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To sem jaz, Deklica z Rastočo knjigo
Spoštovani,
sem Deklica z Rastočo knjigo, obiščete me lahko na Navju, v Ljubljani. Sem upodobitev ideje Rastoče knjige,
pomembnega slovenskega strateškega razvojnega programa, h kateremu je pristopilo veliko različnih podjetij,
organizacij, ustanov ter posameznikov, ki z veliko odgovornostjo sejejo in gradijo idejo o tem, da ima Slovenija vse
možnosti, da je uspešna država. Za to doseganje je potrebno zavedanje, da se odlepimo od povprečnosti in težimo k
nadpovprečnosti oziroma odličnosti in mojstrstvu. Sedaj se ideja širi tudi na mednarodno raven. Vse to obsega
projekt Rastoča knjiga.
Vesela sem, da smo leto 2018 v celoti posvetili univerzalni ljubezni ter miroljubnemu, ustvarjalnemu sodelovanju. To
je bila rdeča nit vseh dogodkov, povezanih z rastjo Rastoče knjige ter Združenih Rastočih knjig sveta v tekočem
letu.
Zlasti sem se razveselila uspešnega 1. Festivala Rastočih knjig in Združenih Rastočih knjig sveta pri meni in v bližnji
Festivalni dvorani. Toliko lepih besed in dobrih dejanj je bilo prikazanih. Pridobili smo tudi kar nekaj novih knjig,
ki govorijo o pomenu ljubezni, za kar sem vam zelo hvaležna. Ne morem pozabiti tudi lepega dogodka, ko je Češka
pristopila k Združenim Rastočim knjigam sveta s knjigo Vaclava Havla Moč nemočnih. Verjamem v to, kar nas uči
Antigona – Ne da sovražim, da ljubim sem nasvetu, in v to, da moramo to njeno misel nenehno poudarjati in

udejanjati. Vljudno bi vsem svetovala, da širimo svetlobo ljubezni in omejujemo temo sovraštva tudi v naslednjih
letih. Naj bo torej naše prihodnje obdobje prežeto z miroljubnim sožitjem in ljubeznijo.
Želim, da bi leto 2019 še posebej posvetili širokemu pojmu, ki ga imenujemo aktivnost. Aktivnost, ki jo lahko
razumemo kot posebno vrednoto. Seveda je tu razumljena pozitivna naravnanost naših misli in dejanj ter njihovo
uveljavljanje pri vseh vrednotah, ki smo jih prikazali v Abecedi odličnosti, mojstrstva in etike.
Vsak dan zelo veliko berem in razmišljam. Tako sta mi v spominu ostala dva stavka, ki se mi zdita pomembna:v
povezavi s predlagano tematiko:
»Vsaka akcija ne prinaša sreče, toda ni sreče brez akcije« in »Aktivnost je blago, ki se najbolje prodaja.«
S tem v zvezi bi rada povedala tudi misel, ki je napisana na prvem listu moje in naše Rastoče knjige – naj ne
mine dan, da ne bi naredil česa dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost.
Aktivnost torej, ki prinaša atmosfero in vzdušje, ki je naravnano k temu, da vsakdo lahko izživi svoje ustvarjalne
energije in visoke etične ideale.
Toliko je priložnosti, da vsakdo izmed nas lahko sleherni dan neredi kaj dobrega, boljšega in najboljšega!
Rastočo knjigo lahko razumemo tudi kot nenehno spodbujanje k aktivnostim spoštovanja do drugih, dobrodelnosti,
človekoljubja, s posebnim poudarkom na ljubezni do knjig, znanja in kulture. Nikogar ne ogroža, z nikomer ne
tekmuje za pozornost. Je samo dodana vrednost pri našem hrepenenju po odličnosti in mojstrstvu.
Končni smisel in cilj Rastoče knjige je, da vsak posameznik postane celovita osebnost, ki deluje kot aktiven in
odgovoren krajan, predan državljan Republike Slovenije, oziroma državljan drugih držav sveta, ki sodelujejo v
projektu, ter razmišljujoč svetovljan. Želimo si kulturnih, široko razgledanih posameznikov, ki bodo pokončne
osebnosti, sposobne spopasti se z izzivi sedanjega in prihodnjega časa. Ki bodo znali ustvarjalno sodelovati, umno
razreševati spore. Ki bodo razumeli, kako pomembne so vrednote krepitve medsebojnih odnosov, solidarnosti,
poštenosti in medsebojnega spoštovanja.
Drage Slovenke in Slovenci, cenjene državljanke in državljani Republike Slovenije, spoštovane prebivalke in prebivalci
sveta.
Naj bo leto 2019 leto sejanja in udejanjanja novih, poglobljenih znanj o univerzalnem sožitju! Naj bo leto polno
aktivnosti in akcij za rast posameznika in človeštva!
Sreče, zdravje in uspeha Vam vsem želi
Vaša Deklica z Rastočo knjigo

