
Glas iz nove realnosti
Zgodba: Špela Jambrek
Fotografije: Matija Tomc

Ključne besede: motnje spanja in klic budilke, iluzije in nova realnost, 
potlačeno in preplavljeno, refleksija in stik s sabo, osebna rast in soli-

darnost

Glas nove realnosti ob nepričakovani reorganizaciji vsega, kar 
smo bili vajeni med vrsticami sporoča, da med nami poteka tudi 
subtilnejša transformacija, reorganizacija vrednostnega sistema in 
vrednot.

Nova realnost nas v stiski stiska na rob prehoda, kjer se individuum 
zliva s skupnostjo. Območje, kjer se eno spremeni v celoto.



Cona, kjer se pripeti prestop iz iluzije individualnega, iluzije ega 
k novi obliki obstoja, v kateri se neskončno obstoječih perspektiv 
združuje v celoto, v ti. 360° pogled, kjer posameznikov obstoj dobi 
nov smisel.
Prehod nam ne pusti spati. Njegova sila nas budi, da se ozremo 
vase in zunaj nas. 

Budri nas, da spregledamo resnico, potlačeno globoko v nas, 
potlačeno v skupnosti, v globalnem okolju in v naravi. Budi nas, 
da podremo zidove individuuma in ega in pogledamo, kaj je zu-
naj »njega«. Budri nas, da spoznamo moč nove ralnosti skozi vi-
rus. Glasnik, ki nosi sporočilo na toliko ravneh in prinaša prizmo 
neskončnih perspektiv.



Zidovi starega so za nami, sedaj smo tu, v novi realnosti. Oziramo 
se vase, kjer upamo, da bomo našli še kaj starega. A skozi proces 
samorefleksije se srečamo s tistim, kar smo potiskali vstran, s stra-
hom in ranljivostjo. Srečujemo se z vsem tistim, za kar ni bilo časa 
poprej, pred čimer smo se skrivali za maskami iluzije, maskami ega, 
narcisizma in priktite izolacije.



In tu je nova realnost, kjer so realne maske prišle skupaj z resnico. 
Nova realnost, ki nas povezuje, ki nam sporoča, da smo vsi ranljivi, 
da nas je vse strah, da smo pogumni in solidarni. Glas, ki smo ga vsi 
slišali in ki mu sledimo na poti k drugim in sebi. 

Maske so padle, a se obdržale. Iz psihološke pozicije so prestopile v 
materialno, obenem pa obrnile novo realnost, v kateri je materialno 
zamenjalo psihološko, površinsko hlastanje pa globji stik.



Tiste, ki smo jih prej držali na največji distanci pričenjamo videti in 
čutiti in izoliranost individuuma postaja solidarnost skupnosti. Mladi 
skrbijo za starešje, vsi pa smo pričeli videti šibkejše, prikrajšane in 
umirajoče. 

Tiste, ki nam sporočajo, da življenje ni stalnica, je sprememba. 
Transformacija v novo realnost iz dneva v dan. Vsak dan, ko nas 
zbudi glas nove realnosti, kjer spustimo staro in sprejemamo novo. 
Realnost.


