti. Klic zavrne takrat, ko se 

prestraši, da ne bo zmogel, da bo stvar zahtevala preveč napora, pogosto se poskuša 

skriti in zanika, da se vse to sploh dogaja. 



 

Ko pa klic sprejmeš, ob tem pokažeš pogum in daš predvsem priložnost sebi. Lahko si 

zelo srečen, če na poti srečaš mentorja, učitelja, svetovalca, vzornika, ki te opogumi, 

opremi, svetuje, vliva zaupanje. Kako že pravijo: “ko je učenec pripravljen, pride 

učitelj”. 

 

In zato res greš. Počutiš se vseeno malo nelagodno, saj imaš občutek, da zapuščaš že 

znano in se podajaš v malo manj znanim, če ne, celo neznanim. Posloviš se od svoje 

cone udobja in se soočiš z izzivom. 

 

Vedel si, da ne bo enostavno in res je tako. Pridejo preizkušnje, napori, padci in nova  

spoznanja. Ovire premagaš. Pokazati moraš, da se ne boš udal tako zlahka. Skoraj bi 

obupal, saj pride tudi dvom ali boš sploh zmogel. Preizkušen je veliko in ko misliš, da 

že ne more biti slabše, pride še najtežja preizkušnja, ki pa znimivo čeprav obeta 

“poraz” popelje v novo “rojstvo”. Doživel si preobrazbo. 

 

Rodiš se kot nova, močnješa in preoblikovana osebnost, saj so te izkušnje oblikovale, 

obogatile, ”naredile”. In kakšna je nagrada? Največja nagrada so prav nove izkšnje in 

znanja in to je tisto bogastvo, s katerim boš obogatel svet, ko se boš vrnil “domov” v 

svoje domače okolje. Prihajaš kot junak, svoje izkušnje deliš z okoljem.  

 

Zaživiš svoj vsakdan ... vse do tedaj, dokler te ne pokliče nova preizkušnja. 

 

Zdaj ne oklevaš več tako močno in nisi povsem prestrašen, a vseeno veš, da bo tudi 

težko. In odločitev je samo tvoja. 

 

Dragi junak, kakšen pa je tvoj klic na potovanje? 

 

Vzemi si čas in v prihodnjih dneh razmišljaj o tem.  

Ponovno se srečava v petek, 3. 4. 2020.  

 

Bodi dobro! 

Tadeja Fričovsky 

 



 

Vir: 

Izobraževalni program Breta Stephensona Hero’s journey, razvit po modelu Josepha 

Campbella (ZDA), izveden od 23. - 29. 9. 2014, v Češkem mestu Kstelec nad Orlici. Na 

BC Naklo - Srednja šola izvajan v okviru Tabora Potovanje junaka, v šolskih letih 

2015/16, 2016/17 ter 2017/18. 

 


