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Za uvod 
 
To potovanje se je že začelo precej drugače, kot vsa ostala do sedaj. Nisem ga iskala, niti ga 
nisem planirala. Zanj sem »slučajno« izvedela preko prijateljice. Navdušena sem bila takoj, 
ko sem zanj slišala, čeprav nisem imela pojma kakšno potovanje naj bi to bilo. Tudi dejstvo, 
da se prijateljica zanj ni odločila, me ni odvrnilo od poti. Doma sem imela sicer podporo, ni 
pa bilo niti trohice upanja, da bi imela sopotnika. Pa me je vseeno vleklo in sem bila verjetno 
med prvimi prijavljena. Potem sem na to malo pozabila. Iz knjižnice sem si sicer prinesla 
knjige o Jordaniji, pa jih nisem niti odprla. V septembru smo imeli srečanje prijavljenih 
potnikov. Poznala sem samo enega udeleženca. Malo me je sicer zaskrbelo zaradi velike 
količine udeležencev, ker se rado potem kaj zalomi pri zamujanju, različnih željah in 
interesih. Ampak sta nas Oskar in Marjan hitro umirila in potolažila. Počasi sem začela 
dojemati, da bo to potovanje nekaj posebnega. Dobili smo napotke in domačo nalogo – 
fizična aktivnost, meditacija, branje priporočenih knjig, zapisovanje vzorcev. Resnici na 
ljubo, mi ta domača naloga nikakor ni šla dobro od rok. Knjige so počivale na nočni omarici, 
meditacija je bila precej neredna, vzorci so bili in ostali v glavi, edino fizično aktivnost sem z 
veseljem opravljala, ker sem na to navajena in me sprošča. Zadnji teden pred odhodom je bilo 
malo potovalne mrzlice, predvsem zaradi prtljage. Pomagala sem si z različnimi nasveti. Moja 
prtljaga je bila tako povsem neobičajno pripravljena že nekaj dni pred odhodom. Zadnji dan je 
sicer doživela precejšnje krčenje, ampak glavnina je ostala. In končno je napočil veliki dan 
odhoda. Odhoda na potovanje, za katerega se nisem pripravila, za katerega nisem imela 
napisanega plana kot običajno, za katerega v bistvu sploh nisem čisto dobro vedela kam grem 
in kaj vse bom tam počela. Vedela sem samo to, da si na to pot močno želim. In smo šli... 
 
 
Četrtek; 11.10.2012 
 
Ob 14. uri smo se zbrali na počivališču Dolgi most, natovorili prtljago v avtobus, se poslovili 
od svojih in se odpeljali avanturi na proti. Najprej nas je pot vodila do letališča v Benetkah. 
Oskar in Marjan sta nam namenila nekaj uvodnih besed in napotkov. Potem nam je Oskar 
razložil nekaj zgodovine Jordanije, ki smo jo vmes tudi malo prespali – testi bi bili verjetno 
bolj slabi . Dobili smo nekaj materialov, ki smo jih vestno pospravili med prtljago. Ob 17. 
uri smo prispeli na letališče. Po manjšem zapletu na prijavi, smo se vsi srečno vkrcali na 
avion in poleteli proti Rimu. Tu smo prestopili na drug avion in se odpeljali proti našemu 
cilju, Ammanu.  
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V Amman smo prispeli sredi noči. Takoj smo morali preklopiti na drugačen način 
razmišljanja – čakanje, brez, da bi točno vedeli zakaj. In še mala avantura z avtobusom, 
oziroma šoferjem, ki se je do hotela nekajkrat izgubil – in nam poklonil nočni ogled mesta .  
 
 
Petek; 12.10.2012 
 
Noč je bila kratka, ampak smo se ob napovedani uri vseeno vsi polni pričakovanj zbrali na 
zajtrku. Zajtrk je bil popolnoma običajen, razen kruh, ki ni bil nič evropski. Po zajtrku smo se 
malo razgledali po notranjosti in okolici našega hotela. 
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Na avtobusu smo najprej dobili našo lokalno vodičko Zajnab, ki smo jo prekrstili v Zinko, kar 
je ostala do konca druženja.  
 

 
 
 
Ker je bila noč kratka, smo na avtobusu na hitro naredili eno jutranjo krepčilno meditacijo. Po 
ogledu mesta iz avtobusa, smo se sprehodili po V delu, ki je revnejši. Prizor, ki ga poznam iz 
podobnih dežel, se je tukaj ponovil. Predvsem umazanija, trgovanje na ulici in pogajanje pri 
trgovanju. Potrebna je kar velika previdnost pri vračanju denarja, saj kar prehitro kaj pozabijo 
vrniti. Tako je bila npr. enaka voda v sosednjih kioskih lahko tudi več kot enkrat dražja. Kljub 
temu mi je ta utrip ulične tržnice všeč, čeprav je včasih tudi malo tesnoben. Zato ga vedno 
znova rada doživim. Privoščili smo si tudi sadni sok, ki ga sproti pripravljajo in preživeli . 
 

    
 
 
Mesto Amman je glavno mesto Jordanije. V zgodovini se je pričelo na sedmih gričih, sedaj pa 
se razteza že na dvajsetih. V njem živi več kot polovica prebivalstva. Kot rečeno, je v bistvu 
razdeljen na dva dela, med katerima pa so v letu 2000 uspeli zgradili čudovit most. Zgradili so 
ga Indijci. 
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V del in most 
 

    
 
Z del 
 

    
 
Ker naš namen tega potovanja ni bil ugotavljanje razlik med bogatimi in revnimi, ter njim 
pripadajočimi predeli mesta, kmalu zapustimo Amman in se podamo proti Mrtvemu morju, 
kjer leži najnižja točka na svetu. Mrtvo morje leži v Sirsko-Afriškem tektonskem jarku, kar 
daje tej pokrajini mnoge posebnosti in drugačnosti. Pokrajina je dokaj pusta, peščena, 
puščavska. Vegetacija je zelo skromna. V bistvu lahko začutiš kako se bori s soncem za 
košček rodovitne zemlje, za vsako kapljico vode.  
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Vmes nas Marjan počasi popelje v razmišljanje zakaj smo na tem potovanju. Zakaj smo se 
zanj odločili, kakšna so naša prepričanja, ki jih želimo spremeniti, odvreči, ... Vse se nam 
dogaja z nekim namenom. Tudi izkušnja tega potovanja ima nek namen. Verjetno pa bomo to 
vedeli šele dosti kasneje.  
Razmišljanja prekine Oskar z najavo, da smo prišli do reke Jordan oziroma do Krstnega kraja, 
kjer je Janez Krstnik krstil Jezusa. Poizkušamo podoživeti dogajanje in začutiti energije, ki so 
na takšnih krajih še posebej močne. Da bi vse skupaj še ojačali, nas Marjan spodbudi z 
meditacijo.  
 

     
 
Podoživljanje krsta. Mogoče je to simboličen začetek nečesa novega... 
 

 
 
Na žalost je od veličastne reke Jordan ostalo le še nekaj skromnih rokav in veliko posušenih 
kotanj.  
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Ko z brega opazuješ turiste na drugi strani, ki so prišli iz Izraela, se nehote zdrzneš ob 
zavedanju realne situacije na tem področju. A vseeno na drugi strani ne vidim sovražnikov. 
 

 
 
 Za zaključek tega dela stopimo še v cerkvico. 
 

    
 
Nadaljujemo pot proti obali Mrvega morja. Oskar nam razlaga o njegovem nastanku in 
pomenu za gospodarstvo, saj iz njega pridobivajo surovine (kalij, brom, magnezij), vse bolj 
pa je pomembno tudi kot turistična destinacija. Vendar pa mu grozi velika ekološka 
katastrofa, če se bo popolnoma posušilo. Reko Jordan namreč v zgornjem toku vse preveč 
izkoriščajo za namakanje in zalivanje. Obstajajo sicer ideje o rešitvi, vendar so vse povezane s 
precešnjimi finančnimi sredstvi, zato je njegova usoda negotova.  
 
A ko pridemo do obale, na to pozabimo. Vsi si želimo doživeti občutek lebdenja na vodi. In 
res je enkratno! V bistvu ne znam opisati občutka, ko dejansko lebdiš na vodi in se praktično 
ne moreš potopiti. Je pa res, da je potrebno biti zelo pozoren, da voda ne pride v oči ali v stik 
s sluznico. Je lahko precej boleča izkušnja. Da bi bila mera užitka polna, smo se nekateri 
namazali še z zdravilnim blatom . 
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Po kopanju, kosilu in počitku, smo se podali v mesto Madaba, ki je najbolj znano po mozaiku 
Svete Dežele, ki so ga konec 19. stoletja odkrili v tamkajšnji cerkvi sv. Jurija. Mozaik 
prikazuje Jeruzalem z mestnim obzidjem in glavno cesto, Mrtvo morje, reko Jordan in še 
številne druge kraje teh dežel ter seveda puščavo. Ko so ta mozaik odkrili, so šele pričeli z 
dejanskim odkrivanjem in raziskovanjem svetih dežel ter njihovim umeščanjem v zgodovino 
in geografijo.  
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Mozaiki so tu zares doma, kar je bilo videti tudi v številnih trgovinah, ki so ponujale 
raznovrstne mozaične izdelke. Dekleta pa smo odkrile tudi prav posebne Barbike . 
 

    
  
In potem na goro Nebo, ki leži v osrednjem jordanskem višavju. Na gori se nam odpre 
pogled, kot se je Mojzesu, ko je svojemu ljudstvu pokazal obljubljeno deželo (sedanja 
Palestina). Na gori naj bi tudi umrl, star cca 120 let. Sedaj na gori domujejo frančiškani s 
samostanom in arheološkim inštitutom. 
 

    
 
Ker smo bili že pozni, na njihovo posestvo nismo mogli. Zato smo se povzpeli na bližnjo 
planoto in tam opravili meditacijo ob sončnem zahodu. Naše počutje se je dvigovalo, sonce pa 
se je počasi potopilo v Mrtvo morje. Čarobno. 
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Dan je bil prepoln dogodkov, da bi zvečer lahko kmalu legli k počitku. Zato smo se nekateri 
sprehodili (in malo tudi izgubili) po mestu, potem pa si čisto po zemeljsko privoščili pijačo in 
šišo.  
 
Sobota; 13.10.2012 
 
Prva jutranja pot nas je vodila po Kraljevi cesti (At-Tariq as-Sultani) proti trdnjavi Mkaver. 
Oskar nam je razložil njen velik zgodovinski, verski in trgovski pomen skozi različna 
zgodovinska obdobja. Od nekdanje mogočne trdnjave Mkaver so ostale le še ruševine. Pa 
vendar te kraj ne pusti ravnodušnega. Ob pripovedovanju Oskarja o zgodovini, ki govori o 
zaroti in obglavljenju Janeza Krstnika, postaja tesnobno.  
 

     
 
Naslednji postanek smo imeli na krasni razgledni ploščadi, s katere smo si ogledali največji 
wadi v Jordaniji, Wadi Mujib. Pogled je res čudovit. Še lepše pa je bilo takoj potem, ko so 
nam domačini dobrohotno odstopili prostor v senci, da smo lahko poslušali predavanje 
Marjana o stereotipih in prepričanjih. Izpeljali smo vajo o testiranju treditev o prepričanjih in 
se na lastni koži prepričali o čisto fizični moči resnice. In za zaključek še prijetna meditacija.  
 

   
 
Potem pa seveda pot naprej proti naslednji destinaciji. Vmes pa razbijanje stereotipov na 
avtobusu – zabavno . Čas je kar prehitro minil in naša pripovedovanja je prekinil Oskar, da 
nam je povedal nekaj zgodovinskih podatkov o gradu Kerak na katerega smo bili namenjeni.  
 
Grad Kerak leži na planoti sredi starodavne poti iz Egipta v Sirijo in je bil zgrajen kot 
križarski grad. V njem so živeli Templarji in Ivanci. Vhod na grad je čez most, skozi ozka 
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vrata, da so lastniki lahko nadzirali prišleke. Grad je delno še ohranjen, zato smo si ga 
podrobno ogledali in se poizkušali vživeti v takratno življenje v njem.  
 

     
 

     
 

    
 
Da smo lahko v miru predelali videno, smo dobili nekaj časa prosto. Ča smo izkoristili tudi za 
potešitev želodcev. Privoščili smo si njihove tipične jedi in seveda spremljali tudi njihovo 
pripravo. Mmmmm je bilo okusno .... 
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Seveda pa brez sprehoda mimo trgovin nismo mogli . Nekatere smo si ogledali tudi čisto od 
blizu ali celo v notranjosti. Domačini so nam z veseljem pokazali kako nastajajo njihovi 
domači izdelki. Delo poteka še povsem ročno, nastajajo pa čudoviti izdelki. 
 

     
 
Ko smo se odpravili proti našemu naslednjemu prenočišču, se je sonce počasi že spuščalo za 
hribe in nam namenilo krasen pogled, ki ga v fotoaparat sicer lahko ulovimo, ampak še zdaleč 
ni tako lep, kot je v resnici. Še posebej ne trenutka, ko se je pred nami odprla pravljična slika 
našega bivališče. Drobne lučke v skalah nad beduinskim taborom, ki nas je v mali Petri že 
pričakoval, so pričarale podobo iz pravljice, prijazni beduini pa so jo le še dopolnili.  
 

    
 
Čarobnost večera se je nadaljevala ob pogledu na naše spalnice v majhnih šotorih in centralni 
prostor, kjer je na sredini gorel ogenj, na katerem se je grel čaj, okrog njega pa so bile 
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pripravljene blazine za naše razvajanje, ki je sledilo. Ob tem se domači kavč zdi prav 
neudoben. 
 

     
 
Medtem, ko smo mi uživali ob čaju in vodnih pipah, so nam beduini pripravili večerjo. Dobili 
smo celo krompir in čebulo, ki so ju spekli pod peko. In večer se je zavlekel dolgo v noč. 
Nekaj je bilo glasbe, veliko pa pogovara in smeha.  
 

    
 
 
Nedelja; 14.10.2012 
 
Jutranje vstajanje je bilo seveda spet skoraj sredi noči, ker je Oskar malo pozabil kdaj je 
sončni vzhod. Izvedeli smo, da je imel Marjan ponoči kar krepke probleme s svojimi 
ledvičnimi kamni, zato se nam ni pridružil (čez dan smo potem med pogovorom ugotovili, da 
nas je kar nekaj to podzavestno čutilo in smo imeli takšne ali drugačne aktivnosti, povezane s 
tem – eni sanje, drugi pa obiskovanje toalete). V skoraj popolni temi smo odšli ven iz tabora, 
na bližnje skale. Meditacijo smo opravili krepko pred sončnih vzhodom. Večina jih je takoj 
odšla nazaj v tabor, nekaj pa nas je vztrajalo in počakalo, da je sonce zares vzšlo. No, 
ugotovili smo, da se je Oskar zmotil za debelo uro . 
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Zjutraj naš tabor ni izgledal nič manj čarobno, kot zvečer.  
 

      
 
Po zajtrku so nam razdelili kosilo v vrečkah. Nato so nas natovorili na dva manjša avtobusa in 
odpeljali na našo izhodiščno točko za pohod. Za spremstvo smo dobili tudi lokalnega policaja, 
ker smo bili po njihovih merili zelo velika skupina in nismo smeli sami pohajkovati naokoli. 
Vozili smo se približno eno uro, izhodiščna točka pa je bila cca 1.600 m nad morjem. Na 
avtobusu je bilo pošteno veselo. Mogoče smo čutili, da bo dan dolg in naporen, pa smo malo 
spustili zavore.  
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In potem se je spust v Rajski kanjon začel. Najprej smo hodili po sveže položenem asfaltu. 
Kot bi ga polagali pred nami. Po nekaj sto metrih smo namreč prehiteli delavce in zakorakali 
po peščeni poti. Marjan nam je razložil, da bo potrebno za kakšnim grmom pustiti nekatere 
naše predsodke, da nam bo laže prestati dan. Kaj to pomeni v praksi, smo se zavedali šele 
kasneje . Pot je kmalu postala peščena saj smo vse bolj hodili po osrčju kanjona. 
 

     
 

    
 
Med potjo smo lahko občudovali rastline, ki so si izborile svoj prostor v redkih razpokah z 
zemljo. Pregnali smo kakšnega rečnega raka, ko smo čofotali po potoku, premotili drobne 
gosenice in preplašili nekaj ptic, ki so si tu uspele splesti svoja gnezda. Glasno so nas 
opominjale, da stopamo po njihovem prostoru. Bili smo jim hvaležni, ker smo to čudovito 
naravo lahko delili z njimi. Pogovor je bil tih ali pa ga sploh ni bilo. Vsak po svoje je 



TMZ	  -‐	  Jordanija	  z	  Oskarjem	  in	  Marjanom	  2012	   17	  

doživljal in občudoval pokrajino, po kateri smo hodili. Včasih so misli odtavale daleč stran, 
včasih so se ukvarjali z vzorci, ki smo jih prišli razreševat. 
 

    
 

    
 
Občutek bivanja med mogočnimi skalami je bil neponovljiv. Ko pa smo med njimi naredili še 
kabalistično invokacijo, so telo prevevale zelo močne zvočne vibracije.  
 

      
 
Ko smo se spustili nižje po kanjonu, je suha pokrajina postajala vse bolj zelena. Voda, ki smo 
jo na začetku le tu pa tam lahko le slutili, se je pogumno pričela kazati izpod kamenja in 
struga je postajala vse bolj vodnata. Na začetku smo previdno preskakovali kamne, da smo 
ostali suhi, kasneje pa smo drug za drugim korajžno zakorakali po vodi.  
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Barvne kombinacije v spodnjem delu kanjona so neopisljive.  
 

    
 
Ob postanku nas je čakalo presenečenje, ki se mu je reklo naravni bazen. Nekateri so se celo 
pogumno okopali. Seveda pa brez meditacije in vaj ni šlo. Marjan je pač neuničljiv . 
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Spodnji del kanjona se spusti na -400 m. Torej smo ta dan predelali kar konkretno višinsko 
razliko. Še dobro, da navzdol, ne navzgor . 
 

   
 
Ob koncu poti smo bili vsi pošteno utrujeni. Le kaj se je pletlo v utrujenih glavah? 
 

   
 
Na našo utrujenost je očitno računal tudi Oskar, ki nam je organiziral prevoz z džipi do naših 
avtobusov. Vožnja je bila prav adrenalinska, ampak smo čisto po otroško uživali in se 
zabavali. 
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Po zabavni vožnji pa spet z našima avtobusoma do tabora. Privoščili smo si še zadnji tuš pred 
puščavo. Potem pa je sledil še en večer z beduini. Bilo je noro, saj so se beduini malo razigrali 
in poskrbeli za glasbo in veselo vzdušje. Enoizmed naših svetlolasih deklet so celo oblekli v 
njihova oblačila in s tem močno popestrili dogajanje. Bil je večer poln glasbe, plesa in smeha. 
In se je seveda zopet zavlekel pozno v zvezdnato noč. 
 
 
Ponedeljek; 15.10.2012 
 
Vse prehitro je prišlo jutro in z njim vstajanje in poslavljanje od beduinov. Čakalo nas je 
nadaljevanje našega raziskovanja. Čakala nas je Petra. 
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Petra – pokrajina čudovitih pogledov in neskončnih možnosti raziskovanja. Okolice in sebe. 
Petra je arheološka in arhitekturna znamenitost Jordanije, znana po vsem svetu. Vklesana je v 
gorovju Šara. V najboljšem obdobju je v Petri živelo okrog 30.000 ljudi.  
Prejšnji dan smo bili v kanjonu prepričani, da lepših barvnih komnbinacij ne more naslikati 
niti najboljši slikar na svetu. Pa smo se zmotili. Petra je v tem res neprekosljiva. Ampak, 
gremo lepo po vrsti. Najprej vstop v park Petra in pot po ozkem kanjonu do dejanske vstopne 
točke v kotlino Petra.  
 

   
 

  
 
Ko smo stopali skozi vstopni kanjon, je bilo jasno, zakaj je bila Petra tako dolgo neosvojljiva.  
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Torej, na koncu ozkega vstopnega kanjona, se pred nami odpre prečudovita glavna dolina, 
kjer sta človek in narava v kamen izklesala dih jemajoče umetnine. V glavnem so v skalo 
vklesani grobovi, bivališča pa so bila verjetno šotorišča. Imeli so celo svoje odprto gledališče, 
cerkve in posebne kanale za dovajanje vode z višjih vrhov.  
 

     
 

    
 
Ko se sprehajamo po pokrajini, malo navzgor in malo navzdol, se skozi misli podijo slike 
takratnega življenja.  
 
Kamen je mavričnih barv, kot da jih je pravkar popleskal umetnik, ki ljubi živahnost.  
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Naš prijazni vodnik Oskar nam je tudi tu privoščil kratek počitek za čaj in kavo. Je že vedel 
zakaj .  
 
Seveda so nam domačini želeli prodati še marsikaj – od razglednic, spominkov, pa vse do 
kamenja, ki smo ga kasneje ob poti lahko tudi sami nabrali.  
 

  
 
Kar nekako smo obsedeli in občudovali naravo. Pa se je vse prekmalu zaslišala že kar tipična 
Oskarjeva najava: »Čez 7 minut gremo!«. To je pomenilo – dvigni se, ker gremo takoj naprej. 
In smo šli. Pot se je vse bolj vzpenjala, mi pa smo tiho grizli v hrib, vsak s svojimi mislimi.  
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Povzpeli smo se na prostor, ki se mu reče »Visoki kraj«, kjer je bilo nekdaj glavno svetišče. 
Marjan nas popelje v meditacijo in povezavo med nebom in zemljo. Vsak je to doživljal po 
svoje, z različno intenziteto. Počutila sem se kot trd puščavski kamen, ojačan od stoletnih vod 
in bičanja vetrov. Občutek ni bil prav nič krasen. Krasen pa je bil pogled z vrha na pokrajino, 
ki je spokojna ležala pod nogami.  
 

    
 
Sledil je spust v dolino in še zadnji pogled na ostanke mogočnega svetišča.  
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Med spustom smo ponovno uživali v mojstrovinah, ki sta jih skozi stoletja složno ustvarila 
narava in človek. Našli smo celo ostanke palače . 
 

   
 

    
 
Po spustu v dolino smo dobili čas za kosilo in počitek.  
 

   
 
In seveda malo zabave z domačini. Nekateri so se pričeli pogajati za »prodajo«. Fantje so bili 
precej vneti. Najbolj spet za našo svetlolasko, ki je dobila celo brezplačni »prevoz« na oslu v 
višave, v katere smo splezali po kosilu.  
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In za vsakim počitkom pride nov vzpon. Le kaj lahko še vidimo, smo se spraševali. Pa smo jo 
vseeno pridno ubirali za našima vodnikoma. Ja, in gibke koze so nas seveda zelo hitro 
prehitele . Naš korak je bil počasen, a preudaren. Želeli smo priti na vrh, kjer nam je bil 
obljubljen enkraten pogled na širno pokrajino. Ja, neskončna so pota človekova. Samo 
motivacija mora biti prava – ali pa vodnik, ki mu verjameš in zaupaš . 
 

    
 
Na vrhu nam ni bilo žal. Pogled je bil res čudovit.  
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Zaslužili pa smo tudi počitek, čaj in meditacijo. 
 

 
 
Potem pa res samo še zadnji spust v dolino in na avtobus. Dan se je že prevešal v večer, ko 
smo prispeli do avtobusa.  
 

   
 
Že ob temi smo prispeli do kraja, kjer so nas čakali beduini, da nas pospremijo v puščavo 
Wadi Rum – rožnata puščava. Na svoje džipe so naložili našo prtljago in se odpeljali. Mi pa 
peš za njimi. Oskarjevih pol ure se je seveda spet razvleklo na debeeelo uro! Človek res nima 
občutka za čas . 
 
Po celem dnevu hoje je bila hoja po temi, v pesku, ki se je udiral in lezel v čevlje, kot kazen 
božja – samo nismo vedeli s čim smo si jo zaslužili. Skoraj bi si pokvarili čudovite občutke 
dneva v Petri. Ampak mi se ne damo in smo tudi to zmogli. Želeli smo si le še večerje in 
spanca. Vsak si je našel svoj prostor – pod platneno streho ali na prostem. Zlezli smo v svoje 
spalne vreče in po res napornem dnevu zelo hitro zaspali.  
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Ponoči me je zbudil lajež puščavskih psov in smrčanje soseda. Sprva je bilo vse skupaj kar 
malo strašljivo. Pa sem se prepričala, da nam psi nič ne morejo, ker nas čuva naša dobra 
energija in beduini, smrčanje mi je pa zvenelo dokaj domače  in me zazibalo nazaj v spanec.  
 
 
Torek; 16.10.2012 
 
Vstali smo seveda zopet še ob temi in se odpravili malo ven iz tabora na meditacijo. Vzhod 
smo poiskali malo po intuiciji. Med meditacijo so se spet pojavili puščavski psi. Čisto od 
blizu so nas opazovali, se sprehajali mimo in tulili. Prvi tesnobni občutki so se ob zavedanju 
moči skupine hitro razblinili in meditacijo smo v miru dokončali.  
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In potem se je prava avantura šele pričela! Dobili smo beduina za vodiča, ostali pa so z džipi 
odpeljali naše prtljage na naslednjo točko, za katero mi seveda nismo vedeli kje je.  
Oskar in Marjan sta nam priporočila, da hodimo v tišini, kar nam na začetku ni najbolje 
uspevalo. Toliko smo si imeli še za povedat! Nekateri smo se šele pričeli spoznavati. In v 
vsakdanjem življenju smo navajeni hitrega tempa, hrupa, dogajanja.  
Marjan je pričel tudi s svojimi terapijami. Hodil si z njim stran od skupine in se pogovoril o 
težavah. Z njegovo pomočjo je bilo soočenje samega s sabo kar nekako lažje.  
 

    
 
Do prvega postanka smo se pošteno utrudili. Zatekli smo se v senco mogočne skale. Marjan je 
odmor izkoristil za meditacijo, ki nam je med drugim pomagala premagovati fizični napor. 
 

    
 
Celo v pokrajini s pogledom na neskončne širjave peska, si rastline najdejo in vzamejo svoj 
košček. Nekatere bolj suhe, čakajoč na dež, nekatere ravno dobro vzklile iz peska.  
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Kosilo je skromno, ampak okusno. Po kosilu pa zaslužen počitek, ki se mu nihče ne upira. 
 

  
 
In popoldan se zgodba nadaljuje. Hoja, hoja, hoja. Sonce žge. Pesek tudi. Nekaj časa hodimo 
obuti, nekaj časa bosi. Za zaščito podplatov nekateri hodijo le v nogavicah. Na trdi podlagi je 
korak trden, v pesku se vdira in je težko. Včasih je požirek vode iz plastenke, ki jo nosimo s 
seboj, razlog, da korak zastane in pljuča lažje zadihajo. Glava se zaradi fizičnega napora 
ukvarja s telesom, zato imajo misli prosto pot. Ni zavor. Zgodi se premislek o marsičem – o 
smislu sebe, obstoja, delovanja, ... Iščemo sami sebe. To občutimo. In to Jernej razloži tudi 
dvema Poljakinjama, ki ju srečamo sredi puščave – in ga čudno gledata in si mislita svoje . 
 

    
 
Pri popoldanski meditaciji smo ponovili vajo z vodo od prejšnjega dne. Potem pa pogovor z 
Marjanom in soočenje s svojimi strahovi, predsodki, vzorci, problemi,... Kar veliko vsega se 
je nabralo. Bilo je težko, a hkrati odrešujoče. Marsikakšno dilemo sva razrešila, uganko 
razdrla in na vprašanje odgovorila. Nekaj pa je seveda ostalo za razmislek. Pot sem kar nekaj 
časa nadaljevala sama, stran od skupine, v tišini in globokem premisleku. Hvaležna sem bila 
skupini, ki mi je dala to možnost.  
 
 

Korak za korakom 
Pogled uprt v tla 

Hrbet ukrivljem pod težo bremena 
Ni le nahrbtnik težak 

Težke so misli. 
 
 



TMZ	  -‐	  Jordanija	  z	  Oskarjem	  in	  Marjanom	  2012	   31	  

Korak za korakom 
Ugreznjen v pesek 
Trden po kamenju 
V samoti in tišini 

Ali tihem pomenku s sotrpinom. 
 

Korak za korakom 
Premagana bolečina in nemoč 

Pogled zazrt v daljavo 
Misli svetle in lahke 

Življenje je kljub vsemu lepo! 
 
Svojo čisto fizično bolečino sem z vso ljubeznijo pustila tam, v puščavi. Po dolgem času hoje 
v tišini same s seboj, se mi je pridružila sotrpinka. Imeli sva dolg, iskren pogovor. Bil je kot 
obliž na rano. Zato sem ji hvaležna. 
Moj korak je postajal vse lažji in fizični napor se je kar nekam izgubil. Večera ni bilo težko 
pričakati. Zavetje smo zopet poiskali med visokimi skalami. Po večerji smo še malo obsedeli 
ob svečah in pogovoru. Bilo je mirno, a prijetno. To je bil moj najtežji dan na poti. A po vsem 
doživetem in preživetem je bila moja duša mirna, telo pa prijetno utrujeno. Ni bilo več 
begajočih misli, razdraženosti, obupanosti. Le mir in zadovoljstvo. Lahko bi rekla – sreča. 
 

   
 
Sreda; 17.10.2012 
 
Vstajanje je bilo seveda zopet krepko pred sončnim vzhodom, zaradi česar bi Oskarju najraje 
kar vrat zavila. Po jutranji meditaciji sem se počutila bolje. Svoje sta dodala jutranja toaleta in 
krepčilen zajtrk.  
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Potem pa zopet hoja po vročem soncu, premišljevanje ali tih pogovor s sotrpinom. Vendar ni 
bilo več težko. Očitno je bilo breme, ki sem ga odvrgla prejšnji dan res zelo težko. Še vedno 
sem sicer premlevala pogovor z Marjanom, a so bile misli bolj jasne in zbrane. Lahko sem 
tudi bolje opazovala pokrajino, po kateri nam je tekel korak. Postajala je del nas, nič več tuja, 
neprijazna. 
 

   
 

  
 
Dopoldanska meditacija. In opazovanje drobnih rastlin, ki se borijo za svoj prostor.  
 

     
 
Kmalu po dopoldanski meditaciji smo prišli do prav posebne znamenitosti v tej puščavi – do 
kamnitega mostu. Seveda smo si ga z zanimanjem ogledali. No, nismo si ga samo ogledali, 
ampak tudi prav po otroško razposajeno preizkusili njegovo trdnost. In ugotovili, da je dovolj 
trden, da nas je zdržal, čeprav smo se kar nagnetli nanj. Z vrha smo opazovali tabor pod njim, 
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kjer so nam beduini zopet kuhali čaj, na voljo pa je bilo tudi nekaj spominkov in dišave. Še 
posebej ambra je lepo dišala. In ženske si nismo mogle pomagati in smo morale majčkeno 
zapravljati . Vsak si pač na svoj način priveže dušo – moški bodo že vedeli kaj imam v 
mislih . 
 

   
 
Čudovit pogled z vrha mostu na pokrajino pod nami. 
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Potem pa naprej po vročem soncu, premislek, pogovor in puščanje starih vzorcev na vročih 
puščavskih tleh. Tudi živa prva pomoč je bila na delu. 
 

    
 
Za kosilo smo dobili celo sladico in oreščke. Božansko! Potem pa zaslužen počitek. In zapis 
spominov, da se ne bodo izgubili med puščavskim peskom.  
 

     
 
Počasi mi je puščavska pokrajina postajala vse bolj všeč. Začela sem jo opazovati z drugimi 
očmi. Nekako je oživela in začela dihati z nami.  
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Prvi popoldanski počitek smo imeli prav posebno meditacijo z vzpenjanjem po miselni 
piramidi in vizualizacijo Visokega prostora iz Petre. Opravili smo obred odstranjanja svojih 
mask in starih prepričanj. Bilo je čarobno. In to čarobnost so podkrepile še dežne kapljice, ki 
so nam med meditacijo padle na obraz. In to sredi vročega dne v puščavi! 
  

    
 
Po popoldanski meditaciji je sledilo novo doživetje – prečili smo ogromno sipino. In so spet 
privreli na površje otroci v nas, ko smo plezali na sipino in se spuščali z nje. In vriskali od 
veselja! Vse zavore so bile spuščene . 
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Zadnjo meditacijo smo imeli že čisto v temi, saj še nismo bili v taboru. Je mogoče kdo 
pogrešal na našo Zinko? Pred zadnjo meditacijo se je prikazala kot fatamorgana sredi 
puščave. Zelo smo je bili veseli. Odločila se je noč preživeti z nami v puščavi. 
 
Zvečer smo zopet klepeteli ob svečah. Potem pa sem imela pred spancem še eno srečanje 
same s seboj in svojimi strahovi. Pred spanjem sem neprevidno svetila okrog svoje spalne 
vreče in opazila žuželko – strigalico, ki se je že od otroštva močno bojim. Nisem vedela kaj 
naj naredim. Razmišljala sem celo, da se s spalno vrečo preselim kam drugam. Potem sem se 
v mislih pogodila z njo, jo s peskom vred vrgla stran od moje spalke in s pomočjo meditacije 
zaspala. Sredi noči sem se sicer spet zbudila. Malo sem opazovala zvezde in poslušala kaj 
delajo ostali. No, bilo je kar precej »glasbe«. Vmes pa še prav posebni glasovi, za katere sem 
bila prepričana, da spet prihajajo od kakšnih puščavskih živali. No, zjutraj so mi razložili, da 
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so bili to glasovi kolegov, ki se jim je pač dogajalo . Naredila sem en krog po taboru, 
opravila toaleto in se počasi vrnila v svojo spalko. Potem sem spet »štela zvezde« in uspela še 
malo zaspati.  
 
Četrtek; 18.10.2012 
 
Kljub malo spanca, zjutraj nisem bila utrujena in sem bila popolnoma pripravljena na nov dan 
v puščavi, na nove izzive. In prav neverjetno nas je Oskar zbudil, ko je sonce že vstalo! 
Meditacija je bila tokrat z uporabo posebnih glasov in je bila zato še posebej zanimiva. In 
meditirali smo kar v taboru, kar je bilo še posebej dobrodošlo. 
 

       
 

    
 
Pogled iz postelje na skalo, ki me je ponoči varovala. In na sopotnike v taboru. 
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To je bil naš zadnji dan v puščavi, zato sem naredila še nekaj slik te posebne, a lepe pokrajine. 
Ob slikah bom ob težkih trenutkih obujala spomine in si dvigovala energijo (polnila baterije). 
 

    
 
Dopoldanska meditacija je bila namenjena Marjanovemu odgovarjanju na naša vprašanja. 
Razlagal nam je tudi o pomenu različnih barv in o posebnem pomenu fizične aktivnosti, ki je 
ne bi smel nihče zanemarjati.  
 
Za drugi počitek smo zopet obiskali beduinski tabor. Tu smo prvič v puščavi srečali kamele. 
In seveda pili čaj ter nakupovali . Moj ponovno vijolični šal je prav čudovit . 
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Dopoldanska hoja je bila kljub dvema počitkoma zelo naporna, saj smo hodili precej hitro. 
Kosilo je bila prava odrešitev. 
 

   
 
Po kosilu smo se usmerili proti izhodu iz puščave – proti našemu izhodišču. Pri tem smo 
doživeli pravi puščavski vihar, pred katerim smo se za nekaj časa zatekli v zavetje mogočnih 
skal. Pesek nas je neusmiljeno bičal in se prebijal v vse pore. Verjetno ga bomo doma še kar 
nekaj časa stresali iz oblačil, čevljev in nahrbtnikov. 
 

  
 
Še zadnja večerja v beduinskem taboru v puščavi.  
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Potem pa po temi peš do avtobusa. Kot da ne bi imeli hoje že čez glavo dovolj! Pa še noč je 
bila, pesek se je pa spet pošteno udiral pod nogami. Porabili smo še zadnje atome moči in se 
le še zvlekli na avtobus in zaspali. 
 
Pogled na civilizacijo, mesto Aqaba, kamor smo bili namenjeni. A v civilizacijo smo se 
vračali drugačni. Vsak po svoje, pa vendarle. V teh dneh puščave smo marsikaj predelali in 
razmislili... Odvrgli maske, se spremenili. ...   In naš hotel, ki nas je čakal s toplim tušem! 
 

  
 
Po doooolgem tuširanju smo se odpravili na raziskovanje nočnega mesta in seveda na pijačo 
in šišo. In pogovor o doživetjih, ki so bila še tako živa med nami.  
 

  
 
 
Petek; 19.10.2012 
 
Spanec je bil dooolg in krepčilen. Spustili smo cleo jutranjo meditacijo, da smo se lahko 
dobro naspali. Imam na sumu naša vodiča, da sta tudi onadva rabila en pravi počitek.  
 
Pogled na hotelsko ložo iz nadstropja s sobami. Zraven pa jutranji sestanek z Oskarjem ob 
kavi in čaju ter njihovi tradicionalni pijači – karkade. 
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Po sestanku smo se odpravili na mestno plažo. Ker je zraven pristanišča, je voda smrdela, 
plaža pa je bila čisto po njihovo zanemarjena in umazana. In me je vse minilo. Seveda nisem 
šla v vodo ampak sem jo s prvimi somišljeniki raje mahnila v mesto.  
 

  
 
Petek je njihov prost dan, kar je pomenilo odprt bazar, ki je meni med zelo priljubljenimi 
prostori raziskovanja lokalnega življenja. Odkrili smo celo domačina, ki je vedel kje je 
Slovenija (menda jo je že obiskal). Na tržnici smo se predali raziskovanju in okušanju, 
denarnice so pa jokale .  
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Najbolj zanimivo je bilo v trgovinici, kjer smo kupili začimbe. Lastnik je bil res trgovec v 
pravem pomenu besede. Kuhal nam je čaj, kavo, postregel z začimbami, da smo jih 
preizkušali, vmes pa neumorno govoril in govoril. In nam seveda veliko prodal . 
 

  
 
Ko smo bili že dobro obloženi, smo se vrnili v hotel. Nekateri smo se dobili na terasi hotela 
pri bazenu, da smo si malo odpočili in razglabljali o vtisih, ki so se nam podili po glavi. Naše 
vezi so bile že lepo stkane, zato smo si izmenjali tudi naslove.  
 
Žeja nas je kmalu pregnala čez cesto na res dober sok (smoothie). In nastala je še ena fotka za 
lep spomin. 
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Ob petih popoldan je bil v avli hotela zbor tistih, ki so to želeli (in za to tudi vedeli ). In se 
je ponovilo dopoldansko potepanje po bazaru in nakup pri najbolj zgovornem trgovcu – ki je 
imel seveda najlepši nasmešek .  
 

  
 
No, eni so se celo opremili z bobni. Še bo veselo! 
 

  
 
Sledila je okusna večerja na ulici, s pogledom na veličastno džamijo. 
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Večer se je kot ponavadi nadaljeval ob šiši, potem pa smo poglobljene razprave dolgo v noč 
nadaljevali v hotelski avli.  
 
Sobota; 20.10.2012 
 
Slovo od Aqabe, slovo od puščave. Potovanje se zaključuje. Vračamo se v realnost. Vsak s 
svojo spremembo, svojimi sklepi, svojimi novimi pogledi na življenje. Ker je bil odhod 
predviden za 12.uro, smo naredili še en lahen sprehod po mestu.   
 

  
 
Potem smo se z avtobusom odpeljali ven iz mesta, na privatno plažo. In ugotovili, da bi lahko 
to storili že prejšnji dan, namesto, da smo cel dan pohajkovali po mestu. Upamo, da je to 
ugotovil tudi Oskar . Plaža je bila urejena in čista, kopanje pa osvežujoče in blagodejno. 
Deležni pa smo bili še ene izkušnje, ki nam jo je podelil Marjan in sicer re-birthing v vodi.  
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In zvečer ponovitev večerje od prejšnjega dne, saj je bila zares dobra, lastnik pa izredno 
prijazen in ustrežljiv. 
 

  
 
Slovo v hotelu je bilo prav posebno, saj sta domačina zaigrala na boben ene naše sopotnice, 
le-ta pa je skupaj z Zinko zaplesala. Bilo je res super slovo! 
 

  
 
Potem pa res le še na letališče in proti domu. Avtobusni prevoz je bil precej dolg, saj smo se 
vozili kar nekaj ur od Aqabe do Ammana. Na avtobusu nas je večina z ostalimi podelila svojo 
izkušnjo puščave. Bilo je zanimivo koliko različnih zgodb se je odvijalo.  
Ob čakanju na avion smo bili žalostni, ker smo zapuščali kraj neke čudovite zgodbe in veseli, 
ker smo se vračali domov, v objem svojih dragih.  
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Zaključek 
 
Na potovanje sem se podala brez predvidevanj, brez posebnih pričakovanj. Le z veliko željo, 
da razčistim sama s sabo nekatere zadeve. Izkušnja s puščavo je bila neprecenljiva, 
neopisljiva. Dejansko človeka spremeni. Ni čarobna paličica, ki bi v hipu odpravila probleme, 
skrbi, bolezni. Vendar pa prisili intelekt, da se ukvarja z velikimi telesnimi napori in pusti 
mislim, da uidejo izpod nadzora (in duh je ušel iz steklenice). In potem se pričnejo dogajati 
neverjetne stvari. Čiščenje, premisleki, nove ideje. Zato je iz puščave prišla nova ženska, z 
novimi vrednotami in novim pogledom na svet. Z novimi prijatelji. In z upanjem, da se 
podobno potovanje še kdaj ponovi . 
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