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Je upanje za tvojo 
prihodnost!

»S plav naj ne bi imel ne me-
dicinskih, ne čustvenih, 
ne duševnih, ne duhovnih 

posledic, je splošno prepričanje v 
družbi, ker ga edino na tak način 
lahko opravičujemo,« o realnosti 
stanja jasno pove p. Tomaž Mikuš. 
»Velika laž, ki je 
splošno sprejeta v 
družbi, je, da je to 
rešitev.«

Po splavu po 
navadi oseba, ki ga 
je naredila, najprej 
občuti olajšanje 
ob rešitvi iz velike 
stiske in posledi-
ce se ne pokaže-
jo takoj. »Travma 
splava pa je tako 
velika, da traja 15 
in več let, ko oseba 
niti ne prepozna posledic in jih ne 
razume, ker so del posttravmatske 
motnje,« v srečevanju z osebami, 
ki so naredile splav, prepoznava 
Katarina Nzobandora. »Možgani 
naredijo blokado in čakajo na bolj 
ugoden trenutek, ko se bodo lahko 
začeli s tem ukvarjati. Zato so raz-
iskave do pet let po splavu (kot je 
narejena večina raziskav o posle-
dicah splava) brezpredmetne, ker 
tej osebi sploh še ni uspelo priti v 
stik z vsem, kar je doživela. Lahko 

je že anksiozna, depresivna, se za-
teka v alkohol, je samomorilna, ne 
ve pa, od kod vse to izvira.«

Le odprto srce
V času študija pastorale na 

Irskem je p. Tomaž prišel v stik 

z Rahelinim vinogradom in se 
je v njem prebudila želja, da bi 
take duhovne vaje začeli tudi v 
Sloveniji.

»Z osebami, ki imajo izkušnjo 
splava, sem se začela srečevati 
leta 2012, ko sem konec leta 2011 
odprla Zavod Živim,« se začetkov 
skupine za samopomoč osebam z 
izkušnjo splava spominja Katari-
na, ki je kmalu spoznala, tako kot 
Thereza K. Burke, ki je ustanovila 
Rahelin vinograd, da v skupinah 

od srečanja do srečanja teče pro-
ces zdravljenja zelo počasi, vedno 
znova je treba v proces vstopiti in 
izstopiti. Po spoznanju, da je pokli-
cana v skupino Rahelinega vino-
grada, se je Katarina udeležila du-
hovnih vaj na Irskem in spoznala, 
da gre v skupinah za samopomoč 
ali na psihoterapevtskih svetova-
njih vedno za človeško prizadeva-
nje, da bi bili boljši, in traja dolgo, 
Jezus pa potrebuje le odprto srce. 
»Videla sem, da je v Rahelinem vi-
nogradu Jezus resnično navzoč, da 
gre za delo Svetega Duha. Izjemno 
ganljivo in močno je vsakič znova, 

ko se Jezus dotika in ozdravlja ra-
njena srca.«

S prvimi duhovnimi vajami, ki 
jih je vodila Bernardette Goulding 
iz Irske leta 2016, se je začel Rahelin 
vinograd (RV) tudi v Sloveniji.

»Leto dni po duhovnih vajah je 
iz udeležencev nastala slovenska 
skupina RV, kot voditeljica se nam 
je pridružila Katarina, ki je izku-
šnjo RV doživela na Irskem. Začeli 
smo nekajmesečni proces priprav, 
tako da smo šli skupaj skozi celo-
ten program in ob koncu izvedli 
duhovne vaje samo za našo ekipo,« 
se oblikovanja skupine spominja 
p. Tomaž. V ekipi ima pet čla-
nov izkušnjo splava, p. Tomaž in 

Katarina pa ne. Načrtno so si vzeli 
dovolj časa, da so se povezali med 
seboj in v Gospodu. »Z ljubeznijo 
med nami lahko sprejmemo neko-
ga, ki je ranjen, da ob prvem stiku 
doživi sprejetost, ljubljenost in spo-
štovanje, šele potem sledi proces 
zdravljenja, ko stopimo nazaj, da 
lahko v ospredje stopi Jezus.«

Vse pripomore k dobremu
Rahelin vinograd je prostor žalo-

vanja za izgubljenim otrokom. »Iz-
jemno milostno je, da si od članov 
ekipe deležen sočutja in razumeva-
nja,« izpostavi p. Tomaž nujnost, da 
imajo člani skupine podobno izku-
šnjo. »Potreben je vikend, da lahko 

Potreben je vikend, da po splavu steče proces žalovanja,  
odpuščanja in sprave

»Rahelin vinogRad je kRaj, 
kjeR jezus kakoR toplo sonce 

posije in vstopi v naše sRce, ga 
ozdRavi, osvobodi, napolni z 

milostjo teR pRipRavi za novo 
življenje v veselju, sReči in 

miRu.« (udeleženka  
duhovnih vaj) 

 > Rahelin vinogRad

P. tomaž Mikuš,  
duhovni voditelj:

Katarina Nzobandora, voditeljica 
duhovnih vaj Rahelin vinograd

»Iz osebne izkušnje vemo, kaj je bolečina izgube, kaj kriv-
da, predvsem pa, kaj je odpuščanje in sprava, ko na duhov-

nih vajah spremljamo udeležence skozi proces sprejemanja 
in prevzemanja odgovornosti za to, kar se je zgodilo.«

»Vsi, ki so prišli do nas, so čudoviti ljudje, ki so v prehudi 
stiski naredili napačen korak. Vprašanje je, kako bi reagi-

rali v taki stiski mi. Tu smo zato, da jih na poti žalovanja spre-
mljamo iz groba greha do vstajenja. Želimo biti z njimi, da laže stopijo na pot 
in odprejo srce Božjemu usmiljenju.«
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Razveseljivo je dejstvo, da število splavov v sloveniji pada, stalno pa naRašča število patolo-
ških nosečnosti, kaR lahko pRipisujemo napRedku pRenatalne diagnostike.  / vIr PodATkov: SPLeTNA 
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