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To sem jaz, Deklica z Rastočo knjigo
Spoštovani,
imenujem se Deklica z Rastočo knjigo. Predstavljam poosebljenje dveh dolgoročnih projektov, Rastoče knjige in
Združenih Rastočih knjig sveta. Le-ta sta prešla v gibanje, ki skuša na dobrohoten način - s pomočjo znanja,
kulture, spoštljivih medsebojnih odnosov in vrednot - povezati 2 milijona Slovenk in Slovencev ter 7 milijard
prebivalcev planeta Zemlje.
Zelo sem žalostna, da bomo morali prestaviti naša že napovedana pomladanska srečanja na kasnejši čas. Nahajamo
se namreč v težkih časih, ko je med nami veliko tesnobe, negotovosti in pesimizma. Novi koronavirus je otežil naš
vsakdanji ritem življenja in dela. Ker pa živim z vami in med vami sem se odločila, da vam napišem nekaj
hrabrilnih misli in predlogov ter vam prenesem nekaj sporočil iz knjig, ki jih prebiram in o katerih tudi veliko
razmišljam.
Vesela sem, da smo na naših srečanjih in v besedilih že večkrat izpostavili pomembno vprašanje, in sicer kako
pomembno je ravnati s časom. Kdor ne zna ravnati s časom, namreč ne zna ravnati z ničemer. O tem vprašanju je
poglobljeno razmišljal znameniti Charles Darwin, kajti zapisal je: “Človek, ki si drzne zapraviti uro svojega časa, ne
razume vrednosti življenja.” Prav tako pomenljivo misel o pomenu časa je zapisal naš rojak Miran Jarc, ta njegova
misel pa je vklesana v prvi list novomeške Rastoče knjige: “A neko uro se je prebudila beseda sproščevalka

čudotvorna, ki sta ogenj in vihar ji pokorna in vsega prav do dna je presvetlila.”

Čas, ki ga posvečamo plemenitenju medsebojnim odnosom ni nikoli izgubljen. Izgubljen pa je čas, ki ga zapravljamo
z uveljavljanjem negativnih vrednot ali sovraštva.

Rastoča knjiga in Združene Rastoče knjige sveta ponazarjata v svojem bistvu ljubezen v najširšem smislu. Izhajata iz
vrednot predanosti in spoštovanja do soljudi, okolja, narave, kulture, znanja, knjig. Vse to v želji krepiti naše odnose
v smeri dobrohotnosti, dobrodelnosti, človekoljubja, miroljubnega sožitja, altruizma, empatije... V kamen, s katerim
»zrastem« vsako leto za dva centimetra, so vklesane čudovite misli o ljubezni. Na petem listu Rastoče knjige, na
podstavku na katerem sedim v Severnem ljubljanskem parku na Navju, je zapisana misel Borisa Pahorja »Edino
ljubezen bo rešila človeštvo«. Na devetem listu Rastoče knjige pa je zapisana misel Ifigenije Simonovič »Ljubim te,
kakor se zemlja vrti.« Tudi Tone Pavček je v svoji odi o Rastoči knjigi zapisal: »Rastoča knjiga je zvezda stalnica,

ljubezen.«

Tudi drugod po Sloveniji je vzniknilo veliko Rastočih knjig, ki so posvečene ljubezni in na izviren način krepijo
prisrčne odnose. Pišejo in ustvarjajo jih tako najmlajši kot najstarejši v naših društvih, šolah, organizacijah in
ustanovah. Izpostavim naj še Abecedo vrednot odličnosti, mojstrstva in etike, ki skuša na celovit in sistematičen
način prikazati vrednote, lastnosti in druge medsebojne odnose, ki vzgajajo in izobražujejo posameznika v
vsestransko odgovorno osebnost, polno znanj in modrosti.
Želela bi si, da bi obdobje pandemije koronavirusa postalo čas in priložnost, ko bomo lahko razširili naše znanje in
razmišljanje z branjem vseh 14-ih knjig, ki so jih kot najbolj reprezentativne izbrale države v okviru Združenih
Rastočih knjig sveta, ter čas, ko bomo lahko oplemenitili svoje vedenje z vsemi sporočili, zapisanimi v Rastočih
knjigah po občinah, osnovnih šolah, domovih za upokojence ter tudi čas, ko bomo lahko svoj vsakdan obogatili z
vsemi 25-imi miselnimi vzorci naše Abecede. Na tej podlagi imamo priložnost ustvariti čudovito simfonijo, ki bo - ne
le v teh težkih dneh temveč tudi v lepših časih, ki bodo zagotovo kmalu prišli - bogatila naše medsebojne odnose
in delo.
Prvo sporočilo Rastoče knjige, s katero sem nerazdružljivo povezana, pravi: “Naj ne mine dan, da ne bi naredil česa
dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost.” V teh dneh bomo najbolje upoštevali to zamisel, če se bomo
držali navodil naše Vlade in kompetentnih strokovnjakov ter kolikor je v naši moči stremeli, da se škodljivi virus ne
bo širil naprej. Od vseh nas zavisi, kako trdne temelje in kakšno vzdušje bomo postavili za prihodnost, za naše
globalno sožitje. Zato živimo duhovno bogato, širimo svetlobo in odganjajmo temo - ne le sedaj, temveč trajnostno!
Pogoj za to pa je zdravje nas in vseh tistih, ki nas obkrožajo. Zdravje je trenutno v veliki meri odvisno prav od nas
samih. Zato se moramo kot posamezniki in skupnost obnašati izjemno odgovorno ter ideje Rastočih knjig ter
Združenih Rastočih knjig sveta uveljavljati s poglobljenim branjem, z vsestranskim razmišljanjem, uporabo svetovnega
spleta, telefonskimi stiki ter drugimi dejavnostmi, ki ne ogrožajo našega vsakdanjega življenja in življenja drugih
ljudi, temveč ga izpolnjujejo v skladu z vrednotami projekta Rastoča knjiga.
Drage Slovenke in Slovenci, cenjene državljanke in državljani Republike Slovenije, spoštovane prebivalke in prebivalci
sveta!
Zasledujmo in udejanjajmo tisto, kar že imamo zapisano v Rastočih knjigah in Združenih Rastočih knjigah! Obstaja
veliko priložnosti za to! Ne bo lahko, a skupaj in z razumom bomo to zmogli!
In še nekaj. Vesela bom, če mi boste kaj pisali.
Zdravja, ljubezni, nesebične aktivnosti in biti velika, odgovorna osebnost Vam vsem želi Vaša
Deklica z Rastočo knjigo

