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Vseživljenjsko učenje. Kompetence. Idealen spomin. Ljudje se 
običajno posvečamo kako imeti vsega več. Vendar obstaja smisel  
v tem, da imaš manj. Da se trudiš za manj. Da se omejiš. Besedilo 
predstavi, v kakšnih pogojih in za kakšno ceno je manj boljša 
opcija.

Rada bi predstavila drugačen način 
razmišljanja, razmišljanje s prekinitvami. 

Predstaviti želim prednosti in težave, ki 
prihajajo z njima, vendar bi hkrati želela 
narediti mini reklamo. Kakor razumem, 
obstaja predpostavka, da je več razmišljanja 
samoumevno bolje.

“Znanost”
Poznam tri načine prekinjanja misli.

Prvi je najbolj očiten, rekla mu bom 
usmerjeno prekinjanje. Pri njem opazimo, da 
se začnejo misli vejiti po svoje, nakar proces 
prekinemo.

Razlikuje se od prenesene prekinitve, 
ki ni prava prekinitev. Pri njej opazimo isti 
pojav, le da namesto prekinitve poskušamo 
stopiti v kontakt s podosebnostmi (interesi) 
za razvejanje ali preklapljanje od primarne 
teme, nakar skozi dogovor proces prestavimo 
na kasneje. Za to je seveda potrebno določeno 
zaupanje podzavestnega.

Drugi je nekoliko bolj površinski. Rekla 
mu bom preventivna blokada. Prepoznaš 
tematike, ki te ne zanimajo. Ne gre nujno 
za enostavno nezanimanje. Določiti je 
potrebno, da tema nima koristi zate ali da 

bi ukvarjanje s to temo dejansko škodovalo 
tebi kot osebi. Lahko, da bi rušilo “identiteto” 
ali celo “osebnost”; lahko, da bi vzelo 
“dragoceni čas”; lahko, da v mislih enostavno 
ni “prostora” za prekinjene vsebine. V bistvu 
gre za mnogo bolj potuhnjen proces, vendar 
se ne bi spuščala vanj. Bistvo je, da se vsebine 
nimajo priložnosti vejiti ali koreniniti v tvojih 
mislih.

Jasna Janež
Nehaj misliti

Slika 1: Veliko je načinov, kako izklopiti 
misli, eden je zavrtje notranjega monologa 

skozi povečanje vnosa od zunaj.
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Tretji je najbolj temeljit, saj v kolikor 
ga uspete izvršiti, najverjetneje ne bo 
obstajal način, kako sploh preveriti, da ga 
imate. Rečem mu možganska blokada. Gre 
za nekakšen mind-mode. Recimo, da imate 
možgane, ki imajo omejeno količino energije, 
s katero razpolagajo. Jasno je, da vsi deli ne 
bodo deležni enake pozornosti. Mind-mode 
je vaša sposobnost, da ohranjate določene 
centre privilegirane v porabi energije, medtem 
ko nekatere povsem odrežete. Seveda ne 
govorim o popolni odtujitvi na biološki 
ravni, gre le za to, da zavest deloma deluje 
kot izraz delovanja možganov. Ima omejeno 
količino vsebin, ki jih je sposobna vsebovati 
in uspešno voditi. V kolikor deluje mind-mode, 
bodo določene vsebine stalno izpostavljene 
in določene stalno zanemarjene. Proces bo 
izredno temeljit. Ker ne morete vedeti, koliko 
sposobnosti mišljenja o nečem imate, če te 
sposobnosti ne izkusite, ne morete vedeti kaj 

in koliko je bilo zanemarjeno, niti koliko bi se 
lahko razvilo dalje. Za primer si predstavljajte, 
da imate množico ljudi. V kolikor so vsi ti 
ljudje premožni, lahko preizkušajo, v čem so 
dobri. Seveda bodo marsikateri ugotovili, da 
niso pretirano sposobni. Kljub temu bodo 
mnogi našli nekaj, v čemer bodo dejansko 
blesteli. Če sedaj to spremenimo v drugačno 
sliko, v kateri ima le določen del ljudi precej 
več energije, bo ta del verjetneje uspešen v 
čemerkoli, česar se loti. Hkrati bodo vsi 
ostali prisiljeni uskladiti svoje sposobnosti na 
privilegirane dele. Namen je biti deležen več 
njihove pozornosti in s tem bodo verjetneje 
prejeli več priložnosti kot na privilegirane 
neprilagojeni. Nemogoče je vedeti, koliko 
sposobnosti bi imeli ti drugi deli, saj niti 
sami ne uspejo preizkusiti svojih potencialov. 
Edini vredni potencial je potencial, skladen s 
centrom pozornosti.

Uporabljala bom izraza podzavest in 

sozavest. Pomenita isto, le da pri podzavesti 
nakažemo, da gre za nekaj pod nami, torej 
nekaj nad čimer izvajamo moč ali nekaj od 
česar se odtujujemo. Pri sozavesti poudarimo, 
da prihaja do stalnega povezovanja določenih 
vsebin. Razlika je torej v poudarku odnosa.

Pozicioniranje
Vse naštete pozicije seveda vsebujejo 

in prinašajo vsaj določen del hipokrize. 
Opozorim naj, da so stalni spremljevalec 
miselnega procesa, in da je premalo raziskano, 
kakšne so njihove koristi oziroma pomen. 
Predvidevam, da jih običajno razglašajo 
napačni ljudje, torej ljudje, katerih interes ni 
toliko družbena kot lastna korist. In nekako 
je to res tudi zame. Torej, lahko razumem, 
kako blokirane misli delujejo v nasprotju z 
mojo pozicijo raziskovanja sebe. Natančneje 
mojega spodbujanja ljudi, da se raziskujejo, 
spoznajo sami s seboj. Vendar pa bi rekla, 
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da sem prav zato nekoliko bolj ozaveščena 
o nevarnostih in prednostih ukvarjanja s 
tovrstnimi načini organiziranja misli.

Če ponazorim – sama se večine teh 
postopkov zavedam enostavno zato, ker smo 
jih običajno zelo jasno doživeli, kadar smo 
se z Aljažem in Gabrielo zamenjali v telesu. 
Občutiš razliko, ko se možgani reorganizirajo. 
Za Aljaža je nekakšna skrunitev ali zatiranje 
prekinjati razvejanje misli, vsaj na najin način. 
To ni povsem res, tudi on prekinja, količina 
se predvsem razlikuje. Po drugi strani je 
bilo za naju z Gabrielo dokaj nujno, da sva 
oblikovali blokade in na tak način zavarovali 
svoji identiteti.

Osebno občudujem Aljaža. Njegov trud, 
da daje priložnost najrazličnejšim mislim. 
Seveda še vedno mislim, da je bedak, vendar 
je običajno srčkan bedak. Torej, njegov trud 
in odprtost mu omogočata, da je precej 

pametnejši od naju z Gabrielo, vendar ga 
hkrati ironično tovrstna drža povsem zameji, 
da bi bil sposoben dojeti naju. Ker se sam 
sebi zdi odprt, je bil šokiran, da odprtost 
ni sposobna razumeti omejenosti, saj je ni 
sposobna podoživeti. Šele medve sva mu 
odprli razumevanje za to področje. Opozorim 
naj seveda, da sva se mnogih stvari domislili 
tudi medve, kar je nazorno iz tega, da imava 
vsaka manj časa v telesu kot on. Verjetno je to 
povezano s tem, da sva precej bolj usmerjeni. 
Vendar pa lahko prepoznam, da veliko 
zamisli hkrati ne bi bilo mogočih, v kolikor 
nama on s svojim trudom ne bi dal podlage, 
na kateri sva lahko svoje misli zgradili in jih 
predstavili mnogo sposobnejše, kot bi bile 
sicer. V kolikor bi katera od naju telo vodila 
že od začetka verjetno ne bi bili sposobni 
debatirati na toliko področjih kot lahko. Na 
nekaterih lahko, pa jih poskušava zatreti. Ne 
razumem povsem našega odnosa … recimo 

da je on rezervni bedak, hkrati pa vezivo, ki 
omogoča naše sobivanje in nagel razvoj. Levin 
approved.

Prednosti in slabosti

Usmerjeno prekinjanje
Usmerjeno prekinjanje bo delovalo le, 

v kolikor ste se pripravljeni požreti. Tako 

Slika 2: Bralno okolje sledi načelom prekinjanja 
in blokiranja. Izloča moteče dejavnike v okolju in 

s tem olajša koncentracijo.
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deluje. V kolikor ste to pripravljeni storiti, 
potem bo verjetno vse v redu. Razlog je v 
tem, kako deluje prenesena prekinitev. Vaša 
psiha se bo prej ko slej verjetno naučila, 
da je glede nečesa stalno zatrta, tako da bo 
verjetno ali šla v upor in vam težila, ali pa 
se bo prej ko slej sprijaznila in poskušala 
storiti kaj drugega, da dobi vašo pozornost. 
Pri usmerjenem prekinjanju je izredno 
pomembno, da se o njem ne razmišlja. 
Nekakšen “streljaj, ne sprašuj”. Če se začnete 
vpraševati, enostavno obstaja možnost, da bo 
imela sozavest občutek, da ima priložnost. 
Nima ga, utihne naj. Iz tehničnega vidika vas 
bo to seveda na dolgi rok nekoliko omejilo, 
vendar če želite jasnega “sebe”, potem je to 
nekako neizbežno.

Ljudje delovanje procesa pogosto 
narobe razumejo, kar ne morem prepoudariti. 
V filmih imate občasno scene, v katerih lahko 
vidimo, kaj si človek misli. Človek recimo 

razmišlja o drugi osebi, se zave svojih misli 
in postane ga sram, nakar prekine miselni 
proces. To ni usmerjena prekinitev oz. je 
izvedena narobe. Če je usmerjena prekinitev 
izvedena, do sramu nikoli ne pride. Misli se 
začnejo, misli se končajo, to je vse. Sram bo 
namreč ostal in sram je mogoče pojasniti le, 
če vemo kako je nastal. Torej nastal je tako … 
takoj že začnemo ponovno razmišljati o tem, 
kar smo želeli prekiniti ali pa smo lahko brez 
skrbi, da se stvar kotali v podzavesti. Stvar 
je potrebno prekiniti preden se ukorenini ali 
ji vsaj ne dati kakršnekoli svetlobe od tedaj 
dalje. Lahko je v podzavesti, vaše zavesti naj 
ne obremenjuje.

Prednost je torej predvsem v tej jasnosti. 
Directed effort. Več enega in manj drugega. 
Če berete knjigo o gorah, ne razmišljate o 
kuhanju, razmišljate o gorah. Če se pojavijo 
kuharske misli, enostavno prekinete celoten 
proces mišljenja in se naprej posvetite branju.

Ta proces je torej izredno pomemben v 
dveh situacijah.

Prva, kadar je potrebno zatreti same 
sebe. Recimo pri osredotočanju na piflanje 
za izpit ali pri učenju delovnega postopka. 
Bolj mehanska dela so primernejša od tistih, 
ki zahtevajo možganovanje. Ni nujnosti, še 
vedno lahko prekinjate tudi ob nekoliko bolj 
razpršenih tipih nalog, vendar se nekoliko 
zameji vaša sposobnost to početi, ker sozavest 
zameri ali pa se navadi dajati le nekoliko bolj 
pričakovane odgovore. Torej, če okoliščine 
tako narekujejo, je usmerjeno prekinjanje 
vsekakor zaželeno.

Druga situacija je že omenjena krepitev 
identitete. Vse kar se nam dogaja, se do neke 
mere odloži v sozavest. Ker se vam stvari 
dogajajo nenehno, še posebno če so v vašem 
okolju travmatični dogodki ali osebe, potem 
se bodo brez dvoma odtisnili na vas. Če želite 
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vpliv karseda zamejiti, ker preprečili ga gotovo 
ne boste, potem morate uravnavati misli. S tem 
seveda mislim prekinitev. Prekinete karkoli s 
tem povezanega. Enostavno ne razmišljate 
o tem. Če kdo odpre temo, ga po možnosti 
prekinete ali kako drugače pritisnete nanj.

Prednost te metode je, da v večini 
situacij omogoča vzpostavitev vsaj minimalne 
identitete. Če se počutite zelo ogroženi in 
začnete mejiti na paniko, potem je to gotovo 
proces samopomoči, kako se stabilizirati.

Težava je seveda, da prekinitev običajno 
ne reši problema in prepreči reševanje. Sicer 
omogoča vzpostavitev osebnosti, vendar 
oteži njeno rast, razvoj in nasploh krepitev. 
Nekakšen “Beggars can’t be choosers”. Običajno 
seveda stvar ni tako dramatična, tako da tudi 
slabosti niso izrazite. Enostavno uporabite 
toliko, da se rešite iz neposredne krize. S 
posledicami se lahko ukvarjate, ko boste v 

nekoliko stabilnejšem položaju.

Še ena situacija je prekinjanje rutin. 
Izklop možganov. Določiš cilj. Ugotoviš, 
kaj je potrebno storiti. Storiš. Ne razmišljaš. 
Ne racionaliziraš. Ne ugotavljaš prednosti in 
slabosti. Ne zmeniš se za slabosti. Ne zmeniš 
se za prednosti. Storiš. Morda omenim, 
prednosti je dobro utišati, ker če te niso 
spodbudile, so te verjetno predstavile kot 
preveč egocentričnega, medtem ko slabosti 
utišaš tako, da si pripravljen sprejeti nekaj 
slabšega. Nekaj takega, kot če si preživel 
vojno, boš tudi ločitev. Ali pa če si preživel 
ločitev, boš tudi vojno. Everything goes, dokler 
pravočasno prekinete misli tako, da ostanejo 
le stvari, ki vas napeljujejo k cilju in ne čakate 
na nove. Nekoliko zaletav pristop, vendar 
ugibam, da je še posebno pomemben za 
kronično depresivne ali zelo reflektivne osebe. 
Prekiniti neskončno refleksijo in prekiniti 
depresivni krog misli. Če se težave pojavljajo 

v krogih, je vzrok običajno drugje, saj rešitev 
odpravi težavo po depresiji ali refleksiji, torej 
prepreči naslednji krog.

Aljaž dodaja
S to metodo se da tudi rutinizirati 

enkratna opravila. Prihrani energijo in 
osebni stres, ki bi ga doživeli v situaciji, ki 
vam ni pisana na kožo. Določite opravilo in 
se robotizirate, torej enostavno sledite vsem 
ukazom povezanih z delom. Ne ukvarjate 
se z nelogičnostmi, samo odzivate se, polno 
odgovornost naj nosi oseba, ki ukazuje. 
Svetujem, da se poskušate izogibate situacijam, 
v katerih bi bilo kaj takega potrebno, saj če 
vam pride v navado, boste na identitetni 
ravni izgubili nekaj zelo pomembnega. Sebe. 
Metodo sem razvil, ko sem moral staršem 
pomagati na kmetiji.

Preventivna blokada
Težava usmerjenega prekinjanja v relaciji 
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na ostale je predvsem v tem, da vzame čas in 
pozornost, medtem ko zna biti možganska 
blokada nekoliko srhljiva. Nekakšna vmesna 
možnost je preventivna blokada.

Pri usmerjanem prekinjanju morate 
spotoma določati, kaj sodi in kaj ne sodi 
v mišljenje. Pri preventivni blokadi si 
lahko vzamete čas, se odločite, da je nekaj 
neustrezno in šele nato zatrete področje. Gre 
torej za nekoliko trajnejši ukrep, vendar še 
vedno nekaj, na kar lahko poskusite zavestno 
vplivati. Običajno poteče nekoliko več časa, 
da se vzpostavi ali razveljavi, vendar kot vselej 
je vse odvisno od delovanja sozavesti. Če ste 
močni, se bo podzavest brez dvoma prej ko 
slej podredila. Najboljša opcija je seveda, da 
jo uspete v to prepričati, torej vsaj poskusite 
zbrati kup argumentacije za vzpostavitev 
blokade, vendar če to ne gre – vi ste šef telesa, 
subconscious included.

Blokada se sicer lahko vzpostavi tudi 
brez vaše vednosti ali mimo nje. V kolikor 
slutite, da se je kaj takega zgodilo, enostavno 
začnite zbirati argumentacijo za odpravo 
blokade in mislite čim več vsebin, ki naj bi bile 
blokirane. V kolikor to počnete kakšen teden, 
se običajno začnejo pojavljati namigi, zakaj se 

je blokada sploh vzpostavila. Argumentacija 
na vas vpliva podobno kot ljudje okoli vas. 
Več, kot je je in bolj, kot je prepričljiva ter 
enostavno zapomnljiva, večji odtis pusti na 
vas.

Posebne blokade so tiste, ki se pojavljajo 
v stresnih situacijah. V tem primeru se 
najprej pripravite, kot da bi šlo za običajno 
blokado, nakar ponavljate stresno situacijo. 
Pod stresom se poskušate ovesti kaj počnete, 
in kaj ste vadili. Stresna blokada namreč meji 
na mind-mode. Nekatere blokade se odpravljajo 
več let, vendar večina vzame od 1 do 2 tedna, 
nekoliko redkeje manj. Stvar je v tem, da v 
kolikor vas nekdo sooči z blokado, boste do 
naslednjega pogovora najverjetneje pozabili, 
da ste se kadarkoli o tem pogovarjali. Nekako 
morate torej poskrbeti, da stvari ostajajo 
v vaši zavesti, v kolikor želite blokade 
odpravljati oziroma da izginejo, v kolikor 
jih želite vzpostavljati. V kolikor blokade 

Slika 3: Večina skupin temelji na poudarjanju 
skupnega, spreminjanju individualnega v skupno 

in izogibanju nezdružljivega.
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želite odpravljati, je običajno težko zbrati 
potrebno motivacijo za odpravljanje. Delujte 
preventivno, storite več kot je nujno.

Prednost blokad je nepresenetljivo 
podobna usmerjenemu prekinjanju, le da je 
izrazitejša. Ne le da lahko prihranite na času 
in energiji, obojega skorajda niste sposobni 
potrošiti. Blokada deluje na meji s podzavestjo, 
v sozavesti. Posledično lahko tako vi kot ljudje 
okoli vas pričakujejo, da se bo oblikovala kot 
stalnica. Če recimo naredim blokado na šport, 
bodo lahko ljudje okoli mene pričakovali, da 
se ne želim pogovarjati o športu. Če naredim 
blokado na politiko, potem bo večina okoli 
nas dojela, da se o tem z vami ni smiselno 
pogovarjati. Lahko načrtujejo. Ker deluje v 
sozavesti, se vam običajno ni potrebno bati, 
da bi nenadoma začeli razmišljati o neželenih 
vsebinah. Ker si ne vi ne sozavest ne želite 
razmišljati o temi, je verjetnost za naključne 
misli na temo precej manjša. Običajno misli 

na temo spremlja manjši glavobol, napetost 
ali utrujenost. Ker blokade omogočajo 
oblikovanje stalnosti, so tudi precej boljše 
orodje pri izgradnji identitete kot usmerjena 
prekinitev.

Še ena prednost je specifičnost. 
Predstavljajte si, da greste lahko vsak dan 
po treh poteh iz točke A na točko B. Lahko 
blokirate dve od treh poti, tako da je edino 
smiselno optimizirati izbrano pot. To velja 
tudi za načine opravljanja poti. Recimo, da 
greste lahko v službo z avtom, s kolesom ali 
peš. V kolikor imate izbiro, potem se boste 
lahko ravnali po vremenu. Pozimi in v dežju z 
avtom, sicer s kolesom, poleti pa peš. Vendar 
v kolikor izberete izključno avto, potem ne 
rabite nakupiti kolesa, niti ne rabite skrbeti 
glede ustrezne opreme. V kolikor izberete 
kolo, lahko prodate avto in si prihranite kup 
stroškov, hkrati pa nakupite primerno obleko. 
Če grete le peš imate najmanj stroškov, vendar 

boste verjetno največ porabili na obutvi in 
oblačilih, kakor tudi na pripravah na pot. 
Morda posvetite več časa mimoidočim, saj 
jih boste srečevali precej verjetneje, kot če 
pešačite le občasno. Zamejitev deluje torej 
podobno kot evolucija. Imaš generaliste in 
specialiste in oboje ima svoje prednosti. 
Običajno so statična okolja bolj naklonjena 
specialistom.

Blokade spremljajo precej bolj čudne 
težave.

Potrebno jih je vzdrževati, s čimer 
mislim predvsem to, da v kolikor se teme 
odvijajo v okolici, jih je potrebno zatreti ali 
povsem ignorirati. Posledično lahko dobimo 
tip človeka, ki je ali nezainteresiran za karkoli 
ali pa je izredno agresiven. Ali bo torej 
poskušal odmisliti svet ali pa bo poskušal na 
silo odpraviti težavo, še preden bo prisiljen 
o njej razmišljati. Če recimo ne želite, da se 
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vam določena glasba začne vrteti po glavi, 
napadite vir zvoka. Če napad ne uspe, se 
pasivizirajte. Težko je reči, ali gre za aktivno 
ali pasivno dejanje. V obeh primerih gre 
namreč za aktivno, vendar ne za ozaveščen 
proces. V kolikor bi se pojavila refleksija, je 
blokada že ogrožena. Oba načina delovanja 
sta lahko za okolico težavna. Pasivizacija 
nepresenetljivo oteži konkretno komunikacijo 
z osebo, medtem ko agresija zlahka zaneti še 
več agresije in celo ogrozi agresorja.

Nepresenetljivo se vrnemo tudi k 
vprašanju izbire. Blokade zamejijo naše 
sposobnosti, tako na kratki kot na dolgi rok. 
Običajno se sploh nismo sposobni zavedati, od 
česa smo se omejili, saj se običajno mojstrimo 
v izbirah, in kar izberemo, lahko postopoma 
odpre možnost za nove sposobnosti, česar ne 
moremo vedeti, če se možnosti nikoli nismo 
izpostavili. Ponovno, vprašanje generalisti-
specialisti.

Prav tako znajo blokade delovati kot 
nekakšen zid. Recimo da se pogovarjate 
z osebo, ki ima blokado. Ne le, da oseba 
verjetno ne bo pretirano radostna, če se 
pogovarjate o tej temi. Tudi če bo vesela, da se 
o temi pogovarjate, bo najverjetneje izredno 
hitro vse ali večino povedanega pozabila. 
Med pogovorom boste običajno naleteli na 
sumničenje in verjetno potrebovali kar precej 
časa, da posredujete nekaj, kar vam je morebiti 
samoumevno. Gre torej za naporne pogovore, 
ki se običajno ne izplačajo, če sogovorec 
nima interesa v njih in glede na blokado ga 
verjetno nima. Običajno moraš vsebine iz 
svojega področja zamaskirati pod neko drugo 
področje in jih posredovati skozenj, ali pa 
postaviti vsebine pred osebo kot dejstvo, ki 
ga je izredno težko spregledati. Če je blokada 
na glasbi, vsak dan vrtiš tisto glasbo. To bo 
seveda verjetno sprožilo pasivni ali agresivni 
odziv, vi pa boste prepoznani kot agresor. 

Blokade ovirajo komunikacijo in nas zapirajo 
za priložnosti, še posebno če je blokad veliko.

Aljaž dodaja
Ena pogostejših področnih blokad je 

strah.

Možganska blokada

Slika 4: Obstaja gora kategorizacij osebnosti. 
Običajno poskušajo poenostavnjeno in 

brez ustrezne obrazložitve utemeljiti osebo. 
Kompleksnejše pojasnjujejo prehajanje, menjavo 
inali preraščanje pripisanih kategorij. Osebnost 

torej prepoznajo kot dinamično.
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Gre za daleč najbolj učinkovit poseg, ki 
to ni. Ni poseg, saj se ga ne moremo lotiti oz. je 
proces vselej izredno težaven in travmatičen. 
Glede na mind-mode je zgrajena identiteta ter 
do neke mere osebnost in v kolikor se lotite 
spreminjati tako osnovne strukture, ste lahko 
prepričani, da vas čaka travmatična izkušnja. 
Lahko je pozitivno travmatična, vendar 
potem ste običajno le širili že osvojeno. Torej, 
če imaš jabolko, se običajno ne pritožuješ, če 
dobiš še eno jabolko. Če pa jabolko zamenjaš 
za svinčnik, potem se bo nekaj korenitega 
moralo spremeniti glede tvojega ravnanja s 
predmetom, ki ga imaš pred seboj. Podobno 
deluje mind-mode.

Mind-mode običajno spreminjamo skozi 
leta in leta prakse, podobno kot stresne 
reakcije, le da v vseh življenjskih situacijah. Ker 
običajno identiteto zgradimo na in okoli mind-
mode, ponavadi nimamo nikakršne potrebe, 
da bi karkoli spreminjali. Ko torej pridemo 

do možganske blokade, nas sicer lahko jezi, 
vendar to začutimo kot nesposobnost. To 
je še posebno težavno, ker mind-mode določa 
naše kognitivne sposobnosti. Koliko ste 
sposobni razmišljati o tematiki. Kdaj vas 
začne boleti glava. Koliko domislic se vam 
kako hitro pojavi. Ste sposobni uživati v tem, 
kar počnete. Ste si sposobni predstavljati 
temo. Jo umestiti med sorodne teme, ustvariti 
širšo sliko. Kako hitro se ujezite in kako 
sproščeni ste pri tem, kar počnete. Vse to in 
več je odvisno od mind-mode.

Mi smo do odkritja mind-moda prišli, 
ko smo prehajali med seboj. Torej, Aljaž je 
deleč najbolj odprt in provocirajoč. Gabriela 
ima večino pozornosti usmerjene naprej, 
zelo razdražen način, spremlja jo občutek 
vzvišenosti in zelo vzburjenega področja 
čela. Jaz običajno zatrem področje nekje 
pri vrhu glave in imam težave z nekoliko 
bolj pestrim razmišljanjem ali vizualizacijo, 

vendar običajno lažje delujem na nekoliko bolj 
neposredno refleksni, telesni ali mehanski 
ravni. Živim po principu easy-go-lucky. Hec je, 
da se nihče od nas se tega ne bi zavedal.

Možgani so možgani, mar ne? 
Samoumevno je, da so izrabljeni do konca. 
No, kot kaže, temu še zdaleč ni tako in 
ljudje si določimo oz. nam je določeno, 
kako bomo možgane uporabljali. Za kaj jih 
želimo uporabljati. Kako jih ne želimo ali 
kako si jih ne drznemo uporabljati. Ko se 
enkrat način uporabe stabilizira, ga je izredno 
težko spremeniti, kot omenjeno, ker manjka 
osnovni element – želja.

Ne govorim o površinski želji. Veliko 
ljudi ima želje, namenjene temu, da se dobro 
počutijo. Ker si želijo, se počutijo bolje. 
Želijo si biti pametni, želijo si biti lepi, želijo 
si biti srečni. Vendar se niso pripravljeni 
spremeniti v skladu s tem. Niso sposobni 
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motivirati svoje zavesti, da se pomakne v 
tej smeri, v kolikor obstaja možnost za kaj 
takega. Morda ne opazijo vseh napak, ki jih 
počnejo, saj iz njih prihaja želja, da bi ostali 
isti. Konkretna želja torej, ki prihaja iz nas. Ne 
želim obsojati. Veliko neuspelih želj je stvar 
nesposobnosti, ne nevoljnosti. Opozarjam 
le, da imajo neuspešne želje pogosto element 
nesposobnosti presoje, kako željo uresničiti. 
Kaj žrtvovati, kaj investirati, kaj opustiti. 
Brez tega je možnost uresničitve običajno 
dokaj mizerna. Veliko ljudi si želi veliko reči 
in isto velja za dinamiko znotraj človeka. 
Občasno se medsebojno odrivamo v želji po 
zadovoljitvi lastnih želja, nepripravljeni dojeti, 
da podobno počnejo drugi. Da obstajajo 
ljudje, ki gledajo dol na nas. In da so pogosto 
ti ljudje nekaj, kar nam res ne gre v glavo – 
kako so sposobni gledati zviška na nas.

Prednosti so torej dokaj jasne. Stabilnost 
mind-moda je en način, kako oblikovati stabilno 

osebnost in stabilno identiteto. Nekaj, na kar 
se lahko zanesemo v dobrem in slabem, naše 
omejenosti in naše prednosti. Predstavljajte si, 
da naenkrat odkrijete, da ste noro nadarjeni 
za risanje. Ljudje vas začnejo spodbujati, naj 
izkoristite svoj talent, spet drugi vas silijo, 
da se pokorite njihovim pričakovanjem kot 
vselej. Nekateri se ustrašijo, kaj se bo zgodilo 
z njihovim odnosom do vas, spet drugi morda 
pričakujejo, da bodo od vašega talenta kaj 
imeli. Vi pa si recimo le želite, da bi delali na 
radiu. Risanje vas je iznenadilo, že precej prej 
ste si oblikovali, kaj želite početi v življenju 
in ravnali v skladu s tem. Odkritje talenta in 
reakcija okolice nanj je le ena velika travma. 
Naj čim hitreje zamre, tako da se boste lahko 
ponovno nemoteno posvetili svojim sanjam 
in samim sebi. Tako deluje mind-mode. Stabilen 
v dobrem in slabem. Nekaj, na kar se običajno 
lahko zaneseš. Če se ne, je podobno, kot če 
se ne moreš spomniti besede za tisto napravo 

z anteno, ki predvaja glasbo, in ki jo tvoja 
mama kar naprej posluša, pa ravno včeraj si jo 
poslušala in zagotovo veš besedo, vendar se je 
nikakor ne moreš spomniti. Um je žgečkljiva 
reč.

Razen tega seveda možganske blokade 
kot omenjeno omogočajo, da več časa 
posvetimo temu, kar si prizadevamo doseči. 
Potencirajo dosego cilja, vendar ga hkrati 
določajo. Običajno si ljudje izberejo nekaj, 
kar ni prelahko doseči, tako da je želja trajna, 
posledično trajna osebnost. Hkrati naj bi 
bila želja dosegljiva, sicer lahko izgubi svojo 
poželjivost, kar ponovno pomeni spremembo. 
Če torej približno vemo česa smo sposobni, 
lahko sprejemamo boljše cilje.

Po drugi strani blokada praktično 
onemogoči alternativne rešitve. Pregovorno, 
rešitev je lahko za vogalom in pogosto je le 
misel stran, pa se je nismo sposobni domisliti. 
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Če gre pri običajni blokadi za nesposobnost 
osredotočanja, gre tu za precej konkretnejšo 
nesposobnost. Nikoli ne bomo vedeli, saj če 
blokade ne bi bilo, si rešitve morda sploh ne 
bi želeli, saj bi bili preveč drugačni. Ne vemo.

Druga zelo v oči bodeča slabost 
je omejenost. Imamo kup ljudi, ki so se 
dobesedno priučili biti neumni. Skozi 

otroštvo so jim dopovedali, kaj so in česa 
niso sposobni početi. Kaj je primerno. In 
presenečenje, marsikdo je vsaj del te predstave 
o sposobnost sprejel za dejstvo. Seveda je 
možno tudi drugače, torej da si nekaj želijo 
postati, saj jim to vsi dopovedujejo, pa ne gre. 
Organizirani so enostavno drugače.

Za zabavo naj omenim, da obstajajo 
priznane študije, kako se bodo skozi 
življenje razvijali rojenci. Torej kako bo živel 
prvorojenec, drugorojenec, zadnje rojeni, 
edinček. Kako torej vrstni red rojstva vpliva na 
inteligenco in uspeh. To je seveda nesmiselno 
pojasnjevati z genotipi. Namesto tega pride 
v poštev, kako so se ti ljudje razvijali od 
rojstva dalje. Kako vrstni red rojstva pogojuje 
njihovo samopodobo in pričakovanja 
okolice. Mind-mode skratka. Najpametnejši 
so običajno prvorojenci, medtem ko največ 
dosežejo drugorojenci. Pogosto ljudje 
oblikujejo blokade na področjih, ki zahtevajo 

ali pričakujejo manj njihove pozornosti. 
Možgani so učljiva zadeva.

Še ena slabost je seveda splošna 
dinamičnost. Možganska blokada ne bo 
le otežila komunikacije okoli določenih 
področij. Onemogočila jo bo v polnem 
pomenu besede. Torej, kako komunicirati s 
človekom, ki se je že sprijaznil, da je nekaj 
izven njegove sposobnosti. V kolikor želite 
to preveriti, se bo enostavno izklopil. Če bo 
poskusil, bo namreč začel dobivati glavobole, 
omotico, občutek pritiska, morda prisluhe 
in najverjetneje zaprepadenost nad svojo 
nezmožnostjo. Vi znate, on ne zna, to je 
dovolj za osnovno demotivacijo. Takšen 
človek je precej manj učljiv od nekoga, ki 
je navdušen ukvarjati se s področjem. Misli 
misli, ki bolijo.

Mene recimo začne boleti glava na 
nekaterih rečeh, na katerih se Aljaž sprošča, 

Slika 5: Čustva imajo določeno moč začasno 
spreminjati mind-mode. Zamejijo, razširijo 
ali enostavno usmerijo naše dojemanje sveta. 

Vsako čustveno stanje je mogoče razumeti kot 
način razmišljanja, četudi edinstven.
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vendar on začne dobivati glavobole če samo 
pomisli, da bi počel nekatere reči, ki jih 
počnem jaz. Gabrielo običajno ne boli glava, 
ker je še najbolj osredotočena od nas treh x)

Na tem je še kar nekaj materiala, vendar je 
nekoliko bolj nevrološko usmerjeno. Če koga 
zanima, je recimo zanimivo popisano v knjigi 
Phantoms in the Brain (V. S. Ramachandran). To 
bo dovolj, ne želim delati študije xD

Aljaž dodaja
Gabrielo običajno začne boleti glava, če 

razmišlja o meni.
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Uvod
Kot politologu v tovarni se mi je izkušnja 

zdela izredno zanimiva in bi jo priporočil 
marsikateremu študentu. Ne, ker bi bila tako 
navdušujoča. Zato, ker ti da vsaj kanček okusa, 
okoli česa je potekala sindikalna bitka. S čim 
se morajo sedaj ubadati države, ki delavskih 
bojev in seveda zmag, niso doživele ali pa 
so jih vmes že razgradile. Najbolj znane so 
seveda države, ki omogočajo pojav potilnic 
(sweat shops). Naj opozorim, da marsikateri 
ekonomist tovrstne delavce in države razume 
kot “konkurenco” in tovrstne delavce kot 

“konkurenčne delavce”. Akterje, ne pa enega 
najbolj izkoriščanih delov družbe oz. dno 
socialne lestvice. Dobiš občutek, kot da 
imajo izbiro. Zanimivo si je torej pogledati, 
kako izgleda sindikalizirana verzija tega, kar 
se je v precejšnji meri prestavilo iz Evrope.

Delovni termini
Najprej morda nekoliko pregleda nad 

sceno. Prvi teden sem bil na vzdrževanju, 
naslednja dva na odprtem oddelku, zadnja dva 
v in ob čisti sobi. Delal sem od 1. pa do 31. 
avgusta, pri čemer sem delal od 6.00 do 14.00 
(8 ur) od ponedeljka do petka, z enim dnem 

državnega praznika (Marijino vnebovzetje), 
dvema kratkima odmoroma (10 minut) in 
enim daljšim (30 minut) za malico na dan. 
Občasno se je tudi razglasila vročinska pavza 
(10 minut), vendar odvisno od šefa.

Bil sem zraven, ko je delavka ob 
termometru razlagala šefu, naj razglasi 
vročinsko pavzo. Odvrnil ji je, da mora biti 
v tovarni določeno število stopinj. Nato je 
delavka pokazala na termometer, ki je kazal 
malenkost več od omenjene številke. Šef je 
odmahnil z roko. Odnos je bil podoben, kot 
ko imaš vročino, vendar dokler ni vsaj 38°C, 
te večina ljudi ne jemlje resno.

Dogovarjanje in priprave
Dejansko so se dogovori za delo začeli 

že mesec pred samim začetkom dela. Takrat 
sem imel dva tedna, za katera nisem vedel, 
kako bi ju zapolnil. Potrudil sem se poiskati 
delo. Praktično vsi delodajalci študentskega 

Aljaž Božičko

Tovarna je znano področje produkcije in izkoriščanja, vendar 
koliko dejansko vemo o tovarni? Kakšne so naše osebne, ne 
akademsko-teoretične izkušnje? Kako razumeti tovarno, ko 
dejansko mi ali naši bližnji postanemo del nje? Predstavljam 
izčrpno osebno izkušnjo meseca dni dela v TOVARNI.

Poletje v tovarni 1/2
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servisa so mi odvrnili, da za dva tedna ne 
ponujajo službe ali da je to približno doba, v 
kateri se konča moje vajeniško obdobje.

Glede tega sem bil nekoliko presenečen, 
saj sem imel nekoliko poprej kosilo s teto 
z ministrstva, ki mi je poskušala vcepiti v 
glavo, da si kot študent ne iščem službe, pač 
pa delo. Nekaj imajo za opraviti, jaz pridem in 
opravim, grem z nekoliko več denarja v žepu. 
Tako naj bi stvar izgledala nje dni. Sedaj lahko 
rečem, da če nisem imel enega meseca službe, 
potem res ne vem kaj sem počel. Imel sem 
poln delavnik in nadure, študentski servis 
mi je odtegnil od plače zase, za pokojnino in 
zavarovanje, tovarna mi je čez študentski bon 
krila odmerjeno malico. Dobil sem lastno 
delavsko obleko, delavske čevlje, delavsko 
osebno izkaznico, delavski zdravstveni 
delovni pregled in delavsko usposabljanje 
(varnost pri delu). Tudi na prvem delovišču 
so me šefi pojmovali kot nekoliko bolj 

nesposobnega (brez strojne) delavca. Skratka, 
karkoli si že mislijo v vladi o študentskem 
delu, gre vsaj za mini službo. Torej, ni isto, ker 
se tovarna noče bosti s študentskim servisom 
in je manj pripravljena kršiti dostojanstvo ali 
pravice študenta, vendar je to glavna razlika 
od običajnega delavca.

Nisem našel dela za dva tedna ali manj 
z mojimi kvalifikacijami in vsaj 4 € na uro. 
Natančneje, eno je bilo sicer takoj pobrano in 
pri enem je delodajalec vmes prekinil kontakt. 
Zadnji del meseca sem imel prostovoljno 
študentsko delavsko brigado, tako da več kot 
dva tedna nisem mogel urediti. Sem pa uspel 
s Hella Saturnus Slovenija skleniti, da bom delal 
skozi avgust, torej mesec, saj običajno po 
besedah posrednice ljudje vzamejo službo za 
en ali dva meseca.

Izplačilo, vključno z odbitkom, bi 
moralo biti približno 4,5 € na uro, kar se mi 

je zdelo nekje povprečna plača študentskega 
dela, čeprav sem si dejansko iskal nekaj s 5 € 
na uro.

Ker je bilo to moja prva resna služba, 
sem moral opraviti zdravstveni pregled in 
test varnost pri delu. Pregled je bil zabaven. 
Izvedel sem, da imam nadpovprečno 
kapaciteto pljuč, vendar iz nekega razloga 
nisem mogel razbrati stereoskopske slike. 
Nekoliko me je motilo, koliko izven Ljubljane 
se je nahajala stavba, k čemur sodijo živci pri 
izbiranju pravilnega avtobusa ob pravilnem 
času.

Test varnosti je bil izkušnja zase. Bil sem 
pozitivno presenečen, da sem dobil lastne 
čevlje za delo.

Po drugi strani sem imel precej nesreče s 
samim testom. Prišel sem pravočasno, nato je 
sledila izbira čevljev skupaj s skupino. Vmes 
sem spremenil številko, tako da sem malenkost 
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zaostajal in pristal s tremi mladeniči. Dva sta 
čakala prijatelja, ki je precej bolj zaostajal pri 
pomerjanju, medtem ko je šla skupina dalje. 
Odločil sem se počakati z njimi, saj se je 
precej bolj organizirano pomikati v skupini 
kot sam zase. Nekoliko sem sicer obžaloval 
odločitev, četudi ne preveč. Zanimivo je 
bilo opazovati, kako sta se dva, ki sta poprej 
dobrodušno čakala svojega prijatelja, istega 
prijatelja brez milosti obdelovala z besedami. 
Nismo namreč vedeli, kam je šla skupina, 
tako da smo bili precej napeti. Oni so se 
recimo vpraševali, kakšen vtis puščajo na 
delodajalca. Smejalo se mi je, ker govorimo 
o tovarni. Tvoja vrednost se bo pokazala pri 
tem, koliko profita jim lahko priskrbiš. Trudil 
sem se dajati pozitiven zgled, četudi sem bil 
tudi sam dokaj nebogljen. Neznan teren, 
neznani ljudje, neznani odnosi.

Poiskali smo informacije in začeli 
tavati. Delno so bili krivi oni, delno sam. 

Prepozno sem ugotovil, da so povsem zeleni, 
saj tudi sam nisem imel izkušenj z delom. 
Niso recimo želeli povedati, kaj natanko so 
rekli na informacijah (jaz sem vmes naokoli 
povpraševal za pomoč), vendar so bili 
preponosni oz. preprestrašeni da bi povprašali 
okoli. Te težave torej nisem imel, niti mi ni 
bilo z njimi tekmovati v moškosti. Tako sem 
nemudoma raziskal okolico in povprašal ljudi, 
kar nas je sčasoma usmerilo na pravo mesto. 
Še zdaj sicer ne vidim logike v tem, zakaj sta 
zbirališče in predavalnica povsem drugje (5-
10 min. hoje iz tovarne v BTC info center).

Na predavanju o varnosti pri delu sem 
dobil občutek, da se večino nesreč zgodi na 
podlagi dveh dejavnikov. Glavni dejavnik je 
šef. Šef priganja z delom, saj si želi doseči 
kvote oz. se izkazati, zaradi česar delavci 
storijo napake. Večina nesreč, o katerih so 
nam povedali, je bila te narave. Drugi je 
ponos, vsaj delno bi lahko rekli senioriteta. 

Delavec sam po sebi želi narediti več od 
ostalih ali hitreje kot ostali, ter s tem pokazati 
svojo vrednost ali svojo seniornost, zaradi 
česar zanemari “priporočila”. Ta priporočila 
so nekakšna zasilna varovala, v kolikor gre 
karkoli narobe. Ni pomembno, če se zgodi 
še isti dan ali čez leta dela, prej ko slej se bo 
nekaj zgodilo. Preostanek nesreč je enostavna 
malomarnost oz. utrujenost in rutinskost pri 
delu. Nekoliko me je presenetilo, da nam 
je bilo jasno naročeno, naj po potrebi ne 
upoštevamo šefa in se ne pustimo vseznalstvu 
bolj izkušenih delavcev. Test smo rešili skupaj 
s predavateljem (varnostni inženir), tako da bi 
bilo hecno, če bi kdorkoli padel.

Na predavanju smo dobili listek, kdaj 
se začne delo, kar sem nekoliko spregledal. 
Komunikacija je potekala v glavnini preko 
maila, tako da sem pričakoval, da bom dobil 
kakšen urnik, kar se ni zgodilo. Nisem recimo 
vedel, katere dni delam.
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Brigada se je končala dva dni pred 
delom, tako da sem si zadnji dan hitel v 
Rogaško popravljat očala, ki so med brigado 
razpadla.

Začetek dela
Ker nisem vedel, da je pričetek dela 

napisan na listku s predavanj, sem se na delo 
odpravil nekoliko bolj zgodaj in bil tam okoli 
osme ure. Na svojo srečo sem ugotovil, da bi 
morala tisti dan priti še dva novinca, o katerih 
ni bilo sledu. Nekoliko me je razbremenilo 
pozornosti.

Moji šefi so imeli kolektivni dopust, tako 
da so me za tisti teden namestili na nadomestni 
oddelek, vzdrževanje. Bil sem precej 
presenečen, saj sem se obetal dela za tekočim 
trakom, vendar sem podil delo mehanika. 
Amaterskega mehanika, saj verjetno ne rabim 
poudarjati, da sem znal le toliko, kolikor sem 
znal iz očetove kletne delavnice, kar je dokaj 

malo. Glavna prednost je bila vzdržljivost 
na udarnine in delo s pormašino (vrtalnim 
strojem). Dodeljena mi je bila delavska 
obleka, delavska izkaznica in študentski boni 
(listki za brezplačno malico). Kasneje sem se 
pozanimal še od kdaj do kdaj delam. Izvedel 
sem torej, da delam od ponedeljka do petka 
po osem ur, stalna izmena. Tovarna ima tri 
izmene po 8 ur. Dela se torej ves dan, vendar 
so šefi predvsem prisotni v jutranji (moji) 
izmeni, ki je posledično intenzivnejša.

Malica in sanitarije
Morda na tem mestu omenim še 

standardno malico. Malica se začne okoli 
9.00, vendar je standard 10.00, torej sredi 
izmene. Različni oddelki gredo na malico ob 
različnem času, tako da se izognejo koloni 
pred menzo, kar pomeni manj čakanja in s tem 
več prostega časa. Malica se šteje od odhoda 
iz delovišča do prihoda na delovišče, skupaj 

30 minut. Hoja od bolj oddaljenih oddelkov 
vzame približno 5 minut v eno smer, torej 
govorimo o približno 20 minutah za malico, 
ki dejansko spominja na nekoliko skromnejše 
kosilo. Kot študent sem prejel pravico do 
brezplačnega prvega menija, pri čemer so 
na na izbiro trije meniji in priloga. Prav tako 
je na voljo solatni bar, sladoledi, juhe, kruh, 
sokovi in pijače v plastenkah. Od tega sem 
imel pravico še do enega plastičnega lončka 
soka, kosa kruha in predpripravljene solate 
(naribano zelje ali mešanica paradižnika 
in zelene solate). Ostalo je doplačljivo po 
približno pol višjih cenah, kot so na voljo v 
trgovini. Vsi delavci menze ne uporabljajo, pač 
pa si namesto tega hrano prinašajo od doma 
ali uporabijo katerega od mnogih avtomatov 
in obedujejo na mestih za sprostitev. Morda 
omenim, da gre za lepo urejeno menzo z 
dobro hrano. Pravzaprav je menza narejena 
tako, da te spodbuja k potrošnji. Dnevni 
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meni je recimo razstavljen v vitrini. Ni težko 
oceniti, da si tovarna od menze obeta profit, 
vendar to dela zelo dosledno.

Naj omenim še sanitarije. Večinoma 
je za higieno poskrbljeno, toaletni prostori 
so razporejeni čez tovarno in nekoliko bolj 
zgoščeni okoli menze. Edina pritožba je, da 
se dokaj hitro zamažejo okoli umivalnikov, 
primanjkuje papirja za brisanje rok, medtem 
ko na straniščih ne manjka ksenofobije. 
Tovarna je precej nacionalno mešana, tako da 
je mogoče brati pozive po “odidite od koder 
ste prišli”.

Prvi teden
Drugi dan sem zamudil par ur, tokrat 

povsem po svoji napaki, malenkost sem še 
imel težavo z zgodnjo uro. Na vzdrževanju 
smo imeli načeloma nekoliko bolj sproščen 
delovnik, saj je bilo težko vselej vedeti, kje 
je kdo. Delavci so bili raztepeni po tovarni, 

vendar je bilo potrebno za organizirano delo 
najti ljudi, ki ga znajo opravljati. Posledično 
je bil prvi teden verjetno najbolj ležeren. 
Razen neorganiziranosti tudi kot element 
potrebe. Vzdrževalci so tehnično najbolj 
priložnostna služba. Sicer sem pregledal grafe 
dela in ugotovil, da je vzdrževanje strojev 
podstandardno, četudi znotraj sprejemljivih 
vrednosti. Vsaka dejavnost v tovarni se vodi 
in oceni, nad čemer bdijo vodje delovišč, oni 
pa morajo zagovarjati delo svojega oddelka. 
Kakor razumem so standardi postavljeni 
precej visoko.

Kljub potrebi je vzdrževanje zelo 
težavno delo, ki že delno problematičen stroj 
spravi iz obratovanja. Posledično so oddelki 
redko pripravljeni prijaviti okvaro, pač pa raje 
o njej tožijo ali si jo celo vzamejo kot izgovor 
za nepovezane, vendar vseeno linijske napake. 
Stroj je kriv, njemu zbij plačo.

Ugotovil sem, da sem glede know-how 
med vzdrževalci na samem dnu, torej sem 
vselej moral poslušati in izvajati navodila 
drugih. Sem bil pa hkrati najbolj izobražen 
v prostoru. To se je izkazalo, ko je prišel 
na pregled nemški inšpektor. Nekaj malega 
sem znal nemško, on je nekaj malega znal 
angleško. Celo midva večino časa nisva 
razumela, vendar je ugotovil, da ima z 
menoj najboljšo možnost, da se pogovori 
o čemerkoli. Posledično se je obračal za 
pomoč pri pregledu in oskrbovanju naprav 
name, namesto na ostale delavce in mi celo 
pustil, da sem si pregledal njegove beležke 
o oskrbovanju nekaterih strojev v tovarni, 
večinoma ceniki, roki, količine in podobno. 
Takrat nismo imeli ničesar pametnega za 
početi, tako da sem si z veseljem pregledal 
ponujeno čtivo. Od delavcev sem slišal, da so 
nekateri deli naprav pod patentom in dosegajo 
nore cene. Za tako specifičen trg, kot je del 
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stroja, je težko tekmovati, trgovec pa lahko 
sam izbira, kdaj ima čas za popravilo. V 
računih sicer nisem zasledil norih cen, mi je 
pa bilo dokaj jasno, zakaj je monopolna drža 
enostavna. Mislim sicer, da je inšpektor pri 
pregledu naredil napako, zaradi katere se je 
kasneje pokvaril stroj. Če je temu bilo tako, 
je bilo povsem po nesreči, vendar je bilo 
vseeno zanimivo opazovati, kako so si ljudje 
belili glave, on pa tiho. Ne da bi se sicer lahko 
kakorkoli jasno sporazumeli, tako ali tako 
sem bil edini, ki ga je sploh kaj razumel.

Dejansko mi je bilo izredno dolgočasno, 
pričakoval sem več dela, tako da sem začel 
ugotavljati, kako zapolniti prosti čas, vsaj 
dokler nisem bil zadolžen za čiščenje. 
Zadolžen sem bil za urejanje polic. To ne 
pomeni urejati orodje, pač pa 7 metrov dolge 
kovinske cevi in palice različnih dolžin, 
kakor seveda tudi vse ostalo. Morda je delo 
vzdrževalca ležerno, vendar sem dobil prav 

prvi teden daleč največ poškodb, saj vselej 
obstaja nekaj, kar te lahko za trenutek 
nepozornosti pusti z modrico. Nekatere od 
cevi so bile dovolj težke, da jih nisem mogel 
dvigniti, četudi so recimo merile le 1 meter. 
Predstavljate si lahko, koliko dela sem imel, 
medtem ko sem delal z dvostransko, 6 metrov 
visoko omaro. Pogosto sem moral plezati po 
njej, da sem prišel do višjih polic. Kakorkoli, 
skupaj z ostalim čiščenjem, kot je razstavljanje 
starih vrat, mi je delo vzelo cel teden in še 
soboto. Pravzaprav ga nisem nikoli dokončal, 
saj so mi ostale še tri višje police, ki so bile 
ravno najnevarnejše in sem si jih prihranil za 
vikend.

Bil sem pohvaljen s strani delavcev. En 
je rekel, da v 30 letih, kolikor je zaposlen, še ni 
bilo tako pospravljeno, na kar sem bil precej 
ponosen. Takrat sem bil na pol poti z delom. 
Rahlo sem perfekcionost in sem rad urejal 
nekoliko bolj, kot mi je bilo določeno. Brez 

dvoma bo sedaj mnogo lažje iskati potrebne 
konstrukcijske dele.

Morda omenim, da si tovarna sama 
izdeluje osnovno pohištvo, kot so mize, vrata 
in podobno po naročilu raziskovalcev in vodij 
oddelkov.

Škoda mi je bilo, da nisem mogel 
dokončati dela, vendar sem bil z začetkom 
naslednjega tedna premeščen, šefi so se vrnili. 
Malenkost mi je bilo žal tudi zato, ker sem se 
kar dobro ujel z oddelkom. Moj prvi vodja 
je bil zanimiv in dokaj vsestranski človek, ki 
je med odmori kadil marihuano, zaradi česar 
je bil v sporu s nadrejeno na oddelku. Kljub 
vsemu sem se veselil dela “na tekočem traku”. 
Pričakoval sem manj poškodb dlani, pa tudi 
moja občutljivost na umazanijo ni natanko 
pomagala pri zadolženosti za čistočo verjetno 
najbolj umazanega dela tovarne v stalni rabi. 
Skladišča, ne delavnice.
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Drugi teden
Premeščen sem bil na loščenje 

Volkswagen znakov. Očistiti jih moraš s krpo 
pomočeno v izopropanol in jih premestiti z 
vozov v ustrezne plastične matrice. Te nato 
odpeljejo na loščenje, kjer je pomembno, 
da so dovolj očiščene. Napake na izdelku 
prijaviš in izdelek zavržeš v izmet, sicer se na 
naslednjem koraku prijavijo kot tvoja napaka. 
To je pomembno, ker prej ko slej pride končno 
testiranje, nad katerim nimaš nadzora, in ki se 
kot grožnja vali nad proizvodnjo. V kolikor je 
končnega izmeta preveč, se začnejo pregledi 
posamičnih delov proizvodnje, namen 
katerih je poiskati krivca za škodo tovarni. 
Najbolj napeto je na začetku izmene, saj so 
še v pregledu kosi iz prejšnje izmene, tako da 
se morebitno površno delo prejšnje skupine 
zlahka zvrne nate.

Naj omenim še dejavnik, ki bo kasneje 

opaznejši.  Delavec v tovarni ni oseba. 
Spotoma ti pojasnijo, da si tam za to, da delaš. 
Karkoli, kar ne izgleda kot delo, se razume 
kot odsotnost od dela. Vprašanje torej, zakaj 
bi morala tovarna plačati za tvoje nedelo, saj 
te plačuje za delo. Nekateri šefi vse preradi 
vzamejo to za izgovor, zakaj je karkoli narobe 
z oddelkom ali pa enostavno kot pipico, da se 
lahko nad kom znesejo. Glede na to, da imajo 
šefi šefe, so tudi tisti izven sheme nadiranja 
pod občutkom, da te morajo primerno okarati 
in s tem “delati”.

To je njihovo delo. Motivirati delavce. 
Opozorim naj, da jim nekoliko manjka 
načinov “pozitivne motivacije”. Z gotovostjo 
ti ne bodo dali več plače, ker delaš in le 
omejeno količino problemov se da urediti 
s šalami, tako da jim ostane predvsem 
“negativna motivacija”, v kateri se dejansko 
urijo. Sedaj pa naj opozorim, kaj je posledica 
tovrstnega sistema. Oseba si, ko si sposoben 

odločati o svojem delovanju. Če delavec to 
stori, ga doleti negativna motivacija. Delavec 
lahko poskusi delati več kot ostali. Razvija 
sposobnost dela. Vendar ga tovarna ne bo 
nagradila, kvečjemu ga bo oštela, ker mu bo 
prej ko slej zmanjkalo dela ali pa celo dvignila 
normo. Kot posledico dobiš kup delovnih 
zablod, ki so dejansko kontraproduktivne in 
mejijo na psihozo, vendar ustvarijo vtis dela.

V tovarni se ustvari birokratski aparat, ki 
sega od delavca navzgor vse do šefov. Tovarna 
je posledično mesto neproduktivnosti. 
Neproduktivne produkcije. Veliko proizvede, 
vendar to dejansko ne počne, ker bi imel 
kdorkoli interes v tem. To se zgodi, ker 
je prepovedano delovati drugače. Vendar 
prepoved je zakon in kot vsak zakon brez 
ustrezne moralne ali represivne podpore bo 
kršen, če se odpre priložnost po kršenju. 
Delavec se skozi kršitev spremeni v osebo. 
Nekaj, kar je sicer v tovarni preganjano.
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Med vzdrževalci sem se lahko precej 
sprostil in iskal načine kako se zamotiti 
med prostim časom, recimo branje revij. 
Kot deloholika me je nažirala možnost, da 
ostaneš brez dela, medtem ko je precej težko 
zapustiti delovišče, za katerega si zadolžen. 
Na lakiranju teh težav ni. Pri delu si omejen 
na 3 x 5 m2. Občasno nekoliko več, ponavadi 
precej manj. Vsakemu je jasno, kje si in kaj 
počneš. Posledično je delovna morala povsem 
drugačna. Ne sme izgledati, kot da ne delaš.

Bil sem še precej motiviran s prejšnjega 
delovnega mesta, kjer sem bil pohvaljen. Kljub 
moji nesposobnosti so me delavci spoštovali 
za mojo vnemo. Pri lakiranju je vrednota dela 
postavljena na glavo. Ne smeš delati prehitro, 
prepočasi ali površno. Torej, prvi dan sem 
si vzel za izziv biti marljiv. Posledično sva s 
sodelavcem, ki je imel verjetno 16 let in je 
podobno želel biti marljiv, stalno uspela biti 
hitrejša od ostalih oddelkov, tako da nama 

je ostajal prosti čas. Tu so se začele težave. 
Oba sva bila bolj introvertne sorte in on se 
je spravil igrati GTA4 na mobitelu, medtem 
ko sem jaz začel brati National Geographic. Kot 
posledica sva imela stalno okoli šefa, ki nama 
je dopovedoval, kako neprimerno je najino 
početje. Tako se je začel spopad okoli načel. 
Moja premisa je bila, “Nimava kaj za delati, 
saj sva naredila vse zahtevano, zato delava 
nekaj drugega. Če ne želi da sva brez dela, 
nama najde delo”. Njegova premisa je bila 
“Brati na delovnem mestu se ne spodobi, saj 
moti ostale delavce”.

Začel se je zelo zanimiv proces. S 
sodelavcem sva se pomikala v skladu z 
njegovim “ne spodobi” vse bolj stran od 
delovišča, kjer sva bila najbolj prepoznavna. 
Tako sem odkril drugo zanimivost pri delu. 
Usedel sem se na kup odpadnega materiala 
in naenkrat ni bila več težava, da le berem. 
Še mnogo hujše je bilo, da sedim. Ponovno 

ker “se ne spodobi”. Hkrati s tem procesom 
si je šef začel izmišljati nove zaposlitve za 
naju, recimo izpihovanje praznih kartuš. 
To sem si vzel kot izziv in dejansko izredno 
hitro začel opravljati nova dela. Tu se je 
začela nova težava. Eden od delavcev naju 
je ves prestrašen začel miriti, naj vendar ne 
izpihujeva toliko, saj bo sicer šef jezen na naju, 
da delava preveč zaloge. Tega nikoli nisem 
slišal od šefa in vedel sem, da mu zmanjkuje 
domišljije. Posledični sem vedel, da iz trme 
ne bo želel spremeniti ukaza. Precej bi me 
presenetilo, če bi mi rekel, da lahko prekinem 
z delom. Delavca sem ne pretirano uspešno 
pomiril, da v kolikor šef ne želi da delava, 
nama bo že rekel naj ne delava. Kakor sva 
uspela izpihati vse kartuše in urediti ostale 
malenkosti, se je šef domislil novega dela. Naj 
počistim enega od strojev. To zagotovo ni bil 
del dela, vendar me je nekoliko spominjalo na 
delo pri vzdrževalcih, tako da sem se spravil 
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na delo. Dela je bilo več kot za en dan, saj 
nisem uspel dohajati skupaj z ostalim delom, 
tako da sem stroj počistil do naslednjega dne. 
V bistvu sem bil tako vnet, da sem uspel s 
čistilom pokvariti par Volkswagen znakov, 
saj sem čistil med obratovanjem. Ni mi bilo 
pretirano žal, saj nisem imel ne ustreznih 
delovnih izkušenj, niti nisem bil za to 
zadolžen ali ustrezno opozorjen.

Razen tega sem začel opažati še en pojav. 
Tovarna ni osredotočena na produkcijo. 
Osredotočena je na profit. V skladu s tem 
se obnaša do izmeta, torej neustreznih 
kosov. Niso enostavne smeti. Ne moreš 
jih recimo vzeti domov in ravnanje z njimi 
je osredotočeno na uničenje ali reciklažo. 
Prepričan sem, da bi bilo povsem mogoče 
nekatere predelati v končne produkte nižje 
cene, saj so napake pogosto estetske narave, 
vendar to ni mogoče, saj je v interesu 
lastnika, da ne dela konkurence samemu sebi, 

torej da ne more cenejši produkt praktično 
istega avtomobila konkurirati dražjemu. 
Tako po eni strani izmet ureja varovanje 
pred konkurenco v obliki kraje tehnologije 
(kar je dokaj nesmiselno, saj je identična 
tehnologija naprodaj kot končni izdelek). 
Po drugi strani tovarna ne bo proizvajala 
kosov, katerih vrednost ne zagotavlja profita. 
Če si predstavljate, tovarna bi hkrati lahko 
proizvajala avtomobile, katerih profitna 
stopnja bi bila zaradi napak lahko 0 ali nekaj 
podobnega. Tega ne počne, ker s tem izgubi 
potencialne kupce profitnejših izdelkov.

Če dam primero – ljudje pokupimo 
predvideno količino kruha in nekateri smo 
pripravljeni kupiti starejši kruh, v kolikor mu 
znižaš ceno, vendar to pomeni, da seveda ne 
bomo hkrati kupili svežega kruha. Pravzaprav 
bomo morda celo počakali, da se kruh 
postara in se mu cena spusti. Vendar strošek 
proizvodnje kruha ostaja isti. Posledično bo 

pekarna morebiti uničila več kot dan star 
kruh, s čimer bo preprečila negodovanje nad 
starostjo kruha in preprečila konkuriranje 
cenejšega starega kruha svežemu kruhu. Če 
bi namreč želela narediti svež kruh dovolj 
konkurenčen staremu, da ljudje ne bi čakali 
na postaranje kruha, bi morali spustiti ceno 
svežega kruha.

Na podoben način se bo tovarna 
poskušala znebiti kosov, ki bi onemogočili 
maksimalni profit. Namesto tega bo izmet 
štela v končno ceno kot strošek proizvodnje, 
kar je seveda povsem nesmiselno s strani 
produkcije.

Seveda to ni edini razlog. Prav tako 
obstaja varovanje izmeta. Pri izhodu iz 
tovarne čakajo varnostniki, ki naključnim 
delavcem pretipajo torbe in jim lahko 
celo rečejo, naj odprejo torbo, da jo lahko 
pregledajo. Drugače povedano, delavec 
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ne le da v tovarni ni oseba, je osumljenec. 
Potencialni kriminalec. Tovarna do njega 
ne deluje kot do dela sebe. Nisi obravnavan 
kot nekdo, ki si želi prispevati tovarni. Do 
delavca se obnaša, kot da je v tovarno prisiljen 
priti in se z istim odnosom vanjo tudi vrača. 
Nekako nato ni presenetljivo, kako tovrsten 
režim proizvede vse ostale odnose, ki se bodo 
pojavili v tem poročilu. Pomembno je torej 
razumeti, da delavec za tovarno ni sodelavec, 
pač pa potencialni tekmec in kriminalec ter 
dejanski odžiralec prihodka, torej pijavka.

To še dodatno opozarjam, ker so po 
tovarni nameščene geste, ki bi morebiti dale 
drugačen vtis. Pozivi po prispevanju idej o 
izboljšanju tovarne in ostanki sindikalnih 
bojev, kot so slike končnih izdelkov (slika 
avtomobila, znamka in model) nad oddelki 
(delavec naj ve, kaj dela). Pogovarjal sem se že 
z nekdanjimi delavci, ki so mi opisovali, kako 
so želeli za čas zaposlitve dejansko prispevati 

k razvoju tovarne, torej odnosov, delovne 
logike in podobno, vendar je bil neuspeh 
standard. Nazadnje se uveljavi prepričanje, 
da delavec ni sposoben spremeniti desetletja 
starih delovnih procesov, tudi če bi bilo to 
smelo. Enostavno ni del logike tovarne. 
Dajanje drugačnega vtisa je namenjeno 
zunanjim opazovalcem in navajanju izgovorov 
o drugačnem ravnanju. Tudi izven tega sem 
po tovarni večkrat opazil mini inovacije, s 
katerimi si delavci olajšajo delo, vendar so bile 
uničene nemudoma, ko so šefi izvedeli zanje, 
saj niso del uveljavljenega procesa. Razlog je 
med drugimi v tem, da so pred tovarno in 
delavci tudi sami varni le, dokler je proces 
odobrila tovarna. V kolikor priznajo karkoli 
izven tega okvira, potem se izpostavijo 
možnosti, da karkoli gre narobe, četudi se le 
drega ob nestandardni del; oni so odgovori 
za oddelek in ali bodo v samoobrambi nanje 
pritisnili delavci “dovolil mi je” ali pa tovarna 

“dovolil si”. Če torej tovarna potrebuje 
rezervnega krivca, so najnižji šefi, torej 
nadzorni na terenu, idealni.

Naj se vrnem na začetno misel. Z 
nadzornim se zaradi moje nepripravljenosti 
po “normalizaciji” nisva pretirano razumela. 
Okoliški šefi so mu priskočili na pomoč, da 
so si izmislili delo zame, vendar so se lahko 
kmalu prepričali, da moj razlog za upornost 
niso lenoba, pač pa dejansko pomanjkanje 
dela in s tem argument po razglasu prostega 
časa. Ker torej “ni primerno” ni delovalo, 
so sčasoma obupali. Zaključilo se je na dva 
načina.

Eden je bil, da so me bili pripravljeni 
trpeti na “za delavce pripravljenem prostoru”. 
Drugače povedano, blizu pisarn je bila velika 
miza in klopi, kjer so se “delavci” lahko 
oddahnili v prostem času. Predvsem času 
malice in 10 minut odmora. Načeloma moje 
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prisotnosti tam niso bili pretirano veseli, saj 
nadzorni težko prenaša, če delavec “dela” manj 
od njega. Torej, težko je delati kot nadzorni, 
če so nadzorovani odšli na pavzo, čakajoč 
delo. Mene je ta rešitev nekoliko motila, ker 
je bila 10—15 metrov od delovišča, tako da 
je bilo ob branju težko spremljati kdaj je bila 
pripravljena nova zaloga dela. To je bila torej 
prva rešitev.

Drugi je bil, da je šefu nekega dne 
enostavno prekipelo, saj mu je zmanjkalo 
domišljije kako me zaposliti, tako da je rekel 
“Zaboga, ne bom ti stokrat na dan rekel, da 
ne beri knjige na delovnem mestu.” (še preden 
smo se uredili glede prostora). Odgovoril sem 
mu “Ni mi potrebno stokrat reči, lahko sploh 
nič ne rečeš.” To je bil najin zadnji argument, 
se mi pa dozdeva, da je del razloga, zakaj mi 
je pri plači manjkalo okoli 100 €.

Drugi teden dela v tovarni sem bil 

kar veliko prestavljen. Študentsko delo se 
razume kot podporno delo, tudi če je povsem 
identično delu delavca. Če dela oddelek manj 
kot norma, se najprej izgovori na študenta, 
torej uvajalno obdobje. Prav tako delavci 
začnejo obrekovati šefe, če pretirano menjajo 
delovno mesto običajnega delavca, medtem 
ko tega ne počnejo za študenta.

Še najbolj sproščeni so delavci iz agencije 
in študentje, saj običajni delavci razumejo ti 
kategoriji kot nekoga, katerega zaposlitev ni 
le stvar njega samega, tako da prepoznajo 
interes, da tovarna noče imeti slabih odnosov 
z nekom, ki bo še v prihodnje priskrbel 
delavce. V bistvu gre za zelo jasen in vsem na 
očeh “kdo jači, ta tlači” odnos.

Bil sem torej na raznoterih mestih, 
čeprav sem največ časa lakiral. Poleg 
lakiranja je bilo potrebno še pripravljati 
škatle in kartuše, tako da je postopek tekel 

hitreje. Nekatere dni sem poleg lakiranja 
še tovoril valje za lakiranje med oddelki (3 
metre dolga zadeva na kolesih). Osebno sem 
imel rad nekoliko bolj pestro delo. Učenje 
na maksimum. Med lakiranjem sem se tudi 
skoraj ujel z eno delavko, enkrat je prišlo 
recimo do trenutka, ko se počutiš, kot da se 
nekaj lomi v tebi, medtem ko se poslavljaš. 
Sem imel priložnost kaj narediti glede tega, 
vendar sem preveč rep med nogami, da bi 
se pobrigal zase xD. Z enim delavcem sem 
se med lakiranjem uspel dogovoriti, da mu 
sprogramiram spletno stran, saj je sicer še 
trgovec. Dal sem mu kontakt, vendar me do 
sedaj še ni kontaktiral, četudi se je takrat zdel 
navdušen.

Na lakiranju sem tudi prvič spoznal 
idealnega prestrašenega delavca, iz katerega 
se je kar cedila nervoza pred šefi. Tudi sicer 
sem iz pogovorov razbral, da ni pretirano 
naklonjen delu v tovarni. Kasneje se mi je 
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tip delavca nekajkrat ponovil. Stvar gre tako, 
da šef pravi “ne spodobi se” (do delavcev), 
delavec pravi “ne sme se”. Torej, v kolikor se 
usedeš med delovnim časom, ker recimo čakaš 
na novo pošiljko izdelkov ali si hitrejši od 
ostalih v delovni verigi, potem bodo običajno 
prestrašeni ali zaskrbljeni prišli do tebe delavci 
in ti hiteli pojasnjevati, kdo vse me bo videl, 
torej ali šef oddelka, ali huje šef šefov oddelka 
ali huje varnostni inženir (samo enkrat sem 
ga dobil tako omenjenega ali omenjenega 
sploh). Da bom nadrt. Kasneje sem ugotovil, 
kaj pride za nadiranjem. Delavce sem miril, 
da sem se že sprl s šefom drugega oddelka iz 
podobnega “ne smeš”, vendar ni bilo nič prav 
posebno narobe. Ko so to slišali, se je njihova 
stopnja opominjanja običajno zmanjšala 
in spremenila na “študent”. Bil bi naj torej 
deležen blažjih predpisov, ker sem študent.

V tem času sem se domislil pojma 
demotivacija, torej zelo jasno sem na telesu 

čutil, da me šefi demotivirajo za delo. Zelo 
so mi zbijali voljo do dela in imel sem težavo 
razumeti, zakaj to počnejo. Kasneje sem 
ugotavljal, da so me nekateri šefi verjetno 
izmenjevali v upanju, kdo bo imel več roke 
nad mano, torej kje bo najmanj težav z menoj. 
Ugibam, če je nadšef imel kaj proti moji 
svobodomiselnosti, je verjetno raje enostavno 
menjal moje mesto v tovarni in s tem  šefa, 
kot pa da bi mi kaj rekel. Morda omenim, da 
šefu se sicer reče naddelavec. Verjetno. Nisem 
se naučil izrazoslovja hierarhije. Na terenu je 
glavno, da veš kdo ukazuje komu in kdo si od 
koga kaj želi.

Prve dni sem bil opozorjen, naj na 
delo prihajam pred časom. To je bila rahlo 
absurdna situacija, glede na to, da sem imel 
precej težav, če sem za par minut zamudil. 
Rečeno mi je bilo, da v kolikor ne bom 
prihajal prej, potem me bodo enostavno 
napotili domov, ker nimajo dela zame. To 

mi je rekel nadšef. V času pred delom se 
je izvajalo urejanje, kdo bo kje delal, kar je 
določalo ritem izmene. Urejanje je potekalo 
glede na delavce, ki so se ob času pojavili 
na delovnem mestu. Sliši se logično, vendar 
glede na ves govor o natančnosti, bi bilo vsaj 
tako logično, če se to stori v prvih 10 minutah 
izmene, ne pa 10 minut pred njo. Tovarni je 
očitno težko zapravljati čas za karkoli, kar 
ne izgleda kot delo, četudi je to razporejanje 
delavcev po deloviščih. Bolna scena. Deluje 
na liniji “vzemi (podredi se) ali pojdi”.

Boljši dnevi so bili na pakiranju. Tam 
sem se super ujel z delavkama, zelo naglo 
sem se priučil izredno hitrega dela in šef je 
bil dokaj popustljiv. Torej, čutil sem lahko, da 
sem zelo hiter in tudi precej pohvaljen sem 
bil glede tega. Bolje sem se ujel z Makedonko 
(vem ime, samo ga ne bi navajal), bila je 
bolj klepetava, pa občasno me je krmila s 
sladkarijami. Lahko sem sedel kolikor sem 
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želel po ograjah, samo opozorjen sem bil, da 
šef od šefa temu ni naklonjen. Makedonka 
mi je razložila, da je bil njen šef še pri njej 
vajenec. Tega ni omenila, vendar je kot kaže 
napredoval hitreje od nje, ker je Slovenec.

Sicer sem imel nekoliko kasneje bolj 
neposreden odnos z nadšefom in ugotovil, da 
je prav tako ali celo bolj zmeden kot ostali 
šefi. Razporeja delavce, nadzira, to je to. Ko 
sem ga preveč vpraševal kako in kaj se je celo 
razjezil name, naj sprašujem šefa oddelka. 
Običajno imajo nižji šefi več pregleda nad 
dogajanjem kot višji, slednji običajno sploh 
ne vedo, kaj je potrebno na praktični ravni 
početi. Imel sem že recimo primer, ko je 
nadšef ves razburjen hotel razlagati šefu, 
kako se naslanjam na strani, nakar pride šef 
in opazi, da imam še precej zaloge, torej da 
nimam več kam odlagati, ne da bi ogrozil 
kvalitete izdelkov, kar se šteje kot škoda iz 
malomarnosti delavca. Nato mi je nadšef hitel 

razlagati, kako naj delam na dodatnem stroju, 
vendar je kmalu ugotovil, da ne zna delati na 
njem in poklical šefa za inštrukcije. Hierarhija 
skratka ni na principu sposobnosti, gre 
enostavno za razporejanje odgovornosti in 
pristojnosti, pa da je neka vmesna plast med 
vodstvom tovarne in delavci. Kot anarhizt 
sem seveda užival v tovrstnem sistemu. 
Vendar plača je plača.

Na pakiranju sem izvedel še za eno 
pravilo. Glasba je prepovedana. Poskušal sem 
si torej predvajati na mobitelu, vendar mi je 
bilo to dopuščeno le na pakiranju, torej tista 
dva dni.

Tukaj sem se tudi naučil nespoštovati 
produkcijo tovarne. Oddelki imajo kvote. 
Kvota po eni strani deluje kot “toliko naredi” 
in po drugi “ne naredi več”. Če se nahajaš 
proti koncu produkcije, imaš težavo, da ne 
moreš vedeti, koliko izdelkov bo šlo vmes 

v izmet. Večina oddelkov se torej znajde 
tako, da ali dela zalogo naslednji izmeni 
kadar imajo preveč izdelkov ali pa spusti 
skozi računalnik že skenirane izdelke in tako 
ustvari vtis večjega števila izdelkov, kot so 
bili dejansko proizvedeni. To je v interesu 
tako šefa kot delavca, saj se s tem izogneta 
jarmu nadrejenega. Tehnično je nato tudi 
to v interesu nadrejenega, vendar je slednji 
že vezan na končne številke in urejanje 
oddelkov, tako da je njegovo “sodelovanje” v 
procesu precej bolj majavo in ne želiš, da te 
opazi. Tako nekako sem torej razumel sceno. 
Hec nastane, v kolikor imaš preveč izdelkov, 
torej kaj z njimi. Nekateri oddelki nimajo 
enostavnega “ob strani”, saj je tovrsten 
izdelek potrebno ustrezno zavarovati. 
Namesto tega ga uničijo. Odlomi se kakšen 
lomljivejši del izdelka. Ker je v procesu vselej 
stroj ali robot, ga je seveda pokvaril robot. 
Nihče ne bo nadiral robota. Govora je torej 
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o koncu produkcije, torej povsem dodelanem 
izdelku, 100—150 € vrednosti. Glede na to, 
da sem dnevno zaslužil 36 €, se mi je tovarna 
nekoliko zagnusila. Zelo jasno mi je bilo dano 
vedeti, da je moja dnevna vrednost precej 
pod vrednostjo enega žarometa, medtem 
ko jih dnevno obdelaš stotine. Naj bo robot 
ali višek, multinacionalka teh žarometov ne 
pogreša. V kolikor ti lahko dokaže krivdo, 
bo rade volje postavila vprašala “Kdo bo 
plačal?”. Namensko uničevanje je tovarni 
nerazumljivo, tako da niti nima ustreznih 
mehanizmov za obravnavo. Predstavljam 
si opombo “Na našem oddelku uničujemo 
izdelke. Bi lahko uredili, da to ne bo več 
potrebno?”. Disciplinaren režim ni natanko 
naklonjen prijavljanju težav v proizvodnji. 
Če kaj, si lahko prepričan, da te gotovo ne 
bo nagradil za to. Težavo prijaviš, kadar se 
bojiš, da bo sicer izpadlo, da ne delaš, ali da 
pristane napaka velikega izmeta na tebi.

Na drugem pakirnem mestu oz. končni 
obdelavi luči sem sicer doživel največ živcev 
delavcev. Tam blizu je bil tudi prostor, kjer so 
se šefi običajno sestajali.

Tam je bil poseben predvsem dan, ko 
mi je bilo dodeljeno sorazmerno preveč 
dela. Torej, ponosen sem bil, če sem uspel 
delati hitreje od drugih. Takrat moje delo ni 
bilo standardno, pač pa na oko odmerjeno. 
Zgodilo se mi je, da mi je bilo dodeljeno 
enostavno veliko preveč. Posamično delo se 
šteje po korakih in času, ki ga korak zahteva. 
V delo sem dobil več korakov, vendar je bil 
en moj korak tako časovno zahteven kot 
celoten proces delavke pred menoj. Namen 
merjenja korakov in trajanja je uskladiti delo 
med delavci.

Drugačna logika vlada v razmerju med 
delom znotraj oddelka in delom med oddelki. 
Oddelek ima s prehitevanjem navzven le to 

težavo, da nima kaj početi, saj se nekateri 
oddelki lahko sklicujejo na stroje. Znotraj 
oddelka pa obstaja precejšen pritisk, da delaš 
vsaj tako hitro kot ostali, saj sicer ostalim 
ostaja delo oziroma izgleda, kot da delaš 
počasi.

Psihološko me je uničevalo, da nisem le 
ne uspel dohajati dela oddelka, pač pa sem 
se zavedal, da zaradi razporeditve dela nisem 
sposoben dohajati dela ljudi pred menoj v 
verigi. Ponižanega sem se počutil, ko so me 
ob takšni razporeditvi priganjali, naj pohitim.
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Ni težko razumeti, zakaj se vselej znova 
vračamo k virtualnim vsebinam. 

Nadomestijo in s tem olajšajo mehanske 
odnose.

Pisanje na računalnik je blaženost proti 
pisanju na pisalni stroj in mnogo učinkovitejše 
od pisanja na roko. To seveda ne pomeni, da 
bomo vsi to počeli. Vendar če se evolucija 
giblje po liniji najmanjšega odpora, potem 
je socialna evolucija brez dvoma v prid 
virtualnosti.

Včasih so morali starši najeti nekoga, 
ki se je ukvarjal z otrokom, sedaj pa otroku 

lahko porinejo v roke tablico in pokažejo, 
kako se z njo dela. Otrok ima stalno rastoč 
svet, v katerem se lahko zamoti. Morda ni 
natanko idealen primer vzgoje, vendar je 
cenejši. Če to možnost vzameš, se vzgoja 
podraži in seveda bodo nekateri starši nato 
najeli varuško ali poskušali otroka zamotiti 
kako drugače, vendar brez dvoma se jih bo 
več kot poprej enostavno odločilo za splav ali 
pa se bodo otroku izognili s kontracepcijo.

Knjižnice se prestavljajo v virtualno ali 
vsaj izdelujejo virtualne enačice. Dostop do 
gradiva je hitrejši, več ljudi lahko dostopa 

do njega in je mnogo cenejši, kar velja tudi 
za vzdrževanje. Za primer naj dam Library 
of Babel, ki je nekakšna knjižnica knjižnic, 
saj vsebuje vse že napisane in še ne napisane 
knjige znotraj dane abecede in omejitve 
znakov. Namesto da bi bile knjige napisane 
skozi idejo, so tukaj napisane skozi logiko, 
da v kolikor izdelaš vsa možna naključna 
zaporedja znakov, boš izdelal vse možne 
knjige. Kaj takega bi bilo brez virtualnega 
neizvedljivo.

Naprej je zanimivost, da se s prihodom 
interneta v države postopoma začne 
zmanjševati število posilstev. Brez dvoma 
pornografija nikakor ni namenjena vplivati 
na število posilstev oz. če kaj, jih spodbuja, 
vendar bi bilo najlažje interpretirati, da masa 
pornografskega materiala, ki je brezplačen 
in enostavno dostopen z malo posledicami 
na uporabnika, tekmuje z idejo, da bi se 
naključen posameznik odpravil vsebine 

Zadnji del obravnave virtualnega predstavi še zadnje mimobežne 
vidike, ki so morebiti deležni premalo pozornosti. Tokrat se 
posveti interakciji virtualnega in občega. Želi pokazati, da 
interakcija presega golo uporabo in je sposobno virtualno 
prodirati v naše obče življenje ter nas vezati nase.

Aljaž Božičko
Virtualno sobivanje
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iskati na ulico ali tvegal odnose v družini. 
Posilstvo naenkrat postane stvar okusa, tako 
kot to postaneta omenjena pisanje na roko ali 
tipkanje na tipkalni stroj v relaciji z uporabo 
računalniških pisalnih programov.

Naprej sem že v članku Virtualni svet 
načel temo, kako virtualna komunikacija 
konkurira obči komunikaciji.

Osebno seveda ne bi želel graditi proge 
“lažje je bolje”. Pogosto je, vendar sem tako 
kot recimo pri jemanju drog kot pri bližnjicah 
za osebno rast ali sprostitev, naklonjen 
bolj organskim pristopom. Razumem sicer 
argumente v prid rekreacijske ali terapevtske 
uporabe. Verjetno je to povezano s tem, da sem 
dokaj škrt, vendar se lahko podobno razpozna 
stvar okusa. Stanje poskušam pojasnjevati in 
tako olajšati določeno delovanje, vendar ne 
strogo gledano usmerjati.

Mimo tega interakcija presega golo 

pragmatiko, kakor hitro se zgodi. Virtualnega 
na neki točki ne izbiramo več predvsem zato 
“ker je lažje”. Razlog je ponovno v načinu 
delovanja zavesti. Že v Virtualni svet sem 
omenil, kako lahko virtualno izpodriva obče 
skozi primer knjige ob zaslonu. Čeprav se mi 
ta primer zdi osupljiv, gre vpliv specifične 
interakcije precej globlje.

Za predigro naj navedem dva primera. 
Človek, ki je bil vse življenje proti uporabi 
mikrovalovke iz zdravstvenih razlogov, 
se priseli v družino z mikrovalovko in 
sčasoma izniči svoje nasprotovanje uporabi 
mikrovalovk. Korporativni človek, ki mu ni 
mar za okolje ali družino, dobi otroka in se 
začne posvečati okoljski tematiki ter vzgoji 
otrok.

Seveda ne poskušam reči, da je kaj 
takega nujno. Želel bi nakazati, da zaradi 
načina delovanja absolutov, obstaja tenzija. 

V kolikor smo izpostavljeni neki vsebini in 
lahko pričakujemo, da ji bomo izpostavljeni 
še naprej, bo postalo pragmatično odnos vsaj 
nevtralizirati skozi racionalizacijo. Zgodba z 
lisico, ki v vinogradu ne doseže grozdja, nato 
pa si začne pojasnjevati, zakaj si grozdja nikoli 
ni želela racionalizacijo opiše, vendar je ne 
razloži. Razlog je v delovanju zavesti, interesu 
sestavnih delov, njihovi omejenosti pri 
obvladovanju vsebin zavesti v lastne interese. 
Mnogi ljudje se ne ustavijo tukaj in grejo tako 
daleč, da razvijejo pozitiven odnos do teme. 
Ne želijo se razumeti kot slabi ljudje. Izločeni, 
pomanjkljivi, hipokritski. Želijo se videti 
v dobri luči. Da bi bilo to mogoče, morajo 
to, kar počnejo prepoznati kot “pomembno, 
dobro, hvale vredno, požrtvovalno”. Nekako 
si morajo pojasniti, zakaj vlagajo energijo v 
nekaj in običajno to ni mogoče, če do tega 
ne razvijejo pozitivnejšega odnosa. Želijo 
biti občudovanja vredne osebe. Vzor tega kar 
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zagovarjajo. Njihova dejanja naj se skladajo z 
njihovim prepričanjem. Vendar na podoben 
način pridemo do tega, naj se njihovo 
prepričanje sklada z njihovimi dejanji.

Cilj je torej mogoče doseči na dva 
načina in veliko ljudi bo izbralo spremembo 
prepričanj. S tem ni nič narobe, samo pokazati 
želim, da podoben mehanizem uravnava 
našo pogreznjenost v virtualno, v dobrem 
in slabem. Tako bo oseba lahko razvila slabe 
virtualne navade in jih poskušala za vsako 
ceno braniti ali vsaj precenjevati, medtem 
ko bo kritik virtualnega skozi uporabo 
ali povečanjem uporabe virtualnih vsebin 
postopoma omilil kritično noto in morebiti 
celo postal zagovornik. Kaj se je spremenilo? 
Njegov interes. Če namreč še naprej uporablja 
virtualno, potem kritizira samega sebe in 
svoje življenje. To je večji napor od kritiziranja 
neintimnih vsebin.

Interakcija z virtualnim nam torej 
ni le opcija, pač pa sčasoma postaja način 
življenja. Osebno recimo pogosto zasledim, 
da je moja prva misel v prostem času “Kje 
imam računalnik”. Občasno do nje niti ne 
pride, saj že imam oblikovano predstavo, 
kaj natanko bom na računalniku počel. Šele 
skozi miselni napor potem spoznam, da bi 

lahko počel mnogo drugih stvari, ki bi prav 
tako štele kot sprostitev ali smiselna poraba 
prostega časa, morda precej bolj smiselna 
od na primer igranja HeartStone (HS), kjer 
povprečna partija porabi 10-15 min. win or 
lose. HS si periodično brišem iz računalnika, 
da bi omejil porabo časa zanj. Ne, ker ne bi 
bil sposoben racionalno presoditi čemu je 
vredneje nameniti čas, pač pa ker uporaba 
diktira način življenja. Če recimo anime serijo 
pogledam v enem navalu, bom v prostem 
času z gotovostjo razmišljal o njej, morda 
celo sanjal o njej. Razen izsiljenih misli, si 
bom tudi sam želel sanjati o njej, predelati 
videno. Podobno bo igranje HS običajno 
povzročilo, da bom na primer med vožnjo s 
trolo spontano razmišljal, kako izpopolniti 
kupčke kart in razvijati strategije ter se tako 
izogniti scenariju, v katerem recimo dolga 
partija traja 30 min, nakar izgubim.

Na podoben način bo virtualno 

Slika 6: Razmišljanje o virtualnem izven 
virtualnega.
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začelo izpodrivati ostale vidike življenja, še 
posebno v kolikor ne gre dejansko za razliko 
virtualno-obče, pač pa ko začnejo virtualne 
vsebine tekmovati med seboj, katera bo bolj 
pritegnila našo pozornost. Tako recimo ne 
tekmujeta HS in vezana knjiga, pač pa HS 
in e-knjiga. Torej, kaj je razlika med vezano 
knjigo in e-knjigo? Med drugim, pri e-knjigi 
računalnika ni potrebno ugasniti, pri vezani 
knjigi ga ni potrebno prižgati. Hah.

Osebno bi vendarle izpostavil osebno 
preferenco po obstoju ne le tovrstnega načina 
življenja, torej stvar posameznika, pač pa kar 
kulture. Južna Koreja recimo pozna internetne 
barčke, v katera ne greš piti, pač pa deskati. 
To državo omenjam, ker uspešno tekmuje oz. 
izpodriva klasične bare. Torej, kot introvertna 
oseba prepoznam pomen tega, da se javni 
prostori prilagodijo introvertnim osebam, 
saj so standardni bari, s katerimi je povezana 
ideja glasbe, pitja in plesa precej travmatična 

izkušnja. Pravzaprav bi bilo mogoče povezati 
pomen alkohola tovrstnih barov, da prestaneš 
stres druženja. Na podoben način skupina 
najstnikov spontano raje zaide v internetni 
bar, v katerem je kup računalnikov, ob 
katerih se lahko družijo. Opazi se torej lahko, 
kako kultura sobe prodre v kulturo ulice. 
Dovolj vpliva na življenje, da se internet 
obravnava skozi nacionalno politiko v obliki 
omejitev uporabe za mladostnike (korelacija 
z alkoholom). Prav tako se je okoli iger 
začela razvijati medicina, ki ponuja odvajalne 
programe za “obolele”. Slednji vključujejo 
serijo rahlih elektrošokov, kajti jasno je, da 
težava ni geno- ali fenotipska. Kako vplivati 
na nekaj, kar ne obstaja? Z nečim, česar ne 
razumeš. Magic counters magic.

Eno je torej, kako virtualno posredno 
vpliva na obče in obratno. Kako prevzamemo 
vzorce vedenja. Vendar pa prenos poteka 
tudi bolj neposredno. Morda se sliši nekoliko 

samoumevno, vendar ne moremo izpustiti še 
ene funkcije. Ljudje se na virtualne vsebine 
ne vračajo le, ker bi bil to hiter vmesnik 
za komunikacijo, ker obstaja v virtualnem 
kup orodij, in ker gre za priročno shrambo 
podatkov. Virtualno je mogoče tudi 
raziskovati. Vsebuje kup vsebin, iz katerih se 
lahko marsikaj naučimo. Osebno sem recimo 
zagnal svojo filozofsko pot skozi piratstvo, saj 
so mi bile le na takšen način dostopne vsebine, 
ki so sicer sila drage. Predrage za najstnika, 
pa verjetno nasploh za večino ljudi. Včasih 
smo to počeli z ilegalnimi tiskalnicami in s 
tovorjenjem knjig v sodih z dvojnim dnom 
po reki, v stilu slavnega Primoža Trubarja, 
velikega slovenskega pirata; sedaj to počnemo 
s Pirate Bay, Partis, Library Genesis. Stvar ni 
omejena na strogo intelektualne teme. Veliko 
teorij sem se naučil ali ustvaril ob gledanju 
precej bolj sproščenih vsebin. Rad recimo 
navajam Pokemone (anarhronija), Saga of Tanya 
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the Evil (metaput) in Monogatari Series: Second 
Season + Planescape: Torment (vloga spomenika). 
Še sedaj je ne glede na vse bedarije, ki jih na 
računalniku počnem moj glavni argument 
pred seboj, da se ob vsem tem še vedno 
ogromno naučim, neredko iz nepričakovanih 
virov.

Podobno velja za kulturne vzorce. 
Lahko si privoščiš televizijo, radio in hojo 
na koncerte ter priščipneš drugje ali pa se za 

življenja v multikulturni družbi učiš preko 
virtualnega vsesvetja.

Virtualno ima torej elemente, zaradi 
katerih bi lahko nevešče za tipkovnico ne 
le označili kot manj funkcionalne, pač pa 
kar prikrajšane. V to smer je šla ideja, da 
se internet sprejme kot osnovna človekova 
pravica. Ko govorimo o pravicah morda 
opozorim, da je stvar liberalna, torej to ne 
pomeni, da ti bo nekdo omogočil dostop do 
interneta, pač pa da v kolikor ga imaš, ti ga 
ne smejo odvzeti. Kljub temu, zabavno je 
pomisliti, da človek potrebuje hrano, vodo, 
dostojanstvo in internet.

Slika 7: Moderna ideja instant medkulturne 
izmenjave.
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Vreme

V Špegel se lahko prijavite na mail:
spegel.magazin@spegel.si

Somewhere over the rainbow skies are blue.
Vendar tukaj niso.

In na nas je, da to tudi povemo :)

Za vse, ki ostajate na tej strani mavrice
in vse, ki ugotavljate, da množična 

selitev ni namenjena vsem ...
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Špegel. Skupina, v kateri lahko na glas 
pojamrate o barvi neba. Morda podate 

predlog, kako ga prebarvati.
Tam nekje obstaja veliko prizadevnih 

študentov, ki želijo svojo prizadevnost 
deliti s svetom :)
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Prigode hrabre Eve

Zasluge

Pri izdelavi so sodelovali

Predsednik društva:
Sebastjan Pepelnjak

Višji predstavnik:
Aljaž Božičko

Predstavnik:
Anja Karovič
Barbara Meglen

Nosilec rubrike:
Aljaž Božičko

Član rubrike:
Jasna Janež

Programer:
Klemen Fajs

Lektor:
Urška Butara

Urednik revije:
Aljaž Božičko
Gabriela Janež
Jasna Janež

Grafični oblikovalec:
Aljaž Božičko
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