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Vladimir Habjan

UVODNIK

Paberki iz megle

Sledim smučini, ki je komaj vidna. Prvič zato, ker je takšna megla, da komaj vidim tla, 
drugič, ker je tako spihana, da se jo še komaj kaj vidi. Sicer je špura čista, nihče ni hodil po 
njej, kar je za avstrijske gore skorajda pravilo, pri nas pa ne, saj jo pešci pogosto pohodijo. 
Letos sem to že prevečkrat doživel. Priznam, da me to pojezi, saj se potem precej bolj 
mučim, kot bi se bilo treba. 

Veliko idej za svoje uvodnike sem dobil v gorah. Hoja omogoča svojevrstno meditacijo. 
Enakomeren ritem je prav primeren za razmišljanje. Te dni sem prebral misel, da če 
nekomu prisluhnemo deset minut, nam naša pozornost trikrat odtava. Takšna je pač 
narava uma, s katerim opazujemo, zaznavamo, vidimo. Tudi meni misli zbežijo, čeprav 
nikogar ne poslušam, le glas narave, gora, vetra …

* * *
Letošnjega marca nikakor nisem našel prave poti do gora, ali sem imel ob vikendih 

obveznosti ali ni bilo pravih razmer ali pa vremena. Pa še takrat, ko grem, je megla. To je 
za gorskega navdušenca kar težko sprejemljivo. Vem, da nas je takih kar precej. Takih, 
ki se vsak lep (pa tudi manj lep) vikend odpravimo v gore, na pohajkovanja, izlete, ture, 
plezanje, turno smuko. Takih, ki že med tednom spremljamo vremensko napoved in se že 
dolgo pred vikendom jezimo, če kaže na slabo vreme, saj si le takrat lahko vzamemo ves 
dan za obisk gora. Zdi se mi, da se takšni kar prepoznamo med seboj. Iz lastnih izkušenj 
vem, kako na nas gledajo tisti, ki jim gore ne pomenijo toliko kot nam. Pa nič zato. Meni ni 
težko priznati, da sem nekakšen odvisnik. Prepričan sem, da je to pravi izraz, saj ne znam 
in ne morem brez gora. Pa nisem edini. 

Če so gore za nas, gorske navdušence, način življenja, sprostitve, rekreacije, tudi 
ustvarjanja, pa imajo lahko tudi povsem drugačno vlogo. O tem pišemo tokrat v temi 
meseca. O zdravilni vlogi gora. O tem, kako nam lahko pot v gore na različne načine tudi 
pomaga. Pred časom smo že pisali o tem, da bolni ne smemo v gore oziroma kako bolni 
še lahko gremo, tokrat pa strokovnjak piše o povezovalni moči gora, kjer je stik z naravo 
eden od pogojev, da se človek reši stisk. V stiski pa se slej ali prej lahko znajde vsak od 
nas, saj vemo, kakšni časi so in kakšne obremenitve doživljamo. Tako preberemo, da gore 
pomagajo ljudem, da presežejo odtujenost, najdejo stik s samim seboj in posledično z 
drugimi. Človek hrepeni po lepoti in zdravju, v gorah uživa v tišini veličastnega okolja 
narave, ki pomirja. V gorah se umaknemo v svoj notranji svet, kjer v spontani meditaciji 
iščemo stik s samim seboj in naravo. Brez tega ne moremo doseči trdnega in trajnega 
duševnega miru in tudi ne telesnega zdravja. Tako pravi strokovnjak. 

Da gore ne zdravijo psihičnih težav, pa je osrednja misel še ene strokovnjakinje, ki 
se loteva teme alpinizma. To je srečanje s seboj. Če ima oseba psihične težave, bodo pri 
plezanju prišle še bolj do izraza in jo bodo ovirale. Ko greš plezat, pravi, moraš imeti v glavi 
počiščeno. Gore niso čarobna palička v smislu "začnimo hoditi v gore in vse težave bodo 
izginile". 

Mene, in verjamem, da tudi vas, pa je (bo) predvsem navdušila zgodba mladega Aljaža. 
Prav navdihujoča je. Ko boste prebrali ta članek, se boste morda zavedeli svojih problemov, 
ki se zdijo ob tem mladem in življenja polnem fantu prav nebogljene. Če je še dve leti nazaj 
komaj dihal, je lani in predlani prehodil celo Slovensko planinsko pot. Junak. Z neskončno 
voljo. Ki nam je lahko za vzor. 

* * *
Snežne gazi zmanjka. Torej sem na vrhu, čeprav zaradi megle ne vidim nič. 
Tako. Zdaj pa samo še dol. Nima smisla, da bi še ostal tu. 
Uvodnik je napisan. Zdaj ga bo treba le še vreči na papir. 
Tudi pred vami je še pot. Do konca revije.
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Uredništvo Planinskega vestnika skrbno 
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vključujejo opozorila na nevarnosti in možne 
pasti obiskovanja gora. Žal pa je vsak opis 
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težave na terenu lahko spreminjajo iz dneva 
v dan, celo iz ure v uro. Zato uredništvo revije in 
Planinska zveza Slovenije ne moreta prevzeti 
nobene odgovornosti za morebitne poškodbe 
ali materialno škodo, ki bi jih utrpel kdorkoli 
zaradi hoje po gorah po navodilih iz te revije.
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