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Na prošnjo snemalne ekipe so 
reaktor kar se da dobro prelevili v 
Institut za nuklearne nauke, Vin-
ča, ampak snemanje je bilo vseka-
kor zelo nenavadno. »Morali smo 
odstraniti vso moderno opremo, 
vsem članom snemalne ekipe smo 
zagotovili dozimetre. Vsakič, ko so 
zapuščali reaktorsko zgradbo, so se 
morali še izmeriti na osebnem kon-
taminacijskem monitorju. Delali 
smo varno, edina poškodba, ki se 
nam je pripetila, je doletela pomoč-
nico režiserja. S predalom si je pri-
prla prst in potreben je bil le obliž.«

Staro opremo, kot je bila v Vinči, 
so priskrbeli deloma na Jožefu Ste-
fanu, nekaj stvari pa so prinesli fil-
marji. »Manjše kose merilne opre-
me imamo v reaktorskem skladišču 
še iz šestdesetih let. Filmska ekipa 
se je zelo potrudila in s seboj pripe-
ljala ogromno predmetov, ki so po-
magali ustvariti duh petdesetih let. 
Prinesli so tudi ogromno napisov v 
srbohrvaškem jeziku, ki opozarjajo 
na različne nevarnosti v bližini re-
aktorja. Najbolj všeč mi je bila rde-
ča tabla, ki se prižge ob vklopu re-
aktorja in se zasveti napis ‘reaktor 
radi’,« pravi Jazbec.

Prijatelji za 
vedno. Danes 
je zaščita pred 
sevanjem veliko 
bolj učinkovita, 
tveganja pa se-
veda vedno ob-

stajajo. In tvega-
nje so sprejeli tudi Parižani, ki so 
donirali svoj kostni mozeg srbskim 
znanstvenikom, s katerimi so po-
tem spletli prijateljske vezi za vse 
življenje, saj so na srečo vsi daro-
valci postopek preživeli. Zdravniki 
so darovalcem pošteno povedali, 
da je postopek lahko smrtno neva-
ren tudi zanje. 

Kako točno je bila videti presadi-
tev mozga, bomo videli v filmu, ki 
pride na velika platna jeseni priho-
dnje leto. Zgodba je vsekakor več 
kot zanimiva – tudi zato, ker do-
kazuje, da tudi po izpostavljanju 
radiaciji od primernem zdravljenju 
lahko preživimo. »Kako čezmerno 
sevanje vpliva na človeško telo, je 
že kar dobro poznano. Pri visokih 
prejetih dozah odpovedujejo celice, 
ki se hitro delijo. To so celice preba-
vil in krvne celice. Da bi to prepre-
čili, so francoski zdravniki pacien-
tom iz Vinče presadili kostni mo-
zeg. Po znanih uradnih podatkih so 
bili raziskovalci iz Vinče obsevani z 
visokimi dozami med 2,05 in 4,33 
Gy. Doza 4 Gy je brez medicinske 
pomoči že smrtna,« razlaga dr. Jaz-
bec.  

»N e znam natančno po-
jasniti, kako se je to 
zgodilo, zagotovo pa 

vem, da je nisem napisala zave-
stno. Tako bi težko govorila o tem, 
kako sem dobila zamisel za knji-
žico, je pa, kot kaže, univerzum 
dobil zamisel, da jo napišem prav 
jaz.« Mogoče zato, ker zelo dobro 
razume otroške strahove in bi na-

redila vse, da bi otroci pri svojem 
doživljanju dobili pravo podporo, 
pravi. »Tako kot medvedka iz pra-
vljice je bilo tudi mene dolga leta 
strah teme. Ne samo tiste v gozdu, 
ampak predvsem tiste, ki je bivala 
globoko v meni. Izhajam iz druži-
ne močnih žensk, za katere strah 
ni obstajal oziroma je bil strah, 
poleg jeze in žalosti, eno od neza-

želenih in zato potlačenih čustev. 
Še vedno se spomnim, da kot pre-
strašena deklica nisem potrebova-
la nekoga, ki mi je pomagal strah 
odganjati in skrivati, temveč neko-
ga, ki bi mu bil pripravljen skupaj 
z mano pogledati v oči in se z njim 
soočiti brez potrebe, da mora takoj 
stran. Ker sem se takrat morala de-
lati, da strah ne obstaja, sem tudi 
kot odrasla ženska dolgo bežala 
pred svojimi najglobljimi strahovi 
in drugimi intenzivnimi čustvi ter 
občutki, dokler se nekega dne ni-
sem zbudila tesnobna in izgorela. 
Takrat sem naletela na tapkanje, 
metodo EFT, s pomočjo katerega 
sem si prvič v življenju dovolila ču-
titi strah, se z njim spoznati in ga 
obvladati. Zato ta knjižica ni samo 
za otroke, temveč tudi za njihove 
starše. Da najdejo najprej pogum 
za soočenje s svojimi strahovi, po-
tem pa še s strahovi svojih otrok.«
¶ Knjiga je tudi terapevtska. Ka-
kšen je njen namen?

Otroci vsakodnevno doživlja-
jo različne čustvene stiske. Veliko 
otrok se boji teme, strah jih je nevih-
te, bojijo se živali. Ko so v stiski, jih 
lahko boli trebušček, ali ne morejo 
zaspati. Čustvene stiske odraslih so 
podobne. Obstaja pa preprosta in 
varna metoda EFT, s katero lahko 
telesne in čustvene težave učinko-
vito ublažimo. Imenujemo jo tudi 
tapkanje, ker ob njenem izvajanju 
lahno tapkamo na določene toč-
ke na glavi in zgornjem delu telesa. 
Starši in otroci se jo lahko res hitro 
naučijo. Uporabljajo jo lahko kjer-
koli in kadarkoli ter jo imajo »vedno 
pri roki«. Po novem pa se je lahko 
naučijo tudi ob branju te slikanice.
¶ Kako pomirimo s tapkanjem 
otroka, ki ga je strah, je nemiren, 
žalosten?

Vznemirjen otrok najprej potre-
buje, da je sprejet in slišan v svoji 
stiski. Otrok naj govori o svoji sti-
ski, ki je neprijetna, in ga ne silimo 
v pozitivno čustveno stanje. Prebe-
rimo mu pravljico o Medvedku, ki 
se boji teme in ga nevsiljivo spod-
budimo k tapkanju. Stiska se bo 
sprostila med tapkanjem. Z otro-
kom tapkamo toliko časa, da se 
počuti bolje in se umiri. Če boste 
z njim tapkali tudi vi, bo tapkanje 
še bolj učinkovito. Ker so čustvena 

stanja otroka in odraslega poveza-
na, tapkanje toplo priporočam tudi 
odraslim. Mogoče je vzrok, da ima 
otrok katero od naštetih težav, ču-
stveno počutje odraslega. Ali pa na 
otrokovo težavo odrasli močno ču-
stveno reagira. V obeh primerih bo 
tapkanje pomirilo tudi čustveni od-
ziv odraslega.
¶ Ali lahko po branju knjige že 
usvojimo nekaj prvih potez tapka-
nja in si pomagamo?

Živali v pravljici so se tapkanja 
naučile od opic v Afriki, otroci, 
starši, babice, dedki, vzgojiteljice, 
učiteljice in vsi drugi pa se tapkanja 
lahko naučijo ob branju te slikani-
ce, ki ima na koncu dodatek, v ka-
terem so te osnove tudi teoretično 
pojasnjene.
¶ Kako se otroci po navadi odziva-
jo na tapkanje?

Katja Drobež, izvajalka metode EFT in diplomirana 
astrologinja, je pred kratkim izdala prikupno 
terapevtsko knjižico Medvedek se boji teme, s 
pomočjo katere se lahko starši in otroci na igriv 
način naučijo pomiriti svoje strahove in razne 
čustvene stiske s tapkanjem. Knjiga se ji je 
zapisala neke noči, ko ni mogla spati. »Ko sem 
začela pisati, je zgodba dobesedno stekla skozi 
mene,« pravi.

Pika Rajnar, akreditirana predavateljica pri mednarodni 
organizaciji EFT International, o knjigi pravi:
»Originalna slovenska zgodbica z originalnimi slovenskimi 
ilustracijami – kako človek ne bi bil vesel? Če je ob tem avtorica 
tvoja učenka, ilustratorka pa tudi iz posebne 
skupine ljubih ljudi, je pa to toliko bolj priložnost 
za iskreno slavje. Še en korak smo naredili, 
čisto nepričakovan, a prav zato še toliko lepši. 
Prepričana sem, da bo tekst z ilustracijami 
nagovoril tako otroke kot njihove starše. Ne, res ni 
treba, da nas je strah!«

Terapevtska 
knjigica 

Katje Drobež, 
izvajalke 

metode EFT

se tapkanja naučijo 
v nekaj minutah

Tekst: KaTja Božič

ga naučijo v nekaj minutah, nava-
dno kar med igro. Zdaj se ga lahko 
naučijo ob branju te slikanice.
¶ Se vam zdi, da se otroci največ 
stvari naučijo prav iz pravljic, 

ki jim jih pri-
povedujemo 
starši?

Skupno pre-
življanje časa 
ob branju se mi 
zdi nekaj naj-
boljšega, kar 
lahko podarimo 
svojemu otroku 
ali otroku v sebi. 
¶ Zgodba ima 
tudi zelo srčkane 
ilustracije, kako se 
otroci odzivajo na-
nje?

Ilustracije Med-
vedka so pravljične 
v najlepšem pomenu 

te besede. Otroci so očarani takoj, 
ko odprejo slikanico. Spomnim 
se, da so me začarale takoj, ko mi 
je ilustratorka Ksenija Konvalinka 
poslala predloge prvih nekaj ilu-
stracij. Pravljica je skozi njih dobe-
sedno oživela. V ilustracijah je toli-
ko drobnih detajlov, ki me skupaj z 
otroki, ki jim berem pravljico, vsa-
kič znova potegnejo vase. 

Otroci
Otroci se na 

tapkanje odzi-
vajo odlično. 
Tapkanje je za-
bavno. Sploh 
tisti del, ko 
tapkamo po 
glavi in pod 
pazduho ter 
smo pri tem 
videti kot čisto 
prave opice. Otroke to takoj igrivo 
prevzame. Ko pa začutijo še učinke 
tapkanja, ki prinese res hitro olaj-
šanje čustvenih in telesnih težav, 
ga obožujejo in uporabljajo brez 
zadržkov. Z odraslimi je po navadi 
težje. Potrebujejo zelo natančna na-
vodila, kako se tapka, in znanstve-
ne dokaze, kako tapkanje deluje. 
Za odrasle organiziram delavnice, 
kjer se učimo tapkanja, otroci pa se 
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