
Žalovanje – dragocenosti znotraj izgub 
(Poklon življenjskim prehodom in izgubam) 

20. – 22. oktober 2017 (od petka do nedelje) 

 
 Kako zavestno zaključiti, kar se v življenju poslavlja, in narediti prostor prihodnosti, ki vznika? 

/Kdo sem, ki ostajam – in kdo skozi izgubo postajam?/ 

  

V življenju ves čas doživljamo slovesa: bodisi ob napol pričakovanih, a redko uzaveščenih 

življenjskih prehodih (izguba mladosti, neodvisnosti, starševske vloge, aktivnega delovanja v družbi 

…) ali ob nenadnih izgubah (odnosov, ljudi, zdravja, dela, pričakovanj, iluzij o prihodnosti …). 

Skozi tisočletja so ljudje v povezanih skupnostih skupno žalovali za starim in pozdravljali novo; pri 

tem pa prepoznavali edinstvene darove slehernega člana skupnosti.  V norem tempu današnjega 

časa pa tega ne (prepo)znamo več. Posledice se kažejo kot osamljenost, tesnoba, obup, 

nesmiselnost, depresija … ali preprosto pomanjkanje polnoživosti. 

 

V doživljajskem vikendu bomo v varnem in hkrati spodbudnem okolju ter ob močni podpori 

narave raziskovali: 

 kako prepoznati naravne cikle življenja, ki nas vabijo k nenehni prenovi 

 kako ljubeče uzreti praznino, ki je nastala, in bolečino, ki je morda prisotna ob tem 

 kako skozi izgubo prepoznati, kaj nam je v življenju resnično pomembno, in prepoznati novo, 

večjo zgodbo, ki nas kliče 

 kako poglobiti občutek hvaležnosti za vse, kar je prisotno v tem trenutku in za vse, kar je del 

naše življenjske zgodbe 

 kako ustvariti preproste pristope za vsakdan, ki počastijo, kar umira in kar izvira 

  

Kako: 

 preplet individualnih procesov, dela v parih, v skupini, v dialogu z naravo: celjenje  ob 

prisotnosti drugega in narave 

 vodeno kreiranje nove, pogumne osebne zgodbe, ki vznika iz prehoda oziroma izgube 

 razumevanje ciklov življenja, potekov prehoda in ščitov na poti 

 razvijanje lastnih pristopov poklanjanja staremu in pozdravljanja novega 

 vse aktivnosti so namenjene poglabljanju stika z lastno živostjo, zato so povabilne narave; če 

boste v katerem koli trenutku želeli biti sami ali v kaki drugi formaciji, boste v tem podprti 

(ustvarili bomo prostor nežnosti do sebe in do drugega; brez prisil ali pričakovanj)  

 

Za koga: 

● za vse, ki ste v življenjskih tranzicijah 

● ki ste utrpeli izgube 

● ki si želite globokega, pristnega stika s seboj in z Življenjem 

● ki se želite zaceliti in iti naprej opolnomočeni 

 



 Kdo: Darja Taisa Cerkvenik in mag. Marjeta Novak 

 

Darja Taisa Cerkvenik 

 

 
  

 Darja Taisa je profesorica defektologije, maserka, terapevtka, coachinja in voditeljica delavnic. 

Je strokovnjakinja za procese osebnostnih sprememb, področje komunikacije in odnosov ter 

nezavedne vzorce. Kot izobražena prostovoljka pri hospicu ima izkušnje z umirajočimi in njihovimi 

svojci. Lastna izkušnja izgube mame v osnovni šoli jo je peljala na pot raziskovanja smrti, življenja, 

človeške duše, procesa žalovanja in ponovnega celjenja. 

Še posebej jo navdihuje vidik nenasilne komunikacije, kjer se poglabljamo vase in odpiramo 

možnosti za poglobljen stik z življenjem v nas tudi v trenutkih hudih izgub. Darja Taisa je v procesu 

certifikacije za mednarodno trenerko nenasilne komunikacije pri Centru za nenasilno 

komunikacijo. 

Pri svojem delu povezuje znanja z več področij in deluje po principu integrativnega pristopa. Na 

človeka gleda celostno, usmerjena je v pozitivno, upošteva globlje vzroke in sistemske povezave. 

Globoko verjame v moč ljubezni in smisel življenja, čeprav ga včasih težko doumemo.  

Več o Darji Taisi: www.taisa.si. 

 

Mag. Marjeta Novak 

 

 
 

Po dvajsetih letih delovanja v organizacijskem okolju – kot voditeljica komunikacijskih in 

medkulturnih delavnic, svetovalka in moderatorka skupinskih procesov soustvarjanja želene 

prihodnosti  – so Marjeto vzporedno začele zanimati subtilnejše ravni človeških povezav; bodisi v 
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skupnostnem, organizacijskem ali osebnem kontekstu. Zlasti je hvaležna naravi ter mentorjem  

poglobljenega dialoga za razumevanje osebnih ter skupnostnih ciklov in obredov prehoda: učila se 

je pri Christini Baldwin in Ann Linnea, dr. Kazumi Matobi, dr. Marshallu Rosenbergu ter School of 

Lost Borders – skupnosti z najdaljšim stažem vodenja obredov prehoda v zahodni kulturi. 

V letu 2016 je doživela večjo izgubo, ki je tudi kot povabilo v novo, srčnejšo zgodbo, katere 

poglavje je tudi ta vikend delavnica. 

Več o Marjeti: www.humus.si 
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