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Posledice

Prazne ulice, ljudje z maskami, zaprte ustanove in vsakodnevne skrb vzbujajoče novi-
ce o številu okuženih in umrlih. Prvi meseci tega leta so bili res povsem drugačni od 
preteklih. Česa takega nismo predvidevali, čeprav so globalne pandemije s številnimi 
žrtvami tudi predmet znanstvenega raziskovanja prihodnosti, in ne le katastro�čna 
�kcija. V znanstvenem raziskovanju prihodnosti namreč na podlagi predpostavljenih 
dogodkov razvijejo več možnih scenarijev, tudi ekstremnih in najslabših možnih, na 
podlagi katerih se je mogoče pripraviti na podobne situacije in zmanjšati njihove 
posledice. Takšni dogodki, kakršen je izbruh pandemije, se imenujejo neznanke, to 
so nepredvidljivi dogodki z zelo velikimi posledicami, za katere je le vprašanje, kdaj 
se bodo pojavili. 

V moje okolje je virus prišel v trenutku, ko se je zdelo, da je vse napeto kot elastika 
prav pred trenutkom, ko popusti in poči. Ko naloge, obveznosti in roki začnejo uha-
jati izpod nadzora, občutek nemoči pa začenja vplivati na dobro počutje in zdravje. 
Potem pa smo z danes na jutri ostali v osami. Nekaj dni smo se privajali, potem smo 
spoznali, da bo trajalo malo dlje in bo bolj zahtevno, na koncu pa smo se že navadili 
in bi nekatere prednosti takega življenja tudi obdržali. V presežku časa, ki je bil kar 
naenkrat na voljo, smo lahko spet malo zadihali. Odmik od službe, šole, družbenih 
medijev ter znancev, prijateljev in razširjene družine je prinesel več časa zase in za 
najbližje. In je bilo prav dobro. Odpočile so se ulice in ceste, parki so zadihali svež 
zrak, narava se je pomladno prebudila, živali so se vrnile v mesta. V dveh mesecih 
smo osvojili nove spretnosti in navade, več časa smo preživeli v naravi in odkrivali 
lepe in mirne kotičke čisto blizu doma. Za marsikoga je bil to čas uvida, kaj je res 
pomembno v življenju, v družbi in v svetu. Vsi smo nekako upali, da bomo to znali 
ohraniti tudi po tem. Do naslednjič. 

Do takrat ne pozabimo, da imamo samo ta prostor, v katerem živimo. Da moramo 
biti odgovorni in pošteni do sebe in do vsega, na kar vplivamo. Saj je vse, kar se 
nam zgodi, posledica naših dejanj. Naše zavedanje tega pa ne sme trajati samo v času 
raznih kriz, ampak tudi takrat, ko se zdi, da je vse v najlepšem redu. 
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