Društvo študentov medicine Slovenije je v okviru projekta »V ODSEVU« ob svetovnem dnevu
osveščanja o samopoškodovanju (1. marec), razpisalo fotografski natečaj »UJET V ČASU«

Naša dijakinja Taša, je v ponujeni priložnosti občutila možnost, da svoje izkušnje s
smopoškodovanjem na kreativen način deli z družbo.
S teboj, dragi bralec!
Vedi, da ima izbrani način osveščanja o tej problematiki lahko močan zdravilni
naboj.
… kajti skupaj smo del ene velike Življenjske sestavljanke.
Gre samo za trenutek - ujet v času.

Dijakinji iz srca ČESTITAMO za doseženo 3. mesto
in ji želimo radostne, svobodne in močne trenutke v nadaljnjih odločitvah.
3. mesto
AVTOR: Taša Holc
NASLOV: Zadrževanje na starem ali zaživeti na novem

OPIS: »Fotografija prikazuje dve različni poglavji v mojem življenju. Čeprav sta si med

seboj precej različni, sta si zelo blizu. Loči ju samo en list. Ta list je bil zame zelo težak

za predelati in ga dokončno razumeti, da sem lahko nadaljevala z naslednjim
poglavjem. Trajalo je kar nekaj let, da sem dojela, kako mučno je vse skupaj, ampak
sem stisnila zobe, pustila slabe navade, način razmišljanja, se prepustila ljudem, ki so
mi želeli pomagati … Vsak nov napisan list je bil svetlejši, prijaznejši in moje telo si je
lahko oddahnilo. Oddahnilo si je od dolgoletnega lastnega mučenja. Začelo je uživati v
pisanju toplih, ljubečih besed. Na vsake toliko, je kakšen odstavek bil poln trnja, čez
katerega sem prebrodila močnejša, zrelejša in s tem pametnejša. Razmik med takimi
odstavki, je bil vsakič daljši. Iz vseh teh napisanih zgodb, posajam najboljša razločiš
sebe. Moja knjiga je še vedno v razvoj, a je dostopna vsakomur, ki rabi pomoč in jo bo
iskal pri meni. Sem odprta, da pojasnim vsako napisano zgodbo v upanju, da bo oseba
videla, da je možnosti ogromno. Nikoli ni prepozno spremeniti, kako se bo njegova
knjiga nadaljevala, ker četudi knjigi zmanjkuje prostora za dodajanje zgodb, je še
vedno možno dodati nove liste in pisati dalje.
In_refletion_ UJET V ČASU, DZŠ

