
Spoštovani bralci in bralke! 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika že drugo leto zapored gosti dogodek Verjamem vate. Organizira ga 

Zavod Na svetlo stran, pobudnica dogodka in moderatorka je Darje Bright Tome, ki je sicer 

domačinka iz  Vrhnike, živi pa v Logatcu. Darja vodi delavnice in individualne pogovore na temo 

opolnomočenja, samozdravljenja in samozavesti. Pravi, da je na določeni točki spoznala, da jo v 

življenju omejujejo strahovi, dvomi, predsodki in nepravilno postavljene meje. Svojo pot je posvetila 

raziskovanju, kako te omejitve preseči in narediti konkretne spremembe zase, svojo družino in 

posledično okolje. V številnih pogovorih z ljudmi je izvedela, da so naši notranji boji mnogokrat 

podobni, le govorimo o njih neradi.  

Tako se je rodil Verjamem vate. Gre za druženje dobro mislečih ljudi, ki se zavedajo, da so iskreni in 

pristni odnosi temelj za gradnjo zdrave družbe. Predstavlja ljudi, ki se aktivno izražajo v okolju, kjer 

živijo , in k temu spodbujajo  tudi druge. Ljudje imamo veliko skritih talentov. Pogosto jih z drugimi 

težko podelimo zaradi slabih izkušenj, ki smo jih nekoč doživeli. Verjamem vate nudi varno in 

navdihujoče  okolje.  

Tokrat smo v goste povabili Magdaleno Svetina Terčon, Kraševko, ki živi in ustvarja v Sežani. 

Magdalena je avtorica šestih pesniških zbirk, ki so le del njenega umetniškega izražanja. Je srčna,  

topla oseba številnih talentov, ki je z nami podelila tole: «Od nekdaj so me očarale besede. Take, ki 

te pobožajo, ne ranijo. Zato sem si izbrala poezijo. Za preučevanje in ustvarjanje. Poleg tega me 

zanimajo tudi druga področja, kot sta kulturna dediščina, zlasti folklora in petje. V prostem času pa 

narava in tek. Veseli me, da sem to lahko združila s svojim poklicem, najprej poučevanjem, trenutno 

pa z delom v knjižnici, v kateri sem kot direktorica lahko ustvarjalna. Menim pa, da človek ne more 

vsega narediti sam, zato mi je izredno všeč povezovanje. Da, povezovanje.«  

Tretje peresce tokratne štiriperesne deteljice je Magda Nicoletti, ki ji kvačkanje, pletenje in še 

marsikatero drugo ustvarjanje z rokami, daje zelo veliko. Raziskave so pokazale, da ročna dela zelo 

dobro vplivajo na razvoj možganov in krepijo duševno zdravje posameznika. Družba jih zadnja leta 

sprejema kot moderno jogo, meditacijo. Magda sodeluje pri projektu Europa donna in različnih 

drugih projektih v podporo ranljivim skupinam, socialno ogroženim in beguncem. »Ko sedem in 

začnem ustvarjati, kar sem si zamislila, se umirim. Rada sem v miru, sama s seboj, z rokami, ki 

ustvarjajo. Rada sem tudi v družbi, kjer izmenjam izkušnje, znanje, mnenja in tako širim, ohranjam 

znanja in svojo socialno mrežo,« nam zaupa Magda.  

Celoto srečanja zaokroži Marjeta Oblak, ki se izraža pod okriljem Gozdnega učilišča Hosta. Stik z 

naravo ji nudi možnost osebne svobode. Pripravlja in vodi delavnice v gozdu, v katerega se je zatekla 

ob iskanju svojega višjega smisla. Za malčke in otroke organizira 'celodnevno hosto' , ki daje 

edinstveno možnost pristnega stika z naravo in seboj. Nekajkrat letno se umakne v tišino gozda, na 

Robidišču ob ognju vodi poglobljene pogovore o načinih samozdravljenja in očiščevalne potilnice po 

šamanskem uku. S tedenskimi prizivi moči v vrhniškem CD druge vabi k neposrednemu doživetju 

notranjega občutka bojevnice in bojevnika. Marjeta pravi, da si je dobro dovoliti spoznati in občutiti, 

da premoreš moč razumevanja.  

Vabljeni torej na dogodek Verjamem vate, ki bo 17. novembra 2018 od 9. do 12. ure  v Grabeljškovi 

dvorani v vrhniški knjižnici. Poskrbljeno bo tudi za animacijo otrok, zato vabljeni mali in veliki. Se 

vidimo! 


