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Ars Erotica

Penetracija možganov

Ars Erotica

Anja Guzelj

Kaj je merilo pri seksu? Užitek? Reproduktivnost? Telesna
aktivnost? Kako se pravilno seksa? Članek se potrudi na glavo
obrniti razumevanje spolnosti, predvsem ženske seksualnosti.
Pokaže, kako zavajajoča, znata biti mainstream pornografija
in tabuizacija spolnosti tako ženske, kot tudi za moške.

Ž

e nekaj časa nazaj sem se odločila o
čem bom pisala v diplomi, čeprav
je že krepko leto do tega, ko mi bodo
pustili, da jo oddam. Erotica Universalis je
pisalo z zlatimi črkami na knjigi z rdečimi
platnicami in seveda sem jo prijela v roke.
Gilles Néret se je potrudil zbrati čim več
slikovnega gradiva o človeški umetnosti, ki
je prikazovala izključno spolnost. Začne se
z risbami na stenah in lončenih posodah pa
vse do Picassa in kasnejših umetnikov, ki so
kdaj ponazarjali seksualne akte. Kako sem iz
tega povlekla temo svoje diplome? V dejstvu,
da na skoraj vseh (če ne že vseh) slikah, ki

so zelo natančno prikazovale spolne akte
naših prednikov, penis se nahaja na vhodu v
vagino in ne v njej. Nekatere so prikazovale
samo vrh penisa v vagini. Nobena slika iz
bolj oddaljene zgodovine (tu ne govorim o
novejših umetninah) pa ni prikazovala penisa
potisnjenega v vagino.
Kot poznavalko ženskega telesa (si
upam trditi pred vsem zato ker imam eno)
me je to seveda navdušilo, saj vem kako je
ravno ščegetavček prava pot do ženskega
orgazma in še več, do ženskih orgazmov.
Če se enkrat naučiš uporabljati ta povsem

Slika 1: Naslovnica obravnavane knjige.
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mali penis veš, da ženski orgazmi niso tako
omejeni (številčno) kot moški. Mogoče samo
jaz ne, ampak nikdar nisem videla doživeti
moškega več kot en orgazem v pol ure. Na
drugi strani pa šele začenjam masturbacija
session s prvim orgazmom. Šele po tem je
ščegetavček občutljiv in z nekaj pomoči riti
(zategovanje mišic) so orgazmi po prvem
še kar lažje dosegljivi. Zakaj potem sploh
mislimo o penetraciji kot o seksu? Če ni »šel
notri« si še vedno “devica”. Že kot zelo mala
sem se igrala s prijateljicami mamice in atija in
sem tudi dosegla vrhunec, ko sem se dregnila
ob trebuh, nogo, hrbet in kaj še prijateljic.
Potem odkriješ, da to v bistvu ni seks, ampak
je seks, če gre penis NOTRI. Do takrat si pa,
seveda, devica. Čista in neumazana orgazmi
gor dol, ampak samo da ne gre notri. Ker pa
je vsak orgazem tako ali drugače povezan s
ščegetavčkom, ti ni najbolje jasno, ko izveš da
v bistvu, nisi seksala dokler ni penisa notri.

Kljub ugodju in vrhuncu ugodja, ki si ga že
občutila.
Potem, če nimaš sreče, dobiš v roke neki
ženski časopis v katerem te učijo kako »doseči
vaginalni orgazem« in pri tem oživljajo že
umrlo Freudovsko teorijo o dveh različnih
orgazmih, ki jih ženska lahko doseže. Ko
seksaš in odkriješ, da ti penis v vagini nikakor
ne pomaga do »vaginalnega« orgazma (kljub
res dobremu občutku polnosti in ugodja),
ter da tudi za ta »vaginalni« orgazem tako
ali drugače rabiš dražljaj ščegetavčka. Je pa
sicer res, da zaradi penisa v vagini postane
ščegetavček bolj občutljiv in s tem orgazem,
en in edini možni, lažje dosegljiv. Pri tem si
je treba zapomniti, da porno scene zabijanja
penisa v vagino časovno čim dlje je možno,
ni pravi način, da zadovoljiš žensko. Zato
bom sedaj odkrila to večno skrivnost
moškim in ogromnemu številu žensk (ki si
prebada glavo z dejstvom, da ji ne pride samo

Slika 2: Slika celotnega klitorisa in
njegovega položaja glede na vulvo ter
nožnico (temno-roza zadeva).
od kurca). Dolžina pravzaprav niti najmanj
ni pomembna. Niti debelina. Pomemben
je ščegetavček in njegovo dolgo draženje
pred vhodom penisa v vagino. Pomembno
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je da penis zelo trdo stoji, ko gre v vagino.
Pomembno je razmišljati kako »maziti« vagino
od znotraj in pri tem ni pomembno, da so
sunki hitri. Pomembno je da se, ko daš penis
povsem notri s trebuhom (ali kako drugače)
probaš dotikati dela nad vhodu v vagino ščegetavčka, klitorisa, skittlesa. Pomembno je
da je vagina zaradi predhodnega posvečanja
predigri in ščegetavčku že cela en sam
ščegetavček (to boste prepoznali po nabreklih
sramnih ustnicah, večjemu ščegetavčku ter
izraziti vlažnosti). Pomembno je, da smo
sproščeni. Plus je, če se imajo udeleženi radi.
Nikakor pa ni pomembno če je penis obrezan,
če je velik, če je debel in če lahko lastnik tega
penisa lahko z njim nabija tri ure. Namreč,
vagina se zaradi nabijanja poveča (lahko bi
rekli, da se umakne podivjanemu biku), ker
ji pač ni fajn ter pomaga lastnici te vagine, da
čim manj čuti.

glave zaradi vseh sfejkanih orgazmov/
nezadovoljenih žensk, ki so se znašli na poti
vašega življenja. V šoli te pri spolni vzgoji
učijo na kakršne vse načine lahko zboliš in
zanosiš (ter umreš) in kako se od vsega tega
zaščititi. Na koncu se bolj bojiš te izkušnje,
ker itak ne veš kaj točno delaš pa še smrtno
nevarno je lahko? O tehniki se otroci danes
največkrat izučijo na pornografskih straneh,
če sploh, ki ponujajo predvsem hudo zablodo.
Laž »kako zadovoljiti žensko«, ki ne škodi le
moškim, ki tega ne znajo narediti, ampak
tudi ženskam, ki menijo, da je nekaj narobe z
njimi, ker se jih ne da zadovoljiti na pravilen
način, kot je videla, da “zadovoljijo” ženske v
pornografskih filmih.

Za konec bi pripomnila, da si ne razbijajte
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Z napako

Bralni kotiček

Dušan Klinar

Če gre za neko posebno negativno
telesno značilnost, v smislu da zelo ovira in
Obstaja nek standard normalnosti in bolj kot od tega standarda otežuje življenje, lahko pride do pripisa krivde
odstopamo, bolj nas opazijo in težje se je prilagoditi. Srečata osebi s tovrstno lastnostjo. Če se vrnemo k
se dve skupini, nastali iz binarne delitve med normalnim in definiciji stigme, ki jo imajo stari Grki, potem
drugim. Ena je podrejena in druga je nadrejena. In nobena izmed je stigma nek zunanji znak, ki sporoča slabo
moralno stanje. Morala bi nas naj vodila v
njiju ne ve, kako naj na to srečanje reagira.
tigma je pojem, ki se danes običajno nanaša par stvari v zvezi z odnosom normalni- tem, kaj je dobro in kaj je slabo (oz. zlo, če
na neko sramoto, zaradi katere je oseba stigmatizirani in načinom, kako oseba shaja s sem malenkost bolj dramatičen).
Ker ljudje, ki so karseda uspešni, neradi
zaznamovana. Lahko je neko stanje ali pa svojo percipirano pomanjkljivostjo.
nek telesni oz. vedenjski znak, ki to sramoto
Kar se tiče prvega, je bila stvar verjamejo, da je njihov uspeh posledica
sporoča. Stanje odstopa od t.i. normalnega predstavljena predvsem kot ignoranca. naključnega spleta okoliščin, veliko rajši
oz. od normativnega modela tega, kar bi Tu sicer ne gre zanemariti ene dodatne rečejo, da so do svojega bogastva in uspeha
človek moral biti. Erving Goffman je v svoji značilnosti kategoriziranja, po kateri se prišli (samo) z lastnim trudom. Dejavniki
knjigi Stigma: Notes on the Management of Spoiled osebi z neko specifično nezaželeno lastnostjo kot so sreča so zato izključeni. Uspeh so si
Identity proučeval stigmo kot tako, odnose brez posebnega upravičenja doda še cel kup torej zaslužili. Če zadevo obrnemo, je tudi
med ‘tistimi z napako’ in preostalimi, poleg drugih, dodatnih lastnosti. Tako dobrih kot na drugi strani, torej na strani neuspešnih,
tega pa tudi odnose stigmatiziranih do samih tudi slabih, čeprav je razmerje med njimi element sreče oz. nesreče izključen. Enako
seboj.
verjetno odvisno od splošnega pogleda na velja za okoljske dejavnike. Zaradi tega
neuspešni/nesrečni ljudje postanejo lenuhi
Zanimivih mi je bilo predvsem osebe s tisto značilnostjo.
in/ali moralno gnili ljudje, ki se za uspeh niso

S
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dovolj potrudili ali pa si ga tako ali tako ne reakcije.
zaslužijo.
Prva je »dobrohotnost«, druga je
Kot nam kdaj tako prisrčno pove kakšen ignoriranje. Dobrohotnost ima navednice,
bogat imbecil: »Če bi bolj trdo delali, ne bi ker gre v bistvu za pokroviteljstvo. Običajna
bili tako revni.«
oseba pride do neobičajne osebe z vso svojo
Ampak če se vrnem k ignoranci v odnosu prijaznostjo in toplino. Stigmatizirana oseba
»normalnih« do »nenormalnih«. Vtis, ki sem postane javna oseba brez svojega privoljenja
ga dobil ob branju te knjige je, da normalni in vsi ji začnejo govoriti, kako se jim smili,
v bistvu ne vedo, kako naj se obnašajo do kako imajo sorodnika, ki ima prav tako
drugih. Zaradi hibe, ki jo druga oseba ima, neko podobno lastnost. Obnašajo se, kot da
je prva oseba ne more več razumeti kot je nebogljena in potrebuje njihovo pomoč.
običajno, zaradi česar se sesuje celoten sistem Seveda, ne rabi iti v te ekstreme, lahko pa je
reakcija tudi obratna, torej sovražni odnos
interakcije.
(odvisno od tipa stigme).
Problem je v tem, da prva oseba
Druga je ignoriranje. Tu gre bodisi za
pravzaprav ves čas vidi tisto nezaželeno
lastnost na drugi osebi in druga oseba, torej ignoriranje druge osebe oz. za ignoriranje
stigmatizirani, ves čas ve, da prva oseba moteče lastnosti druge osebe. Prva možnost
vidi in tudi ves čas gleda to njegovo/njeno je dokaj samopojasnujoča. Pri drugi možnosti
pa se Goffman ne nanaša na obravnavanje
lastnost.
osebe, kot da je običajna oseba, ampak gre
Tu sta mi posebej zanimivi dve vrsti

za boleče, nerodno in predvsem zelo očitno
pretvarjanje, da hiba ne obstaja.
Recimo, da nekdo sreča osebo, ki ima na
glavi ogromno bulo. Prva oseba se pretvarja,
da je vse v redu in normalno, ob tem pa
bodisi ves čas bulji v tisto bulo ali pa gleda po
zraku, levo, desno, vsepovsod drugam, samo
v bulo ne.
Verjamem, da je takšna situacija
precej neprijetna. Morda si druga oseba
začne dejansko želeti, da bi prva direktno
komentirala situacijo, namesto da bi obe
skupaj ostali v vicah.
Kot drugo je bilo v knjigi precej rečeno o
odnosu osebe do same sebe. V primeru, da je
konkretno stigmo mogoče skriti, je ta odnos
edini, ki obstaja, lahko pa pomeni celotno
življenje v strahu pred odkritjem. Pretvarjanje,
mogoče prekomerna kompenzacija.
Rečeno je bilo, da je ta del v bistvu
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najbolj problematičen, še posebej v primerih,
ko »oseba z napako« prevzame norme in
stališča »normalnih«, kar je običajno tako.
Ena vrsta reakcije je maksimalna identifikacija
s prevladujočimi normami, iz česar lahko
izide občutek lastne nezadostnosti in/ali celo
sovraštvo do vrstnikov, kameradov v stigmi.
To je dejansko zelo pogost pojav. Represija ali
nasilje iz lastnih vrst, ki je hujše od tistega, ki
prihaja iz vrst drugih.

šele nato fizična.
Ena značilnost, ki jo Goffman na
vsak način želi vcepiti v glavo je dejstvo,
da stigmatizirana oseba samo sebe običajno
veliko bolj tepe kot jo tepejo drugi.
Obravnavana knjiga
Goffman, Erving. 1986. Stingma: Notes
on the Management of Spoiled Identity. New York:
Touchstone.

Še ena pogosta reakcija je ponovno
pretvarjanje. Pretvarjanje o tem, da »napaka«
ne obstaja. Pa tudi shajanje z neželeno
lastnostjo.
Problem je v tem, da je vedno ko se svet
deli na dve skupini, ta delitev neenakovredna.
Ena skupina je standard, v drugi pa so
preostali. Standard je tisti z vso močjo,
medtem ko je druga skupina tista, ki ji nekaj
manjka. Podreditev je najprej mentalna in

Slika 4: Naslovnica obravnavane knjige
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Prenos podatkov

EgoTrip

Aljaž Božičko

Kakšen je smisel življenja. Kaj pa interes v življenju? Kaj
če življenju rečeš “ne”? Zakaj samomora ne pogojujemo s
plodnostjo? Zakaj ubijamo ostala bitja in osebe? Zakaj nas
občasno poskušajo ubiti lastne celice? Zakaj nas izda razum?
Članek predlaga nov način razumevanja sebe in drugih.

T

o je moj drugi članek na to temo. Prvega
sem objavil pod naslovom Kriza, resnica
in korist. Osrednji fenomen, ki me je tam
pritegnil, je bil smisel življenja, ki ga imajo
neplodni pari, torej pari, ki se zavedajo svoje
neplodnosti, vendar kljub temu živijo življenje
dalje. Udari se z evolucijsko logiko, po kateri
naj bi bili ljudje omejeni na prenos genov, na
kar smo nekako izpolnili svoje življenjsko
poslanstvo in lahko mirno odmremo, morda
vmes le še poskrbimo za potomce, vse ostalo
naj bi bilo odveč ali drugače povedano –
potratno, nezaželeno. V članku sem opozoril,
da mora obstajati več kot le en način dednega

prenosa podatkov.
Tukaj bi po letih opazovanj želel
nadaljevati vprašanje prav tega članka. Pri
tem predpostavljam, da naša predstava o
svetu vpliva na naše delovanje v svetu.
Naše sankcioniranje delovanja, naj bo
lastno ali drugotno. Vendar pa bi najprej
želel predstaviti izsledke in jih šele nato
razložiti oz. postaviti svoje stališče do njih.
Kot ponavadi se nahajam v epistemologiji
gematognose, vendar bom tokrat nekoliko
sprostil njeno razumevanje in poskusil vanjo
vpeljati spoznanja naravoslovcev.

Eden od varnejših zaključkov je, da
se za ohranitev navzlic umiranju potrebuje
prenos, in da se za ohranjanje in hkratnemu
prilagajanju navzlic spreminjanju okolice
potrebuje center informacij. Nekaj, kar
razlikuje prednostno informacijo od
neprednostne. V kolikor temu ne bi bilo tako,
bi bil prenos še vedno mogoč in verjetno
precej hitrejši, vendar tudi mnogo manj
predvidljiv, kar je zaželeno pri nekompleksnih,
torej temeljnih sistemih, vendar nezaželeno
pri kompleksnih. Kompleksnost poveča
težavnost nepredvidljive napake in omeji
sposobnost prilagajanja, vendar niža možnost
predvidljivega konca. Je način nadzora,
specializacije v znanem. Vse omenjeno sem
naštel, da postavim načela, v skladu s katerimi
se bo lahko ocenjevala uspešnost. Ljudje smo
tako recimo dokaj uspešni kot specialisti,
vendar smo recimo povsem nesposobni
preživeti razmere drugih specialistov,
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kakor tudi dosegati osupljivo spontanost usodi in enostavno odmreti.
mikroorganizmov. Ljudje smo torej v zameno
Gematognosa nakazuje, da gre za
za kompleksnost izredno statični, tako v mnoštvo zavesti z lastnim pogledom na
mislih kot v telesu.
svet, znotraj katerega pričakovanje ali ukaz
Naš uspeh je posledica povečanja vpliva telesa, naj celica enostavno odmre, za celico
drugotnega dejavnika, ki pospešuje našo ne predstavlja vselej sprejemljivega scenarija.
prilagodljivost – možgani.
Vprašanje je torej le, koliko sredstev imajo
Da bi torej lahko trajali na opisan način, za uspešen upor, torej razvoj raka, ki po
se prvi center informacij nahaja v vsaki možnosti hkrati ne bo ubil organizma.
celici telesa. Ta vpliva na njeno delovanje Podobno smrtonosne bakterije recimo ubijejo
in morebitno razmnoževanje. Opozoril bi, organizem kot stranski produkt, saj se s tem
da celice nimajo nujno namena preživeti zmanjša njihova možnost razmnoževanja.
na katerikoli način, kljub temu, da imajo v
svoji lasti mehanizme evolucije, torej DNK.
Pravzaprav celico, ki se začne obnašati po
načelih evolucije, ne da bi upoštevala okolje
v katerem se nahaja, prepoznamo kot rakavo
celico. Torej informacijski center, ki se
neupoštevajoč okolico ali na njeno škodo v
lastno korist deli dalje, ne voljan predati se
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nimamo odgovornosti. Če želimo misliti
celokupen prenos podatkov, moramo iz
našega mikro pogleda, našega slučaja, preiti
na makro pogled, torej upoštevati želje vseh
udeleženih, ne le tistih, ki delujejo nam v prid.
Vendar o raku vselej govorimo na ravni
telesa, saj je nesposoben preživeti izven njega.
V kolikor bi bil, bi verjetno postal nova vrsta
mikroba. Za izventelesno razmnoževanje
poznamo več tehnik, recimo neprekinjeno rast,
torej nikoli zaključen in večsmerni poganjek.
Tako je Pando gozd eno samo drevo, ki se

Zelo se trudim izpostaviti, da tukaj ni
zgodbe o “dobrih” in “slabih” organizmih,
centrih ali oblikah organizacije, pač pa
je razumevanje dobrega in slabega vselej
individualna priredba “zaželenosti”. Kot
rečeno, če se celica telesa individualizira v
raka, je presenetljivo, da jo na ravni telesa
razumemo kot tujek, za pojav katerega

Slika 5: Zemlja ima ljudi.
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je razraslo v gozd, vendar neposredno skozi
razrast koreninskega sistema. Potem je precej
znana delitev, torej nekaj podobnega kot rak.
Še ena je infiltracija. Virus torej infiltrira
celico in vnese informacijo za izdelavo sebi
primerljivih združb, nakar jih celica v skladu z
informacijo tudi izdela. Ljudje za izventelesno
razmnoževanje uporabljamo spolovila, torej
posebej prirejene celice, katerih namen je
povečati naključnost prenosa informacije na

podlagi uspešne informacije, torej organizma,
ki je preživel vsaj do obdobja predvidenega
za razvoj spolovil. Razlog za potrebo po
tako naključnem dedovanju je predvsem v
izredno nizki sposobnosti za razmnoževanje
kompleksnih organizmov, saj je možnost
za naključno mutacijo enostavno prenizka,
da bi se ustrezno prilagajali spremembam
v okolju in seveda tekmovali z ostalimi
informacijskimi centri.

Slika 6: Spolni organ češnje, pripravljen
na razmnoževalne posrednike.

Torej, to je situacija telesa. Načeloma
je celotna zgodba z razmnoževanjem zanj
postranska, ni njegova stvar, vendar se je
izkazalo, da če je ta del zanemarjen, nekako
prej ko slej vsaka telesna združba zaključi
svojo zgodbo in nič je ne nadaljuje, kar je
seveda povsem ok za telo, samo malenkost
dolgočasno, saj se vsa kompleksnost
porazgubi skupaj s telesom. Nato imamo
raven populacije, kjer se telesa zanašajo druga
na drugo, kot se celice znotraj telesa zanašajo

na vzajemen obstoj, tako da razmnoževanje
na tej ravni presega “postransko” vlogo
razmnoževalnih organov. Spolnost je
torej pomembna ne individualno, pač pa
kolektivno.
To je torej evolucijska zgodba. Pod
katerimi pogoji smo sposobni in voljni z
določeno verjetnostjo najprej ohranjati
informacijske centre na ravni telesa in nato
vzpostaviti nove izven telesa. Če telo torej
ni voljno razmnoževanja, se ga enostavno ne
bo lotilo, kar je tudi razlog, zakaj je večino
organizmov za določen čas “zavedenih” v
razmnoževanje, torej z dobrim počutenjem,
nevzdržnim draženjem ali na trenutke kar
nenadzorovanim vedenjem. Celic celotna
zgodba ne zanima, je izven njihovega sveta,
zato večina enostavno sledi navodilom.
To je rudi razlog, zakaj recimo drkanje in
seks s kontracepcijo biološko delujeta tudi
brez namere razmnoževanja, saj enostavno
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obvladujemo mehanizme vzpostavljene okoli
razmnoževanja, ne da bi imeli kakršnokoli
voljo se dejansko razmnoževati. Razlog za
razmnoževanje je kot omenjeno na ravni
kolektivitete, ne telesa. Telesen postane šele,
ko kolektivitete primanjkuje, vendar jo še
vedno potrebujemo za svoj obstoj.

imajo nekoliko drugačno zasnovo delovanja
kot DNK. Slednja se prenese v celoti in se
nato specializira glede na dane okoliščine.
Možgani pa se ustrezno dogradijo šele
spotoma, saj so mnogo preveč kompleksna
struktura in seveda z drugačnim namenom.
Omogočajo realnočasovno prilagodljivost,
To je seveda le en od centrov informacij torej shranjevanje in presojo realnočasovnega
v telesu; DNK je dokaj univerzalna po vsem dogajanja, ki naj bi bila hitrejša od celične
telesu, vendar bi lahko rekli, da je dokaj oz. hormonske reakcije. So torej nekakšna
specifičen način upravljanja z informacijami. evolucijska nuja na omejitve hitrosti prenosa
podatkov DNK.
Drugi center s podobno vlogo, četudi
O možganih govorim kot o nuji, ker
precej drugačnim delovanjem, so možgani.
Tehnično bi lahko možgane razumeli kot več so grožnja za DNK, kakor je DNK grožnja
manjših možganov, povezanih v ene velike, za možgane. Kot rečeno, so informacijski
ki sodelujejo, vendar si v procesu eni deli center. Močna politična enota. Tako kot se
podredijo druge. Zavest ki krmili telo, se lahko celice osamosvojijo v raka in nehajo
pogovarja, kuha in počne vse te vsakodnevne delovati v interesu telesa, tako lahko to
reči, je torej tisti del možganov, ki si je storijo možgani, le da imajo mnogo večjo in
podredil ostale. Kot rečeno, možgani ljudi realnočasovno vlogo v telesu. Predstavljajte si
recimo, da bi imelo srce povsem lasten center

informacij, ki bi se lahko odločal, če bo
bílo ali ne. Najverjetneje bi bil najpogostejši
razlog srčno-žilnih bolezni odpoved srca,
ker se je naveličajo delovati, ali ker želi
nasprotovati svoji vlogi v telesu. Podobno je

Slika 7: Pomembne stvari imajo prednost.
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torej z možgani. Kar je za nas “samostojno
življenje”, je za DNK “grožnja dopuščena iz
sile okoliščin”. Ni recimo presenetljivo, vsaj
če nisi evolucijski biolog, če se ljudje skladno
odločamo ravnati povsem v nasprotju s
potrebami ali željami telesa, saj možgani
enostavno živijo lastno zgodbo, ločeni od
telesne periferije. To je tudi razlog, zakaj
ima telo za možgane pripravljenih celo
goro sankcij, v kolikor se niso pripravljeni
podrediti evolucijski tradiciji, recimo užitek
vsaj ene strani pri seksu in občutek lakote.
Možgani pa imajo torej hkrati identično,
vendar drastično drugačno pojmovanje sveta
in idejo “prenosa informacij”. Tekmovanje
absolutov je mnogo bolj dramatično, mnogo
bolj intenzivno in z večjimi nagradami.
Možgani porabljajo ogromno energije v
relaciji na telo in to je tisto, kar si poskušajo
absoluti izboriti. Vendar moramo biti pozorni,
saj možgani igrajo dvojno igro. Nekatere

strukture in povezave so vzpostavljene
oz. izgrajene. Če imaš recimo kotlino in jo
želiš prečkati, bo za DNK najbolj smiselno,
če most izgradi vnaprej, govorimo o dedni
zasnovi možganov. Vendar pa bo največja
prilagodljivost dosežena, če DNK uredi le
gradbeni material in navodila za izdelavo,
nakar je most postavljen sprva naključno,
nato vse spretneje in usmerjeno. Možgani
so samostojni prav zato, ker v njih poteka
dinamičen proces rušenja in izgrajevanja
tovrstnih mostov, kar je seveda samo
primerjava kako delujejo nevroni. V slednjih
se nahajajo absoluti, torej strukture resnice,
ki imajo interes priti do pozornosti in s tem
energije, vplivanja in kopiranja v okolico.
Podobno kot DNK tako tudi možgani
oz. celokupnost posamičnih medsebojno
povezanih enot, predstavlja informacijo.

stalno v skupnosti, ki je ustvarjena tako, da
je prilagojena na njene potrebe. Je med sebi
enakimi, četudi so si celice izredno različne.
Možgani so osamljeni. In tudi če niso, če
dobijo poročila o obstoju ostalih ljudi s
podobnimi možgani, ni nobenega zagotovila,
da bo med možgani obstajala kakršna koli
sorodnost. Če kaj, so možgani bolj sorodni
informacijskemu sistemu telesa, ki jih je
izgradilo in vzgajalo, kot pa neki izventelesni
skupnosti. Možgani se namreč niso, tako kot
DNK, sposobni kopirati skozi celično delitev.
So si pa, za razliko od DNK, sposobni
tovrstno skupnost umetno ustvariti. Zaradi
oblasti nad telesom so namreč sposobni
zakodirati svoje vsebine v govor, gibe,
pisavo, vonjave ipd., ter tako posredovati
informacijo o sebi. Za uspešen prenos mora
nekdo informacijo uspešno sprejeti, torej
Težava je, kako so možgani pri tem razkodirati in voilà, obstaja verjetnost, da
urejeni. DNK kot celična enota deluje so se možgani vsaj delno razplodili, torej
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da je nekaj prevzelo podobno formo, kot
jo ima vir informacije. Na odraslem gre za
tekmovanje vsebin, torej klasično zgodbo
iz življenja absolutov, vendar ne pri otroku,
ki ima le tiste mehanizme, ki jih izgradi na
DNK osnovi in še te se da v večini primerov
zaobiti ali podreti. Otrok tako mnogo hitreje
napreduje v svojem obvladovanju sveta, v
kolikor je pripravljen kopirati odraslega, kar
pomeni, da imajo možgani možnost mnogo
obsežnejšega prenosa, kot je običajno mogoče
doseči pri odraslih ljudeh, torej najti ne le
sebi primerljive, pač pa sebi enake, toliko bolj
dobesedno, če gre za potomca, torej če ima
ponovno prste vmes vsaj del poznane DNK.

nista optimalna pri snovanju skupnosti, saj
jo precej zamejita s sposobnostjo nadaljnjega
izkoriščanja, vendar z možgani je tako, da
enostavno nimajo prirojenega oz. sistemskega
interesa po tvorbi solidarnih odnosov,
razen kadar želijo preganjati osamljenost in
dolgočasje.

Morda opozorim, da ljudje nismo nujno
Slika 8: Ideja hegemonije skozi množična
tako sila “prijateljski” kot tukaj opisujem,
občila. Včasih si stranko ustanovil
pač pa lahko absoluti druge absolute, torej
vz poredno z lastnim časopisom.
možgani možgane, vidijo le kot dodaten vir
energije in ugodja; govorim torej o izkoriščanju
Mimogrede bi ponovno opozoril, da
in podrejanju. Praviloma omenjena procesa omenjena načina nista edina od posedovalcev

informacij, pač pa je le količina shranjenih
informacij precej večja od večine telesa.
Upam torej, da sem uspešno posredoval
celokupnost vzajemnega delovanja telesa in
seveda vašega lastnega pogleda na svet, ki
poteka običajno izven našega slutenja. Kako
nas tisto, kar ne obstaja manipulira za dosego
lastnih ciljev in kako neuspešno je lahko za
dosego tega. Spremljamo lahko tudi, kako
zavedeni znamo biti v sledenju lastnim
interesov, ki so v precejšnji meri pod vplivom
nam neslutenih sil. Spodbujam torej razvoj
odgovornosti in razumevanja nad lastnim
delovanjem, ki upošteva kar največ interesov,
predvsem pa ne le lastnih.
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Aljaž Božičko

torej ne glasbe, medtem ko nimam težave
poslušati glasbe, ki si jo predvajam po
Članek se poda v misteriozni svet absolutov, njihovega telefonu ali računalniku. Vendar stvar ne bi
razumevanja okolja in kako to vpliva na mehanizme evolucije postala teorija, v kolikor bi se ustavila le na
ter naše razumevanje sveta. Nakaže kako lahko nevede meni in podobno diskriminirajočih ljudeh.
sprožimo spontani občutek napadenosti v bližnjih osebah ali Pravzaprav sem tovrstno potezo najprej opazil
prav pri drugih, torej takratnih sošolcih, ki so
pa jih pripravimo k “pobratenju”.
edaj sem med bralci verjetno že poznan
Že dalj časom se posvečam fenomenu se pritoževali nad drugimi sošolci in kasneje
po vsebinah, ki se navezujejo na delovanje izvora zvoka. Opazil sem, da brez težav ali
Slika 9: Slušalke te izolirajo od okolice,
absolutov. Najprej sem se ukvarjal s strogo celo z navdušenjem mrmram in prepevam
vendar hkrati izolirajo okolico.
abstraktno teorijo in njenim neposrednim pesmi, ki mi slučajno švignejo skozi glavo
odražanjem v svetu, tako rekoč preslikavanje ali za krajšanje dolgčasa. Po drugi strani zelo tudi nad menoj. Pravzaprav je tovrstna
starih načinov razumevanja v nove. Vendar težko prenašam, če to počnejo drugi, naj bo to diskriminacija izredno razširjen pojav, ki ga
pa je raziskovalno delo dokaj omejeno, če se mamino prepevanje starih nepoznanih pesmi, do neke mere celo spodbujamo. Verjetno ste
lahko opira le samo nase. Tukaj bom predstavil sestrino neubrano ali celo burkaško petje ali že bili opozorjeni, da se na javnem prostoru
teorijo, ki je nastala s pomočjo gematognose, glasba iz telefona. Kljub temu, da sem več let ne predvaja glasba, recimo po hodnikih
saj bi brez slednje običajna teorija enostavno sodeloval v pevskem zboru, me poslušanje institucij ali na javnih prevoznih sredstvih.
imela preveč lukenj. Drugače povedano, je zborovskih skladb praviloma dolgočasi, prav Vendar oboji brez težav vrtijo lastno glasbo iz
razumevanje sveta, ki brez gematognose ne tako ne hodim rad na koncerte, niti se nerad zvočnikov, ne da bi zbudili kakršenkoli odziv,
bi bilo oprijemljivo.
udeležujem ostalih glasbenih prireditev. razen morebiti ob pomanjkanju okusa. Ne gre
Običajno se jih udeležim zaradi socializacije, torej za osebno zgodbo, ki bi jo moral rešiti

S
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le pri sebi, pač pa za družbeni pojav, kar mi je Ugotovitev je bila, da sem moral kot kaže sredi
precej otežilo iskanje zadovoljivega pojasnila. mesta in dokaj odprte površine prestopiti
Verjetno je opazno, da sem nasploh mejo, znotraj katere sem se počutil precej bolj
usmerjen k zmanjšanju diskriminacije, ogroženega kot poprej, saj to ni bilo ozemlje,
vendar bom spotoma nakazal, da obstaja katerega del sem želel biti.
upravičenost, ki ljudi spodbudi k sicer
nepričakovanemu negativnemu odzivu. V
skladu s tem ne želim preprečiti reševanja in
posredovanja ob težavnih situacijah. Skozi
razumevanje želim spodbuditi iskanje in
uporabo kar najmanj nasilnih in kar najbolj
družbenotvornih tehnik.

Rešitev se mi je porodila, ko sem se
sprehajal skozi Ljubljano mimo parka, kjer se
je odvijal študentski koncert. Na neki točki
hoje po pločniku nisem več imel občutka, da
sem mimohodec, pač pa da sem vstopil v nov
prostor, kar je bilo presenetljivo, saj pločniki
res niso pretirano ozemljena površina. Kljub
temu sem doživel na telesu reakcijo prehoda.

Vse to pa ni nekaj novega. Dokaj znano
je, da nekatere živali, recimo ptice pevke,
uporabljajo zvok za označevanje teritorija.
Razumljivo je torej, da bi lahko primerljivo
uporabljali zvok tudi ljudje. Razlika je seveda
v tem, da udeleženi verjetno niso ozaveščeno
izvajali teritorialnega razglasa. Vendar se
tukaj pravzaprav še bolj zaplete. Se vse živali
ozavestijo o svojem početju? Da bi lahko
teritorij izvajale zavestno, bi morale imeti
precej dobro razvito sposobnost učenja brez
mentorja, kar pa nekako ni verjetno, prav tako
pa ima veliko prenizko verjetnost za uspeh.
Govorimo torej o živalih, katerih starostna
doba od rojstva do pričetka teritorialnosti
lahko traja le nekaj let, pri žuželkah lahko

Slika 10: Volkovi periodično zavijajo in s
tem okolici posredujejo informacije o teritoriju,
pripadnikih tropa in njihovem zdravju.
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recimo le nekaj mesecev ali tednov. Za
pojasnitev teritorija in zvoka potrebujemo
nekaj precej bolj prvinskega kot je “naučeno
vedenje”. Seveda je naučeno, vendar v tem
primeru to ne pomeni nujno, da je bil proces
učenja ozaveščen, s čimer mislim predvsem
prisotnost samorefleksije. Poznamo torej
primere, recimo shode, parade in koračnice
pri katerih je prisotno predvajanje glasbe,
skozi katero se nase pritegne pozornost
oz. razglasi svojo prisotnost, torej razglas
prevzema ali še enostavneje “prisotnosti” v
prostoru. Vendar pa bi lahko vsaj trenutno
tovrstno ozaveščeno delovanje pravzaprav
razglasili bolj kot izjemo, saj celo na
tovrstnih dogodkih udeleženim večinoma
ni jasno, zakaj je glasba prisotna, vsaj ne v
smeri teritorija. Običajno jo povezujemo s
“kulturo”, kar seveda ni zadovoljivo, vendar
je, kot bomo videli, presenetljivo blizu tukaj
predstavljeni teoriji.

Vendar se tema še bolj zaplete. Ne le
da večina udeleženih ne ve kaj počne. Tega
pogosto nima namena početi. Kot rečeno,
če predvajam glasbo v javnem prostoru,
nimam nujno interesa razglašati teritorij,
niti razglašati svoje prisotnosti. Razlivanje
zvoka v prostor je torej “stranski učinek”
mojega načina poslušanja glasbe. Podobno se
glasni pogovor po telefonu preliva v okolico,
kričanje ali sopihanje iz sosednje sobe se
preliva v okoliška stanovanja in podobno
se zvok preletavajočega letala preliva na
bližnje stanovanjske soseske. Vprašanje je
torej, če je teritorialno vedenje še vedno
zadovoljiv odgovor, v kolikor udeleženi tega
ne počnejo ozaveščeno ali voljno. Vprašanje
je bilo torej, zakaj negativna reakcija. Torej,
zakaj negativna reakcija, v kolikor udeleženi
nima interesa po vzpostavljanju teritorija ali
identitetne politike, torej razglašanja obstoja.

do odgovorov sem prišel tako, da sem se
vprašal, kaj se v primeru zvočnega teritorija
dogaja na ravni absoluta. In nepresenetljivo
– nič čednega. Poglejmo si torej, kako
na dogajanje gledajo absoluti. Imate torej
svojo skupino absolutov. Nenadoma v njen
svet vdrejo absoluti, ki so ji nepoznani in
nepričakovani. Vdor je torej izsiljen. Glasna
glasba, glasen pogovor, popevanje v tišini.
Nenadoma se zgodi dvoje. Te vsebine lahko
obstajajo le, v kolikor vežejo pozornost nase.
Ker Zavest dela z omejeno pozornostjo,
torej omejenim naborom energije, je začne
zmanjkovati za ostale. Še več, ker gre za
neznan ali nepričakovan vir, je potrebno
nameniti dodatno energijo samo zato, da se
preveri kaj pričakovati od teh novih prišlekov
in seveda kako ravnati v skladu z njimi. Še
več, ne le da gre za porabo energije, pač pa
nihče ne ve, če bodo novi prišleki morebiti
Tukaj nastopi gematognosa. Torej, izgnali ali zamenjali prav njega. V kolikor
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skupnost ni pripravljena na tovrstne situacije,
imamo torej spontano mero ogroženosti in
porabe energije, ki bi jo udeleženi verjetno
želeli porabiti kako drugače. Vendar ko
govorimo o človeku, je ta sestavljen iz teh
skupnosti. Vse kar se dogaja v njej, se odrazi
v njegovem razpoloženju. Posledično bo
spontan odziv človeka na določene situacije
negativen. To prav tako pojasni, zakaj recimo
glasba na avtobusu ni težavna, če jo predvaja
šofer in je precej verjetneje težavna, če jo
nenapovedano predvaja potnik. Avtobus
pričakovano predvaja glasbo, ki jo je slišalo
že precej potnikov, tako da je slednja težavna
predvsem v kolikor si želimo zaspati ali nam
ni po volji. Naključna glasba je iz tega stališča
precej večje tveganje, saj imamo precej manjši
delež zaupanja v naključne soljudi.

in “pravilnosti”. V kolikor torej poznamo
vir in je spontana ogroženost absolutov
nižja, vendar pa ne poznamo vsebine,
potem še vedno doživljamo vdor tujkov ob
nepričakovani priložnosti. Recimo, če se
odpravimo na koncert, lahko pričakujemo, da
bomo slišali nekaj pričakovanega, pravzaprav
je to morda razlog, da gremo tja. Že v naprej
te tujke označimo kot zaželene. To je torej
primerljivo razliki med begunci, tujci in
priseljenci. Načeloma ni razlike med enimi
in drugimi, vendar turisti so že v naprej
zaželeni, priseljenci so pogojno zaželeni,
medtem ko smo pred begunci čez mejo
postavili bodečo žico in jih začeli preganjati.
Ne bi rabili reagirati nas tak način, vendar
gre za dokaj spontano reakcijo na strah pred
neznanim, torej neidentificiranimi, težko
To pa ne pojasni, zakaj recimo podobno sledljivimi ljudmi nelastne kulture. Torej,
reakcijo doživimo ob sorodnikih ali ljudje smo sestavljeni iz absolutov, tako da
prijateljih. Za to pridemo do vprašanja izvora seveda reagiramo kot kolektiviteta absolutov.
Špegel: Das Ü Magazin - Julij 2017

Možnost primerjave posledično ne preseneča.
Težava se torej do neke mere arbitrarna,
torej mogoče jo je popraviti z zavestno
odobritvijo, vendar ljudje te zavestne
odobritve niso pripravljeni narediti ali pa
sledijo “intuiciji”, torej spontanemu občutku,
ki je seveda le preslikava odnosov, ne
reševanje le-teh.
Za primer kako deluje “pripravljenost”
na nove vsebine, lahko navedem primer
pevskega koncerta, ki smo ga nekoč imeli.

Slika 11: Koncert kot prostor, kjer
prihaja do množičnega prostovoljnega
“ponotranjanja“ in “identifikacije“.
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Recimo, da smo se primerno naučili 8 pesmi,
vendar se devete nismo (Dancing Queen
od Abbe). Kljub temu smo imeli koncert in
deveto smo izredno zblefirali. Kljub temu ni
nihče, razen seveda vseh ki smo peli, vedel,
da smo ga med petjem lomili na polno.
Nihče od poslušalcev ni poznal zborovskega
besedila, vendar tudi če bi ga, imamo pravico
do priredbe v skladu z našo presojo. Sem
pa doživel zelo negativno reakcijo, ko sem
o tem želel pisati v šolskem časopisu, kjer
je zborovodkinja pritisnila na urednico
časopisa, šolsko knjižničarko, da je “popravila
besedilo” in izpustila del o nepravilnosti, ker
se “ne spodobi o tem pisati”. Torej, zakaj se
je tako zelo pobrigala, da je ohranila raven
slepega zaupanja v sposobnosti pevskega
zbora? Verjetno zato, ker bi sicer v prihodnje
toliko težje prišli skozi, ne da bi kdor koli
posumil. Še več, morebiti bi kdo posumil, da
gre za napako, tudi kadar napake ni bilo. Kot

rečeno, ne pozna besedila, torej mora o naših
napakah ugibati. Podobno se spomnim, da
si besedilo določenih pesmi po radiu nisem
povsem zapomnil in sem si jih popeval
“malenkost po svoje”, kar je šlo skrajno na
živce vsem, ki so besedilo poznali ali imeli
pesem celo za katero svojih ljubših. Kot kaže
sem sicer popeval sebi, vendar sem pri tem

Slika 12: Opera je primer prizorišča, ki je
zaradi zahtevnosti izvedbe praviloma bodrilo
višjega razreda v relaciji na mnogo cenejšo in
seveda dostopnejšo televizijo..

dregal ob nekaj, kar se je ob mojih “napakah”
počutilo vznemirjeno.
Seveda obstajajo upravičeni razlogi za
negativno reakcijo. Če nas sestavljajo različne
vsebine, smo različni ljudje. Če nočemo
biti iz določenih vsebin, moramo nekako
diskriminirati vsebine, ki se kljub naši volji
pojavijo v nas.
Vendar je to mnogo preveč
samoumevno. Zakaj so določene vsebine
kljub temu odobrene? Ker so prepoznane.
Ena reakcija torej spremlja prihod neznane
vsebine. Povsem druga pa spremlja prihod
poznane vsebine. Občutek ponosa, da poznaš
predvajano glasbo. Poznaš avtorja. Imaš
ustvarjeno mnenje, izkušnje. Ali pa iz istega
razloga vsebino zavrneš, v kolikor je premočna
v tebi, torej si si jo predvajal preveč, ali v kolikor
se je odvijala ob neprijetnih življenjskih
dogodkih. Prepoznava skratka. Tako si lahko
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pozitivno vznemirjen, če slučajno slišiš na
javnem mestu nekoga predvajati glasbo, ki ti
je dobro poznana, vendar ni toliko popularna,
da bi bilo kaj takega običajno. Občutenje, da
te nekdo razume, če predvaja tebi poznano
glasbo. Tako ustvarjen prostor je torej ne
več le njegov nesluten teritorij, pač pa vajin
teritorij. To je vajina glasba. Vidva jo imata
rada in za druge vesta, da ne bo pustila tako
spontano zaželenega vtisa. Lahko pa seveda
vse skupaj trči ob kakšno načelo, kot je
“kako lahko predvaja tako dobro glasbo na
tako nesprejemljivem mestu?”. Strah te je, da
bodo ljudje “tvojo” glasbo spontano povezali
z negativnostjo. Torej, tukaj želim pokazati,
da teorija, ki razlaga teritorij zdrži vse
situacije, ne le tiste, ki se “slučajno ujemajo”.
Govorimo torej o pojavu kulture. Identitete.
Znane vsebine proti nepoznanim. Visoka
kultura je recimo narejena tako, da si jo lahko
privošči kar najmanj ljudi, s čimer večino

odtuji od tistih, kateri so voljni in sposobni zmoti drugače. Vse to je del dokaj sorodnega
vanjo pristati.
pojava. Stvari ki niso del nas, za nas ne
Pri zvočnem zid kot zunanji meji obstajajo. Njihov prihod zmoti vsebine, ki
zvočnega polja, pa ne govorimo samo v so se tam nahajale poprej. Tako recimo z
primeru poslušanja glasbe ali glasnega operacijo lahko povrnemo vid nekaterim od
govorjenja. Pravzaprav je vse skupaj povezano rojstva slepim ljudem, vendar bodo nekateri
z mnogo širšim vprašanjem eksistiranja in zahtevali, da se jim slepota povrne, nevoljni
kako slednje vpliva na nas. Recimo, ker ne soočiti se z novoodkritim svetom, ki pretrese
moremo videti sanj drugih ljudi, se obnašamo njihov “pogled” na svet in seveda sebe v njem.
kot da jih ni oz. gre za nepomembne zgodbe. Seveda so vse te vsebine poprej “obstajale”,
Ker ne moremo videti interneta, ustvarimo vendar hkrati niso. Stvari obstajajo natanko
ločnico med resničnim in virtualnim svetom, tako, kot si jih zamislimo, kar je izven tega,
do katerega dostopamo skozi jasno razberljiv za nas nima obstoja oz. si ga mora izsiliti.
ekran. Ker ne vidimo infrardeče svetlobe, nas Dokler nismo poznali raka, smo še vedno
ne motijo svetlobni odtisi. Ker ne zaznavamo umirali, četudi rak ni obstajal. To skrivnostno
magnetnih polj, nas ne moti bližina magnetov. umiranje nas je sčasoma spodbudilo, da
Ker ne zaznavamo ultravijolične svetlobe, je najdemo vzrok in ta vzrok smo poimenovali
svet smerokazov na cvetlicah, sicer izredno rak, torej v telesu nepričakovano množenje
pomemben za žuželke, za nas neobstoječ. ali širjenje nepričakovanih lastnih celic, ni
Kadar drugih ljudi in živali ne razumemo pomembno katerih. Zaznava torej pogojuje
kot osebe, nas ne moti njihova smrt oz. nas eksistenco. Čutila pogojujejo eksistenco. In
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vse to je tudi razlog, zakaj laži delujejo, naj
bo to muha v barvah ose ali zakaj nasploh
ljudje že od nekdaj pogosto povsem uspešno
lažemo in nasploh zavajamo. Zakaj recimo
reklame delujejo, tudi kadar smo prepričani,
da potvarjajo resnico.

Slika 13: Potrebe nekaterih ljudi so bolj
slišne od ostalih.
seveda, razumevanje pogojuje eksistenco.
Ni pomembno, če gre za pridušeni govor
(šepet), tren z očesom (pomežik), kremženje
nad vonjem (smrad), ali lučk na nebu (zvezde)
povsod bo izraz pogojeval eksistenco. Zato
lahko univerzalno govorimo o zvezdah,
svetlobna leta oddaljenih kupov plina, vendar
praktično nihče ne pozna sveta ultravijoličnih
smerokazov cvetlic, namenjenih žuželkam, ki
je že tisočletja na dosegu naše roke. In seveda

Ugotovimo lahko torej, da ni pretirano
pomembno katero čutilo vzburimo,
pomembno je vzburjenje, da delujemo
teritorialno. Pri človeku lahko to opaziš
tako, da nekateri ljudje večinoma ne govorijo
o lastnih željah in pogledih, pač pa željah
in pogledih drugih ljudi. Podobno kot vse
ostalo, tako tudi njihovo razumevanje samih
sebe oddaja v svet eksistenco, ki si je morda
niso voljni privoščiti. Za večji obstoj oddajaš
več signalov: mačka se napihne, opica
pograbi lonec in z udarjanje obenj plaši ostale
opice, otrok joka ali kliče starše, vladarji
sedijo na velikih prestolih, obratno pa se
mlada srna uleže in povsem obmiruje, psi se

v znak neogrožanja pritajijo k tlom z repom
med nogami, ljudje nimamo besede, vojaško
stojimo na mestu ali snamemo pokrivalo,
morda celo sklonimo glavo, pokleknemo ali se
na tleh poklonimo, s parfumom poudarjamo
svoj pozitivno zaznan obstoj in prikrivamo
neprijetne vonjave. Stvari niso nujno tako
enostavne, recimo določeni signali so v prvi
vrsti stvar komunikacije, torej vsebine, ne
eksistence, vendar so običajno urejeni tako,
da so pri komunikaciji kar najmanj (šepet) ali
kar najbolj (kričanje) “moteči”.
Naj bo torej vid, tip, vonj, okus, sluh,
razumevanje ali katero drugo nepoznano
čutilo, vselej bo zaznava pogojevala
teritorialnost, enostavno zato, ker bo vsaka
zaznava delovala kot prišlek v skupnost
absolutov, ki vas sestavlja. Upam torej, da
boste upoštevajoč vse to od sedaj uspešneje
znali odreagirati na zvočni vdor ostalih ljudi
in predvideti reakcijo ostalih ljudi nase.
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Tortastična priložnost
Ste študent?
Želite razmišljati z lastno glavo?
Želite objaviti nekaj lastnega?
Morda želite le napisati nekaj še preden
oddate diplomo in kasneje doktorat?
Zato je tukaj Špegel, v katerem lahko objavite,
se podružite, slišite mnenja vrstnikov in dobite
kakšen dobrohoten nasvet, kako nadgraditi
svoje pisanje.
Ni popolnosti, vsekakor pa se lahko skupaj
potrudimo odpraviti pomanjkljivosti. Prej ko
začnemo, več časa imamo, da najdemo sebe
in to kar želimo sporočiti/narediti v svetu.
V Špegel se lahko prijavite na mail:
spegel.magazin@spegel.si
Naj se testiranje začne.
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