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Rojstvo  otroka je  bilo  zame najveličastnejši  dogodek v življenju,  verjetno je  to  za  vsako 
mamico. Rojstvo novega tako popolnega bitja, a hkrati majhnega in nemočnega je res pravi 
čudež. Otročiček potrebuje vso našo ljubezen, veliko nege, varovanja in seveda učenja.

Prav tako smo po kapi vse to potrebovali tudi sami, kajti dana nam je bila možnost preživetja.  
Že samo to, da smo živi, da smo ponovno tu, je za vse nas neprecenljivo darilo. 

Na neki način smo se ponovno rodili. S tem nam je bila dana tudi možnost ponovnega učenja,  
saj ni bilo nič kot prej, prejšnjega življenja v hipu ni bilo nikjer več.

Pred tem smo znali  vse,  kar  nam je  bilo  s  kapjo odvzeto.  Vsak dan smo vse sedaj  nam 
nemogoče stvari  opravljali  kot nekaj popolnoma samoumevnega,  kar je seveda takrat  tudi 
bilo. Niti za hip se nismo zavedali, da nam lahko trenutek vse to odvzame. Zdrav pravzaprav 
misliš, da se tebi ne more nič zgoditi, vendar sami vidite, da je to mogoče, in posledice so tu. 

Vse smo se morali ponovno učiti, eni več, drugi malo manj, prav tako kot to počno majhni 
otroci, le da je za njih vse to prvič. Po kapi pa večina od nas ni zmogla niti najosnovnejših 
opravil, denimo osebne higiene, nismo mogli govoriti, se gibati, hoditi….. Prej smo vse to 
znali, zato smo pričakovali, da se bomo vsega že znanega hitro naučili.

Za nas je bilo učenje morda veliko težje, vsaj s psihičnega vidika. Pri tem so nas nemalokrat  
ovirale obremenilne misli, kakšni smo bili prej, da smo to vse že znali, sedaj pa nas še deli 
telesa niso hoteli ubogati. Sama zase vem, da če mi nekaj ni šlo, kot sem se spomnila, da bi 
moralo iti, sem bila zelo razočarana in hudo potrta. 

Kot svojega otroka z vso nežnostjo učite osnovnih stvari, tako sem poskušala sama sebi dajati  
to, kar bi dajala otroku. Prigovarjala in spodbujala sem sama sebe in poskušala sem se imeti 
čim bolj rada, tako kakršna sem bila sedaj, čeprav je bilo včasih precej težko. 

Naše ponovno rojstvo pa kljub vsem tegobam lahko prinese tudi kaj pozitivnega.
Morda lahko pomeni boljši odnos z našimi najdražjimi, s prijatelji ali pa le spoznavanje novih 
ljudi.  Sedaj  si  lahko vzamemo  čas  zase  in  se  lahko začnemo  ukvarjati  s  stvarmi,  ki  nas 
veselijo, pa prej zanje ni bilo časa. Morda lahko spoznamo kaj o sebi, naših željah, morda se v 
nas prebudijo tudi skrite speče sposobnosti.

Zase  lahko  povem  le  to,  da  sem  zelo  hvaležna,  da  sem  dobila  možnost  življenja,  torej 
ponovnega rojstva, kar sem tudi v polni meri izkoristila. Iz te izkušnje sem izluščila, kar se je 
največ dalo. Pridno in potrpežljivo sem se učila vsega, kar mi je bilo odvzeto, in trud je bil 
poplačan. Ni bilo vse lahko, bili so tudi hudi in težki časi, trenutki ko sem skoraj obupala, pa 
vendar sem šla dalje. Največ pa sem naredila pri delu s seboj. Spoznala sem pravo sebe, svoje 
želje in svoje danosti. 

Kar z veliko ljubezni dajemo svojim otrokom, vse to lahko sedaj poklanjamo sami sebi. Torej 
praznujmo rojstvo, naj bo to rojstvo otrok ali pa naše ponovno rojstvo. To je čudež, danost, to 
je vredno več kakor največji zakladi.
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