
 

 

Sončen marčevski pozdrav, draga ustvarjalka, dragi ustvarjalec! 

Mesec marec je ne le mesec prebujanja narave, pač pa tudi mesec čaščenja ženske energije oziroma mesec 
žensk. Praznika, posvečena vsem ženam in materam sta, kljub mnenjem nekaterih, da težnja po komercializaciji 
briše prvotni namen teh praznikov, vseeno pokazatelj, da so ženske s svojimi vlogami skozi zgodovino vtisnile 
viden pečat na vseh področjih življenja. Ženske so, jo in bodo igrale eno najpomembnejših vlog na socialnem, 
moralnem, izobraževalnem, političnem ter kulturološkem področju. Ženske so tiste, ki porajajo vizije, ki burijo 
domišljijo, ki ustvarjajo zamisli in in s svojim žarom budijo dobro v vseh ljudeh.  
 
Naj naštejem le nekaj žensk, katerih poslanstvo, njihova vizija, dejanja in ideologija so v srcih ljudi vsega sveta 
pustili svojo sled:  
 
- Mati Tereza (1910 - 1997) albansko-indijska redovnica, proglašena za blaženo, za svoje dosežke je prejela 
Nobelovo nagrado za mir, bila je ustanoviteljica reda Misionark ljubezni, svet jo pozna predvsem po njeni ljubeči 
pomoči revnim, bolnim, otrokom, umirajočim... 
 
- Eva Perón - (1919 - 1952) ena najvidnejših argentinskih osebnosti, nadarjena radijska igralka, argentinska prva 
dama, poznana po svoji naklonjenosti do revnih, ki jih je spodbujala k vstaji, ustanovila je Fundacijo Eve Perón, ki 
je pomagala revnim, s pomočjo fundacije pa je ustanovila bolnišnice in sirotišnice, bila je tudi ustanoviteljica 
ženskega krila Justicialistične stranke... 
 
- Marie Curie ( 1867 - 1934) znana kot prva ženska, ki je dobila Nobelovo nagrado za fiziko, prav tako je prejela 
tudi Nobelovo nagrado za kemijo in postala prva ženska, ki je kdaj koli prejela kar dve Nobelovi nagradi - njeno 
delo je dokaz, da je ženski intelek enakovreden moškemu in v velikansko korist celotni družbi...  
 
- Sappho - grška pesnica in pisateljica (613-570 p.n.š.), prva znana ženska avtorica, ki je med drugim utrdila 
žensko literaturo in živela življenje, kot ji ga je narekovalo srce - brez njenih pesniških porivov morda danes tudi 
sodobne ženske literature ne bi bilo...  
 
- Jane Austen - odlična angleška pisateljica (1775 - 18717), med drugimi je napisala tudi literarni deli 
Prevzetnost in pristranost ter Ema, v njih pa je dodobra predstavila kompleksnost in površnost karakterjev in 
akterjev tedanje družbe...  
 
- Sv. Ivana Orleanska - (1412 - 1431) svetnica rimskokatoliške cerkve in francoska narodna junakinja, 
poveljevala je francoski kraljevi vojski, je ženska, ki je sledila in zaupala svojemu srcu ter glasu, ki je prihajal 
neposredno iz njenega duha - je ženska, katere karizma, samozavest in moč sta lahko vzor vsem ženskam tega 
sveta...  

Tudi marčevske e-novičke Mladi Kreativisti so obarvane s prispevki po večini ženskih ustvarjalk, verjamem in vem 
pa, da ste tudi moški odlični ustvarjalci, kar ste dokazali že z neštetimi deli, s katerimi ste se predstavili na portalu 
www.mozaik-kreativnosti.com in v Mladih Kreativistih.  

UVODNA MISEL - MESEC MAREC - MESEC ŽENSK 

Ker je mesec marec mesec žensk, je prav, da na tem mestu 
posebej izpostavim tudi problematiko spoštovanja njihove 
integritete, ki vključuje tudi spolno nedotakljivost. 
 
Članica portala www.mozaik-kreativnosti.com Nina Žnideršič 
nam je ta mesec v uredništvo e-mesečnika poslala PowerPoint 
prezentacijo o SPOLNIH ZLORABAH, ki jo je izdelala sama in 
skupaj z njo tudi člani portala ter ustvarjalci M.K.Teama pozivamo 
k pozornosti glede te problematike ter širjenju tega sporočila - 
oglejte si prezentacijo, jo shranite na svoj računalnik in pripnite 
kot priponko v e-sporočilo ter jo pošljite na naslove tistih svojih 
prijateljev, znancev, sorodnikov ženskega ter moškega spola, za 
katere menite, da ali potrebujejo te informacije ali pa lahko 
pomagajo drugim s širjenjem tega sporočila.  
 
Če vam bo vsaj ena oseba hvaležna, da ste mu poslali to 
sporočilo, je namen te akcije dosežen!  
 
Povabilo k sodelovanju: V kolikor želite tudi vi prispevati k 
obveščanju javnosti o problematikah naše družbe ter nakazovati 
rešitve, nam predstavite svoje zamisli, pošljite nam obvestila, 

 

Odprite datoteko s klikom na zgornjo sličico.  
 
Prenesite si datoteko (237 KB) - klinite z 
desnimi miškinim gumbom na zgornjo sličico 
ter izberite "Shrani" oz. "Save". 
 



Naj bo pomlad, ki je ta mesec končno pregnala zimo, tudi vam v navdih za vse, kar ustvarjate in s čimer si krepite 
telo in duha, predvsem pa vam poleg prijetnega branja želim čim več toplih sončnih žarkov in radostnih trenutkov. 
 
Nina Kolar, urednica Mladih Kreativistov 
E-pošta: nina.kolar@mozaik-kreativnosti.com  
 
Si želite soustvarjati e-mesečnik, ki bo kmalu dosegel pol tisočega naročnika? Vabimo vas, da svoje 
ustvarjalne ideje izrazite skozi svoje ustvarjalne prispevke-članke - pišite nam na info@mozaik-kreativnosti.com in 
z veseljem jih bomo objavili. Veselimo se sodelovanja z vami! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
V 26. številki Mladih Kreativistov smo za vas pripravili: 
 
1. predstavljamo vam novo pridružene člane Mozaika Kreativnosti - VEČ... 
 
2. v rubriki Ustvarjamo skupaj z... tokrat slikamo na svilo z Irno Črnologar ... VEČ...  
 
3. rubrika Ustvarjalne tehnike vam tokrat predstavlja tehniko poslikave obraza - FACEPAINTING ... VEČ...  
 
4. predstavljamo vam knjigo meseca: dr. F. Batmanghelidj: VODA ZA ZDRAVJE IN ŽIVLJENJE - knjiga, ki 
razkriva, katere bolezni lahko ozdravite že s pitjem vode... VEČ... 
 
 
5. Mirjana Gabrovec vam v rubriki Za vas smo izdelali... predstavlja 4 pesmi, posvečene ŽENSKI...VEČ...  
 
6. Aida Demiri vas bo v svoji rubriki Življenje skozi voljo in smisel s člankom Popotovanje popeljala v 
skrivnostni svet svojih razmišljanj o izjemni knjigi... VEČ... 
 
7. v rubriki Zanimivosti, novosti spoznajte 6 urni seminar PSIHORETORIKA, ki ga predstavljamo v 
sodelovanju z www.osebna-rast.com ... VEČ...  
 
8. člani Mozaika Kreativnosti vas vabimo k ogledu fotoreportaže iz predstavitve literarnih del Saša 
Janjaca ... VEČ...  
 
9. in si oglejte fotografijo meseca, ki smo jo posneli v uredništvu M.K.Teama... VEČ...  
 
10. ter objavo natečajev ter dogodkov... VEČ...  

Vaših predlogov, kako bi lahko Mlade Kreativiste še izboljšali, bomo zelo veseli, zato jih pošljite na 
info@mozaik-kreativnosti.com, s pripisom "O Mladih Kreativistih", saj jih ustvarjamo za vas!  

sličice ter ostale informacije in z veseljem jih bomo predstavili v 
Mladih Kreativistih!

Meseca februarja ter marca se je na portalu predstavilo kar nekaj novih članov, nekateri pa so se predstavili z 
novimi deli. Tako vam tokrat v okviru www.mozaik-kreativnosti.com predstavljamo dva nova ustvarjalca in tri 
člane, ki se predstavljajo z novimi deli. 
 
Vabljeni, da si s klikom na njihova imena ogledate njihove predstavitve. Omenjene ter ostale avtorje lahko 

najdete tudi na strani www.mozaik-kreativnosti.com. V kolikor bi se radi na portalu in e-mesečniku predstavili 
tudi vi, kliknite TUKAJ za ogled pogojev sodelovanja.  

NOVI ČLANI PORTALA MOZAIKA KREATIVNOSTI 

NAJNOVEJŠI ČLANI portala v mesecu februarju in marcu so: 

PREDSTAVITVE Želite imeti tudi vi svojo lastno spletno stran? 

Jan Čadež 
nov član  
(poezija,proza) 

Tanja Prezelj 
nova članica  
(slikarstvo) 

Bernarda Skok 
nova dela  
(slikarstvo)  

Irna 
Črnologar 
nova 
dela  
(fotografija)

Svoje izdelke (slike, fotografije, 
nakit, pesniške zbirke, romane, 
ipd.) lahko predstavite in 
ponudite v prodajo že za ceno 
dveh kepic sladoleda na mesec.  
 
Izdelamo vam tudi elektronske 
pesniške zbirke, romane, 
zgodbe... VEČ.  



M.K. Team 

  

Mojca Bohte 
nova dela  
(fotografija)  

Irna Črnologar, sicer tudi članica portala www.mozaik-kreativnosti.com je tokrat za vse bralce e-mesečnika 
pripravila članek na temo slikanja na svilo. Ker Irna v prostem času poleg oblikovanja nakita iz fimo mase tudi 
preobraža navadne rutice v unikatne izdelke, vas vabimo, da si spodaj preberete in ogledate njen prispevek. 
Zagotovo se bo tudi vam porodila želja po ustvarjanju. 

Irno bomo nagradili za njen prispevek s knjigo po našem izboru iz spletne trgovine www.e-knjigarna.si. 
 
Za ogled vseh fotografij v povečavi kliknite TUKAJ.  

Avtor: Irna Črnologar in M. K. Team  
E-pošta: info@mozaik-kreativnosti.com 

USTVARJAMO SKUPAJ Z...  
Irno Črnologar - slikanje na svilo  

Predno se lotimo 
slikanja na svilo, 
potrebujemo naslednja 
orodja: svilena ruta ali 
šal, svinčnik Fantom, s 
katerim narišemo skico 
oziroma naš motiv, 
okvir za napenjanje 
svile, konturo za 
obrobo slike, da se 
barva ne razliva, barve 

za svilo, čopiče in gobice za nanos barve.  

Svileno rutico sem 
najprej obarvala z 
osnovno barvo..

... nato sem s konturo 
obrobila hrastove liste... 

...in želode... 

... ko se je kontura 
posušila, sem 
pobarvala motive 
oziroma rutico do 
konca.  

POMEMBNO: Rutico je potrebno suho prelikati na 
narobni strani, da se barve utrdijo, oprati v mehčalcu 
in ponovno posušiti ter prelikati.  

Nekaj mojih izdelkov pa si lahko pogledate tudi v 
galeriji na spletni strani www.odmevgora.com/nakit.  

USTVARJALNE TEHNIKE  
Umetniki poslikave telesa - Facepainting  



V prejšnji številki Mladih Kreativistov smo vam predstavili tehniko Bodypaintinga, ki jo 
ljudje uporabljajo za zabavo, med obrednimi plesi, za krepitev svoje notranje moči, da 
bi se zlili z okolico, pri praznovanjih, med boji in ob mnogih drugih priložnostih. 

Tokrat se boste seznanili s tehniko Facepaintinga, ki jo je prav zagotovo vsakdo izmed 
vas že preizkusil na lastni koži. Če ne drugače, pa vsaj za Pusta.   

Poslikava obraza ali Facepainting, kot imenujejo to tehniko ustvarjanja, 
je lahko odlična zabava za mlado in staro, zajame lahko cel obraz ali pa le del obraza, odvisno od 
tega, kakšna sta namen in sporočilo ustvarjalca ter tistega, ki se taki poslikavi podvrže.  

Bolj, kot začudenje drugih ob pogledu na poslikan obraz, pride do izraza začudenje človeka, ko v 
ogledalu prvič ugleda svoj novi obraz.  

Poslikava obraza umetniku omogoča neverjetno mero izraznosti in 
ustvarjalnosti, hkrati pa delo z ljudmi, katerih obraze slika, takega umetnika še 
spodbuja pri njegovem delu. Namreč, kaj je lepšega od tega, da po končanem 
delu umetnik pred seboj zagleda nasmejano osebo, ki svojo novo podobo 
ogleduje v ogledalu?!  

Antropologi so ugotovili, da so si ljudje slikali obraze, še predno so barvali 
stene jam, v katerih so živeli. Tudi zaradi tega se vse več umetnikov poslikave pri svojem delu 
odloča za motive, ki upodabljajo maske, ki so si jih ljudje na obrazih upodabljali skozi 
zgodovino našega časa.  

Poslikane obraze dandanes opazimo že, če gremo po ulici in opazujemo obraze žensk, ki z ličili 
poudarjajo tisto, kar želijo polepšati ali prikriti. Tudi igralci v gledališčih in v filmski umetnosti si za boljšo izraznost 
pomagajo z ličili oziroma poslikavo obraza.  

Poslikava obraza ni le dekorativna umetnost, pač pa umetnost, ki v celosti spremeni podobo človeka. 
Poslikava lahko upodablja živalske, človeške ali namišljene obraze ter dele telesa, imaginarne motive 
ter vse, kar ima energijo, barvo in obliko. Dovoljene so geometrijske in nepravilne oblike, 
pomembno pa je, da poslikan obraz izžareva energijo in je opazen tudi iz oddaljenosti, ne le iz 
bližine. Tako se razni detajli na obrazu opazijo kvečjemu, ko ga gledamo iz neposredne bližine.  

Barve, ki se uporabljajo pri poslikavi obraza, so po večini narejene na vodni osnovi, nanaša pa se jih 
z raznimi gobicami in čopiči. Prednost uporabe čopičev je v tem, da z njimi lahko ustvarimo povsem 
unikatno podobo, delo z njim pa traja dlje časa, kot delo z gobicami, s katerimi se da odlično prekriti 
večje površine obraza in zabrisati ostre robove posameznih barv. Razni spreji, s katerimi se prav 
tako nanaša barve na obraz, pa omogočajo izredno hitro delo s standardnimi motivi, z njimi se da 
med sabo odlično pomešati barve. Tudi s prsti se da zanimivo pobarvati obraz, vendar pa prsti niso 
standardno orodje profesionalnih umetnikov, ki se ukvarjajo s poslikavo obraza.    

Pomembno pri izbiri barv za poslikavo obraza je, da izberemo barve, 
narejene na vodni osnovi oziroma take barve, ki so v vodi topne in se jih 
zlahka spere z milom za obraz, hkrati pa te barve dobro prekrijajo obrazno 
površino. Take barve so najprimernejše za poslikavo otroških obrazov, saj je 
koža otrok še posebej občutljiva. Te barve se tudi hitro sušijo, hkrati pa se 
rade razmažejo, če pridemo v stik z vlago.  

Dovoljena je tudi uporaba raznih barvnih krem, ki se uporabljajo v 
gledališčih, prednost teh pa je, da se ne razmažejo, tudi če se obraz poti. 
Take barvne maske je potrebno učvrstiti s posebno utrditveno tekočino, saj 
se ne sušijo na zraku. Razni barvni markerji oziroma flomastri se po večini 
uporabljajo za poslikavo obraza na različnih dogodkih, zabavah, katere se 
udeležujejo otroci, narejeni pa so lahko tako na vodni, kot tudi alkoholni 
osnovi – slednje najlažje speremo s posebnimi čistilnimi losijoni, take barve 
pa ostanejo na obrazu nekaj dlje časa, kot ostale.  

V kolikor se boste odločili za poslikavo obraza, naj vam zaupam še, katerih barv se raje izogibajte: to so akrilne 
barve, ki jih uporabljajo slikarji za slikanje na platno. Čeprav so barve zelo žive in se lepo podajo na obrazu, pa se 
jim raje ognite, četudi vas bodo prepričevali, da je njihova uporaba povsem varna. Tudi akrilnim sprejem raje 
recite ne, dvomljiva je tudi uporaba vodotopnih flomastrov, ki jih marsikdo uporablja za poslikavo otroških 
obrazov, namreč slednji so namenjeni barvanju papirja in ne človeške kože. Aerosolni spreji in tempera barvice 
prav tako niso narejeni za poslikavo obraza, zato svojim otrokom preprečite poslikavo obraza ali ostalih delov 
kože z njimi.  

V kolikor se boste v prihodnjih dneh poigrali s poslikavo svojega ali obrazov drugih, nam pošljite kakšno 
fotografijo, ki jo bomo z veseljem objavili v prihodnji številki Mladih Kreativistov. 
 
Uživajte v vsem, kar počnete in delajte to iz srca! 



 
Nina Kolar, urednica Mladih Kreativistov  
E-pošta: info@mozaik-kreativnosti.com 

REVOLUCIONARNA KNJIGA O ZDRAVLJENJU BOLEZNI S ČUDEŽNIM ZDRAVILOM - 
VODO  
 
Tokrat smo za knjigo meseca izbrali knjigo VODA ZA ZDRAVJE IN ŽIVLJENJE, v kateri ameriški 
zdravnik Fereydoon Batmanghelidj razkriva, kako lahko voda olajša veliko število 
zdravstvenih težav.  
 
Dvajset let kliničnih in znanstvenih raziskav vloge vode v telesu je bilo potrebnih, da je nastalo 
znanje, kako uravnoteženo pitje vode in uživanje soli pomaga ozdraviti in preprečiti številne 
bolezni. Omogoča nam tudi, da se izognemo dragim, pa tudi škodljivim zdravilom.  
 

S pomočjo knjige VODA ZA ZDRAVJE IN ŽIVLJENJE boste spoznali:  

To bi lahko bila najpomembnejša knjiga, kar ste jih kdaj prebrali!  
 
VEČ o knjigi si lahko preberete TUKAJ. 
 
M.K. Team  
E-pošta: info@mozaik-kreativnosti.com

KNJIGA MESECA MARCA  
dr. F. Batmanghelidj: VODA ZA ZDRAVJE IN ŽIVLJENJE  

 Različne znake žeje in kronične dehidracije v telesu.  
 Koliko vode in soli potrebujemo vsak dan, da ostanemo zdravi.  
 Katere druge pijače, vključno s čajem, kavo in gaziranimi pijačami, ne morejo nadomestiti vode.  
 Kako naravno zmanjšamo ali celo odpravimo simptome astme in alergij.  
 Kako pomagamo preprečiti bolezni, ki ogrožajo življenje, kot so srčna odpoved, možganska kap, 

Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen in rak.  
 Kako lahko visok krvi tlak zdravimo naravno, brez diuretikov in drugih zdravil.  
 Zakaj je voda ključ do uspešnega hujšanja brez diet.  
 Kako oskrbimo kožo z dovolj vode, da preprečimo prezgodnje staranje.  

Mirjana Gabrovec je tokrat za vse ljubitelje poezije napisala štiri čudovite 
pesmi na temo ženske, njene moči sprejemanja, dajanja ljubezni, 
tenkočutnosti in lepote.  

Mirjana je članica portala www.mozaik-kreativnosti.com, več kot njena 
predstavitev pa o lepoti njenega srca povedo njene pesmi. 

Tudi vas vabimo, da pošljete svoje pesmi na najrazličnejše teme, lahko tudi 
kaj narišete, oblikujete, fotografirate ali kako drugače ovekovečite. Fotografije 
svojih izdelkov oziroma del pošljite na info@mozaik-kreativnosti.com, 
zraven pa napišite postopke izdelave. V kolikor boste poslali pesmi, zgodbice 
ali sestavke, jih bomo prav tako z veseljem objavili v tej tubriki, vas pa za 
sodelovanje nagradili. 

  

  

 

ZA VAS SMO IZDELALI...  
Pesmi, posvečene ženski - Avtorica: Mirjana Gabrovec  

Ženska  
 
Na pogled tako nežna,  
v gibih tako zapeljiva,  
včasih prav ranljiva,  
a ljubezen, ki premore,  

V tvojem objemu 
 
Tvoj objem, 
to moje zavetje, 
s tančico hrepenenja postlano, 
je kot majhen raj, 

Mama 
 
Tvoja dlan, polna topline,  
je kot sonce, ki greje z višine,  
in te tvoje oči,  
so kot zvezde sredi noči.  



M.K. Team  
E-pošta: info@mozaik-kreativnosti.com 

noben moški upreti se ne more.  
 
Starost tukaj važna ni,  
saj vsakič kar blesti,  
od lepote, ki jo daje,  
ko moški svet zamaje.  
 
Skrivnosten ta njen pogled,  
s tančico ljubezni je odet,  
s katerim te očara,  
nov svet ti pričara.  
 
Pozornost svojo zmeraj nudi,  
za tvoj nasmeh se trudi,  
vsakič znova se ji posreči,  
da te osreči. 

kjer zmeraj se dobiva, 
da kot eno zaživiva. 

V tvojem objemu, 
vse v hipu zbledi, 
kot svet, kjer obstajaš le ti, 
rada prisluhnem bitju srca, 
ki kot melodija zame igra. 

Tvoja nežna roka, 
k sebi me ovije, 
dlan z dlanjo se pokrije, 
občutiš toplino, 
ki obšla je telo, 
s poljubi zasladiva še vse to.  

Ko ljubezen se rodi  
 
En sam pogled,  
en sam poljub,  
da srce močno zaboli,  
tako si te želi.  
 
Od ljubezni sem zadet,  
od lepote ves prevzet,  
srce mi hraniš  
in ga neguješ,  
za to le ljubezen potrebuješ.  
 
Nežno dotaknila si se srca,  
dovolj, da močno zaigra,  
kot udarec bobna zdaj zveni,  
naj nikdar več mi ne zaspi.  

 
Tvoj nasmeh je zame sreča,  
vsaka beseda tako ljubeča,  
a ko k sebi me oviješ,  
s tančico ljubezni me pokriješ.  
 
Zmeraj ob meni,  
ko te potrebujem,  
ko z bolečino se srečujem,  
takrat me tolažiš in mi svetuješ,  
pot do sreče mi razsvetljuješ.  
 
Dala si mi vrednote,  
ki ne da se jih kupiti,  
v tebi morajo se roditi,  
če srečen želiš biti.  
 
Čutim vsak gib lepote,  
ki prenesla si jo name,  
z vso svojo dobroto,  
ki me je učila,  
da drugim enako bi delila.  
 
Objem zate, draga mama,  
da občutiš zahvalo,  
za vse stvari,  
ki dala si mi. 

Živjo kreativci sveta! V začetku meseca februarja sem postala leto starejša 
(beri modrejša ) in od mojih dveh prijateljev v dar prejela čudovito knjigo s 
srčnim posvetilom: "… ostani še naprej kot sončni žarek, ki razveseljuje srca 
ljudi …". Ta trenutek, ko to bereš, draga bralka in bralec, pa želim razveseliti 
tvoje srce – z branjem teh vrstic.  

Knjiga Peacehiker – okoli Zemlje brez denarja je bila na 
repertoarju mojih še neprebranih, a želenih knjig, saj je bilo že 
veliko slišanega in prebranega o tem mladem, krasnem fantu, ki 
je sledil svojemu srcu in avanturističnemu duhu. Ljudem, 
katere je spoznaval na svoji poti, pa je brezpogojno zaupal in 
vanje verjel. Je sploh potrebno kaj več?V vsakem človeku je bil 
avtor Matej Sedmak sposoben videti in čutiti samo njegovo 
dobroto, srčnost – in to kar je videl, je tudi dobil. Soočal se je z 
vsakodnevnimi "skrbmi", kot so prenočišče in hrana, za katere je, preprosto, 
prosil. Seveda mu ni bilo vedno lahko, a v knjigi je ta svoja doživetja opisal s 
srcem optimizma, ljubezni in vere vase ter v svet, ljudi.  
 
In ker so občutki energija, jo je Peacehiker številka 1 znal prepoznati in jo 

ustrezno sprostiti. Nekaj več težav je imel s svojo seksualno energijo (v smislu zatrtosti), katero se je na 
potovanju naučil brzdati oziroma preusmeriti v druge duhovne dimenzije. Na svoji poti se je dotaknil mnogo 
vprašanj globokih razsežnosti, katerih vsebino bralec poišče sam, kajti Matej je to čutil, doživel, mi pa moramo to 
začutiti sami, vsak zase (seveda nam zato ni treba okoli sveta, lahko pa tudi).  
 
Mnogo misli v knjigi se me je izredno dotaknilo, kot na primer: "Nihče na tem svetu si ne zasluži usmiljenja. 
Nihče." … "Najučinkovitejše nadomestilo za strah je ljubezen." … Indijanec Mateju o zatrti seksualni 
energiji: "… tvoja seksualnost je tvoj največji zaklad in najmočnejše orožje …, ki lahko ubije tebe samega, 
če je ne razumeš …". 
 

ŽIVLJENJE SKOZI VOLJO IN SMISEL 
POPOTOVANJE 



Meditacija, strahovi, frustracije, znanje, ljubezen … so darovi, katere je mladi iskalec samega sebe doživel na 
poseben način ali pa jih je ob življenjskih spoznanjih čutil drugače. Še, še in še bi lahko pisala o tej knjigi, a vam 
jo rajši toplo priporočim v branje, da njen okus preizkusite še sami. Njegove izkušnje, (spo)znanja in sporočila 
svetu pa naj nam bodo vzor in v poduk v naših poslanstvih. 
 
To so dobri temelji za EN SVET, kjer je vse eno in vse popolno! SANJSKI SVET! 

Aida Demiri, dipl.upravni organizator, članica M.K.Teama  
 
E-pošta: aida_demiri@yahoo.com  

Tokrat vam v sodelovanju s spletno stranjo www.osebna-rast.com ter www.e-
knjigarna.si predstavljamo eno izmed njihovih izobraževanj - seminar 
PSIHORETORIKA -, ki je namenjeno vsem vam, ki želite odgovore na naslednja 
vprašanja:  

 Kako se znebimo treme pred javnim nastopanjem?  

 Kaj storimo, če izgubimo rdečo nit govora?  

 Kako odlično predstavimo vsebino projekta, seminarske naloge ali 
predavanja?  

 Kakšna je komunikacija nove dobe?  

 Kakšna je vloga miselnih energij pri komunikaciji?  

 Zakaj je pomembna govorica telesa?  

 Kaj moram vedeti o poslovnem in osebnem bontonu?  

Seminar, ki bo v soboto, 31.3. 2007, med 10.00 ter 16.00 uro v PROMETNEM CENTER B&B, v Predavalnici A, 
na Letališki 16, v Ljubljani - BTC, bo vodil Roy Goreya, motivacijski trener, pisatelj ter predavatelj. Seminar bo v 
slovenskem jeziku, študentje in dijaki imate popust.  
 
Za VEČ informacij kliknite TUKAJ.  

Avtor: M.K.Team  
E-pošta: info@mozaik-kreativnosti.com 

ZANIMIVOSTI, NOVOSTI...SEMINAR PSIHORETORIKA - Kako postati odličen (sogovornik)  

V sredo, 5.12. 2006, je na EF v Ljubljani potekala predstavitev petih knjig 
avtorja Saša Janjaca.  
 
Prireditev se je pričela ob 19.00 uri in trajala okoli uro in pol.  
Dogodek je popestrila videoprojekcija, glasbeni gostje iz akademije za 
glasbo ter slikarka Veronika Sušnik.  
 
Po končani prireditvi je sledila pogostitev z belokranjsko pogačo in ostalimi 
sladicami, katere je v sodelovanju s Sašom pripravila organizacija ŠOEF.  
 
Vsak izmed obiskovalec je dobil tudi CD z avtorjevimi deli, kot majhno 
darilce.  

  

  

M.K. Team  
E-pošta: info@mozaik-kreativnosti.com 

OGLEJTE SI... FOTOREPORTAŽO iz PREDSTAVITVE LITERARNIH DEL SAŠA JANJACA  
predstavitev je potekala 5.12. 2006 na EF v Ljubljani 



Tokrat smo fotografijo meseca marca prispevali kar člani M.K.Teama, posneta pa je bila na Zbiljskem 
jezeru. 

V kolikor želite prispevati tudi vi svojo fotografijo za fotografijo meseca, vas bomo za prispevek nagradili z 
elektronsko knjigo Tam, kjer je volja, tam je pot (vrednost 16,50 EUR (3.954,00 SIT).  
 
Fotografija meseca pošljite v uredništvo Mozaika Kreativnosti na naslov info@mozaik-kreativnosti.com (s pripisom 
Fotografija meseca) do 20.4. 2007. 

 
Labodi 

 
M.K. Team 

FOTOGRAFIJA MESECA 

ZULK – Združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture: Natečaj »Nariši lepšo prihodnost!«  

Natečaj »Nariši lepšo prihodnost!« je del civilno-umetniške akcije za promocijo ustvarjalnosti in ustvarjalcev 
Razvijajmo ustvarjalnost. Zmagovalna motiva bosta natisnjena na sprednjo stran poštne kartice in nagrajena s 
simboličnim zneskom 100,00 EUR. Zainteresirani lahko poljubno izberejo motiv, tehniko izražanja in deloma tudi 
format (pri tem naj upoštevajo dejstvo, da bo kartica izdana v formatu A5).  
 
Svoje predloge pošljite priporočeno na naslov: ZULK, Valvasorjeva 26, 2000 Maribor, s pripisom: Ne odpiraj – 
natečaj »Nariši lepšo prihodnost!«. V priloženi zaprti ovojnici z oznako »osebni podatki« navedite naslov, na 
katerega vas obvestimo o rezultatih. Na natečaj je mogoče prijaviti več del; vsako mora biti označeno s svojim 
geslom. Za pravilno prispela dela bodo šteli tudi predloge v elektronski obliki.  
 
Rok prijave 30.3.2007.  
 
Info: http://www.zulk.si/webpages/likovna/subpages/projekti_likovna.html , 02 / 252 12 57, zulk@zulk.si , 
www.zulk.si . 
 
M.K. Team 

NATEČAJI, DOGODKI 

PROJEKTNO UČENJE ZA MLADE (PUM)  

KAJ? PUM je javno veljaven izobraževalni 
program, finančno podprt z Ministrstva za 
šolstvo in šport, Evropskega socialnega 
sklada ter Zavoda RS za zaposlovanje in 



 

je za udeležence brezplačen. Ima funkcijo motiviranja k nadaljevanju prekinjenega šolanja, k odločitvi za 
drugačno obliko izobraževanja ali iskanju zaposlitve. Je neformalna, alternativna možnost izpopolnjevanja, v 
katerem mladi dobijo pozitivne spodbude in izkušnje pri učenju in druženju. Skušamo jim omogočiti, da v enem 
letu preverijo svoje interese in odkrijejo nove, se preizkusijo na določenih poklicnih ali drugih področjih, razvijajo 
svoje sposobnosti in se soočijo z zahtevami realnosti.  

KDO? V program se lahko vključijo mladi, ki: so stari od 15 do 25 let, niso vključeni v redni šolski sistem,niso 
pridobili temeljne osnovne oz. poklicne izobrazbe in niso v delovnem razmerju oz. nimajo statusa delavca.  

KAKO? Temeljna učna metoda je projektno delo, kjer mentorji in udeleženci/ke rešujejo konkretne probleme, ki 
izhajajo iz skupno dogovorjenih in za vse atraktivnih projektnih vsebin. Uspešni projekti, ki smo jih izvedli doslej 
so npr. film, gledališka igra, časopis,… Udeleženci/ke so pri tem motivirani za sodelovanje in učenje na ta način 
postane smiselno.  

Pri našem delu tesno sodelujemo z ustanovami kot so Zavod RS za zaposlovanje in njegove izpostave ter Centri 
za socialno delo. Povezujemo se s šolami, fakultetami, knjižnicami in drugimi kulturnimi organizacijami ter s 
sorodnimi organizacijami v državah EU, kjer imamo z izmenjavo skupin ali posameznikov možnost izvajanja 
pripravljenih projektov.  

KDAJ? V PUM se mladi lahko vključujejo vse šolsko leto. Program poteka od ponedeljka do petka od 9.00 do 
14.00 ure. Organizirano ga izvajamo od 20. septembra do 30. junija, v mesecu juliju pa potekajo počitniške 
dejavnosti. O vstopu in izstopu v/iz programa odločajo udeleženci/ke prostovoljno in so vanj praviloma vključeni 
eno leto.  

ZAKAJ? Program PUM je zelo uspešen – evalvacijske raziskave so pokazale, da se vsako leto med 60 in 70 % 
udeležencev ponovno vključi v izobraževanje, ga zaključi ali poišče zaposlitev.  

KJE? O rganizacija, ki program PUM izvaja v Ljubljani, je:  

TIN Ljubljana, zavod za svetovanje in izobraževanje, Lepodvorska 23 a, Ljubljana, tel.: 01-234-83-50, fax.: 
01-234-83-57, e-pošta: info@tin-ljubljana.si , spletna stran: www.tin-ljubljana.si .  

Oglejte si še: 

  

Glavna urednica e-mesečnika MLADI KREATIVISTI: Nina Kolar 
E-pošta: info@mozaik-kreativnosti.com  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na spletni strani http://www.mozaik-kreativnosti.com naročili na 
Brezplačni e-mesečnik Mladi Kreativisti. E-mesečnik pošiljamo le osebam, ki so se same naročile nanj. 
 
Prijave: na http://www.mozaik-kreativnosti.com 
Odjave: odgovorite (reply) na to sporočilo in v naslov (subject) vpišite "odjava". 
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