omenjenih možnosti za institucionalizacijo alternative, ki je imela svoje vire
tudi na Rakitni.

O POLETNI ŠOLI
Dušan Žagar
Po spominu zbrati vtise o pol leta starih dogodkih ni ravno najbolje, pa
bom vseeno skušal zbrati nekaj osebnih doživetij z 12. mednarodne poletne
šole v Bohinju.
V naravo grem vedno rad, še zlasti pa v enega od najlepših predelov naše
domovine, zato se mi ni bilo težko odzvati povabilu, ki pa je tudi po svoji
vsebini ogromno obetalo. Že nekajkrat prej sem se želel udeležiti poletnih
šol, pa mi je to vedno kaj preprečilo.
To je bila torej moja prva udeležba na taboru. Pred mnogimi leti sem se
s taborniki udeležil tabora v Bohinju pod vodstvom prof. Pavla Kunaverja.
Tudi takrat je bilo nadvse zanimivo.
Tokrat sem se srečal z Jackm Norellom, predsednikom mednarodnega
združenja Balintovih skupin, in tudi za svoje delo v Balintovih skupinah, ki
ga opravljam že nekaj let, dobil potrditev, da dobro delamo. Prijetno je bilo
slišati, da smo med vsemi narodi, ki jih je obiskoval, ravno Slovenci najbolj
"balintovski".
S strokovnega vidika je bilö slišati še veliko koristnega in uporabnega.
Predavanja so bila zanimiva. Še zanimivejše in koristnejše je bilo delo v
različnih skupinah. Mislim, da ni bilo udeleženca, ki ne bi česa pridobil na
strokovni in doživljajski ravni.
Naredili smo vsaj tri pomembne reči:
1. vrnili smo se v naravo, kamor spadamo in od katere se odtujujemo; tiste
dni smo se zopet združili z njo in jo začutili;
2. zopet smo se srečali sami s sabo v miru, kajti vsakdanje delo nas dokaj
odtujuje, zopet smo začutili svoj pravi jaz;
3. srečali smo se s sočlovekom na veliko pristnejši način kot v vsakdanjem mestnem vrvežu, drug v drugem smo začutili človeka in prijatelja.
Imeli smo priložnost, da doživimo različne obraze narave: od neusmiljenega viharja, ki nas je vse dodobra zmočil, pa do sončnih brezskrbnih

dni, ko smo se namakali v bližnjem potočku in se nastavljali sončnim
žarkom, obdani s čudovitimi planinami. Eno najlepših doživetij je bilo gledanje zvezd pozno v noč ob tabornem ognju, ob prijetnih zvokih kitare in
skupnem prepevanju.
Pa kaj bi "nakladali", besede so le besede in nikoli ne opišejo tistega, kar
si doživel, zato je včasih bolje, da molčimo.

