
Avtor: iz audio posnetka dr. George Pransky, prepis dr. Matej Miklavec’’


Večina ljudi s katerimi se pogovarjam si misli da so izjemno dobri poslušalci. Iz moje perspektive 
in moje definicije poslušanja so ljudje običajno zelo slabi poslušalci. Razlog za to je v tem, da bi 
jaz definiral poslušanje popolnoma drugače kot oni. Kot oni definirajo poslušanje je veličina ljudi 
res dobrih poslušalcev. Tako kot jaz definiram pa so obupni. Naravno je, da si mislim da je moja 
definicija ‘poslušanja ki se nas dotakne’ najboljši način za poslušanje. Ni potrebno da to kupite to 
idejo. Lahko si le rečete, da je tak način samo včasih koristen. Prepričan sem, da ko imate 
izkušnjo dobrega poslušanja, si boste tega želeli včasih, pomojem pa vedno, ampak ni potrebno, 
da si tako mislite, da imate nekaj od tega zapisa. Edino potrebno je, da upoštevate, da je to 
drugačne vrste poslušanje in da vam bo včasih to prišlo prav. Če ste kot večina ljudi, vam bo 
takšno poslušanje čisto tuje. Zato zdaj to opazorajam, da boste imeli odprt um in vas vaš trenutni 
način poslušanja ne bo omejeval pri tem da bi slišali o čem govorim.


Torej naj definiram poslušanje. Običajna definicija poslušanja je sposobnost, da intelektualno 
razumemo in si zapomnimo ideje in dejstva, ki jih govorec deli z nami. Torej če govorec pove kaj je 
delal čez dan npr., če bi bil dober poslušalec po tej običajni definiciji, bi bil sposoben kar točno 
ponoviti kar je sogovornik povedal. 


Moja definicija poslušanja nima nobene veze z intelektualnim dojemanjem dejstev, ki jih govorec 
deli, ampak bolj s tem, da se nas dotakne duh njihovega sporočila. Duh, lahko občutek za tem kar 
je govorec delil z nami. Z drugimi besedami, popolno bistvo tega kar nam je govorec želel 
povedati ampak nam mogoče niti ni znal direktno. 

Vzamimo tak primer: sogovornik nam pove, kako je zjutraj vstal, šel v službo in ko je tja prišel se 
je spomnil, da je pozabil dvigniti svoj avto pri mehaniku, saj mu je mehanik rekel je da naj ga pride 
iskati. Potem je šel iskati avto in dokler je prispel nazaj v službo so bile že stranke v pisarni in je bil 
pozen, torej je moral odložiti en sestanek in zato ker je moral odložiti ta sestanek je moral 
prestaviti in spremeniti tudi druge sestanke in je imel s tem polovico dneva dela in potem je to 
vplivalo še na druge privatne stvari in je moral nadomestiti popoldan, ker je prišel pozno v službo.


Če bi poslušali na običajen način, poslušanje za vsebino, bi lahko ponovil vse kar je delal tekom 
dneva. Ampak če bi poslušal za občutek, za duh sporočila, za to kar je bilo njemu pomembno v 
ozadju, pravo sporočilo, bi zaznali, da je bil ta dan v paniki. Želel nam je povedati, da je bil pod 
pritiskom, pod napetostjo, da je bil v strahu. Ubistvu se je z nami pogovarjal o tej temi zato, ker se 
je želel znebiti malo te odvečne energije in napetosti. Kot poslušalec, bi bili verjetno sočutni. Čutili 
bi sočutje, saj bi spoznali, da je imel res težek dan. Takšen pomen je imel celoten opis dejstev in 
primerov kaj je tekom dneva počel, ampak v ozadju je bil overwhelmed z dogodki dneva in želel je 
ta overwhelm deliti z nami.


Pokazal sem na običajni situaciji poslovnežev. Pokazal bom še kako izgleda podobno doma.


Recimo, da pride mož domov iz dela. Žena mu pove kakšne težave je imela z otroci in mu pove 
kakšen konflikt je imela s sosedom. Če poslušamo samo za vsebino in če predpostavimo, da nam 
žena želi samo deliti informacije, potem bi se vrnili z določenimi nasveti, to lahko narediš z otroci 
in to lahko narediš s sosedom. Ampak ugotovili bi, da to ne deluje prav dobro. Žena se bo najprej 
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kregala z nami in verjetno bo tudi užaljena. Rekla bo, zakaj ji to govorim in svetujem, kaj nas ne 
briga kaj se ji je zgodilo žez dan?


Spomnim se podobnega primera s svojo ženo, ko sem prišel domov iz službe in se je pritoževala 
glede situacije v službi in potem mi rekla, da je niti ne poslušam, da me niti ne briga kaj se zgodi. 
Nisem razumel kaj mi želi povedati. Kar je moja žena želela povedati in kar je ta žena želela 
povedati, da so imele težek in mučen dan. Želele so da bi to videli in sočutje. Bistvo te zgodbe 
niso bile zgodbe, ki so se zgodile, ampak želele so zanesljivost, odobravanje, o draga, mi je žal da 
si imela težek dan, vse bo še dobro. Malo so se zapletle in so prišle za malo čustvene podpore k 
nam. Če jim te čustvene podpore ne damo, bodo rekle, da jih nismo dobro poslušali. In imajo 
prav.


Ker obstaja poslušanje, ki se dotakne bistva, se dotakne tistega kar nam želijo povedati, tisto kar 
jim je pomembno, duh sporočila. Če se nas duh sporočila dotakne, bomo imeli primeren občutek 
in to je točno kar rabimo. In oseba bo dobila točno tisto kar rabi.


Ljudje imamo vgrajen popolni komunikacijski mehanizem. Če govorim iz določenega občutka in 
druga oseba zazna ta občutek, potem pride do stika umov, druga oseba tudi to zazna in pride do 
stika, do zbližanja, do razumevanja in ta občutek razumevanja pomaga obema. Jaz se počutim 
razumljeno in ti se počutiš blizu, na isti valovni dolžini in se te dotakne. To je človeški stik. Dotik 
in občutek dotika in povezanosti. Je ista valovna dolžina. Je občutenje duha kar nam ljudje 
govorijo. 


Tak kontakt zadovolji ljudi. Izmenjava podatkov in idej ne zadovolji ljudi ampak je večinoma zelo 
dolgočasno. Ideje in detajli kaj je oseba naredila in kaj ni naredila in kaj se je zgodilo danes in 
včeraj je zelo suhoparno in surovo, je samo kot olupek pomarančne. Ampak duh, občutek, 
človečnost v ozadju je tisto kar zadovolji ljudi. Ta človečnost je kot sok pomaranče. da bi prišli do 
soka moramo poslušati drugače. 


Še en primer in potem bomo govorili o strukturi ali mehanizmu oziroma principih v ozadju tega 
poslušanja, ki se nas dotakne. Rad bi dal še en primer, ker do sedaj sem govoril o ljudeh v stiski. 
Ampak isto velja za ljudi ki so veseli in v veselih situacijah.


Recimo da pride otrok domov in reče, glej mama, glej kaj sem narisal danes. če poslušamo za 
vsebino, pogledamo sliko in rečemo: ‘kaj je to?’ je drevo, je žival, kaj je, ne morem ugotoviti. 
Govorimo o tem kaj je narisal, o vsebini. Če bi želeli poslušati da se nas sporočilo dotakne, za 
človečnost, če bi radi stik, potem bi nas manj zanimalo kaj je narisal ampak bi nas zanimalo kako 
se je počutil, njegovo navdušenje. Zaznali bi kako je bil navdušen nad tem da je nekaj narisal. To 
je najbolj očitno. Lahko začutimo njegovo navdušenje. Je kot sok od pomaranče, je zelo hranljiv in 
zdrav in poživljajoč. Je surova človečnost, je izjemna stvar, da zaznamo zadovoljstvo in 
navdušenje drugega človeka.


Ampak da lahko to zaznamo, da se nas lahko dotakne, da ta občutek delimo, moramo vzeti 
pozornost proč od vsebine, ki je predstavljena preko tega navdušenja in videti samo surovo 
navdušenje. Potrebno je videti preko vseh izzivov, lastnega stresa in videti preko produkta 
navdušenja, in se dotakniti navdušenja samega.


Veliko ljudi pride v stik s tem kar govorim, ko gredo v druge države, ko ne govorijo tujega jezika in 
je zelo enostavno, da zaznamo surov občutek, ker jezik in vsebino težje razumemo in ne moremo 
dojeti preko teh miselnih kanalov.


S tem uvodom bi rad govoril o sestavnih delih takega poslušanja. Poslušanje za slišanje in stik 
deluje na popolnoma drugačnih principih, po popolnoma obratnem mehanizmu kot poslušanje za 
informacije oziroma aktivno poslušanje. 


Pri poslušanju za vsebino, vzamemo intelekt in procesiramo vse kar je povedano in to primerjamo 
z našim spominom in držimo v glavi ter lahko povemo nazaj osebi. Pri poslušanju za slišanje je 
obratno. Spraznimo glavo in dovolimo da to kar je rečeno pride noter in se nas dotakne. Intelekt je 
kot golman pri hokeju. Je kot cedilo, ki ocedi vse ta dobro,vsa občutek. Je kot golman, ki zadrži 
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občutek in ulovi vsebino. Da bi se nas sporočilo dotaknilo, mora biti um prazen. Imeti je treba 
odprt um, nič v umu. Ko nimamo nič v umu se nas občutek dotakne. Zato se lahko zgodi kot sem 
prej povedal v primeru s tujo državo. Ker ko smo v tuji državi, je intelekt odklopljen, ker ne 
govorimo jezika in se lahko zanesemo samo na občutek. Ko nekdo priteče na cesti do tebe 
poskusimo razumeti ali nas je vesel da nas vidi, ali potrebuje pomoč ali kaj se dogaja in to samo iz 
gest in telesne govorice ali občutkov ali so izgubljeni itn. To zaznamo kar tako, kot surov občutek, 
kot informacija. Ko pridejo ljudje iz tujih držav rečejo, da je tako lepo tam, da so ljudje tako polni 
energije in življenja. To je zato, ker intelekt ni bil tako aktiven in odcejal, odganjal občutek in iskal 
vsebino. Vsebina je nepomembna.


Ljudje vedno čutijo dosti več kot lahko povejo. Jezik nas omeji. Bolj kot je močan občutek, 
izkušnja, ki jo želimo sporočiti, težje jo je opisati z jezikom, besedami. Ljudje doživljajo izjemne 
izkušnje, globoke in pristne, lepoto, mogoče se jih je nekaj globoko dotaknilo ali so imeli globok 
vpogled o življenju ali močno inspiracijo za svoje delo. Bolj kot je ta izkušnja močna, težje izgleda 
da je to opisati in skomuinicirati nekomu drugemu. Je kot da bi želeli nekaj velikega dati skozi 
majhno luknjo. Pogosto ljudje rečejo, da ni mogoče povedati z besedami, da nevem kako 
povedati. Če se omejimo na besede, potem zamudimo močno izkušnjo, občutek v ozadju. Je zelo 
enostavno. Imamo močna čustva, občutke in jih želimo izraziti preko jezika, preko besed. Jezik 
nas zelo omeji glede tega. Lažje je, če pravilno poslušamo. Potem nismo omejeni samo s tem kar 
nam ljudje govorijo ampak gremo preko tega.


Še en primer, ki ga morda poznate in vam je blizu. Recimo, da greste nekam in naredite super 
fotografije. Razvijete fotografije in ko jih gledate je čudovito, spomnite se pokrajine in občutkov iz 
švice ali iz morja in podoživljate vse kar je bilo tam, kako čudovito in mirno in potem se spomnimo 
drugih spominov in ljudi in dogodkov, kako je bila izjemna izkušnja. Komaj čakamo da to izkušnjo 
potovanja delimo s prijatelji. Ko prijatelji pridejo k nam na obisk in jim pokažemo slike, jih ne 
občudujejo jih ne spoštujejo, ker je samo vsebina brez občutkov. če bi lahko delili občutek iz tiste 
izkušnje, potem bi slika oživela. Občutek žal ni na sliki in ni v besedah in ni na slikah. če bi radi 
prišli do občutka, do tega kar je človeku res pomembno glede tega kar govorijo, je potrebno 
spustiti besede skozi eno uho noter in drugo ven ter direktno v spomin, ter dovoliti da se nas 
dotakne očiten občutek človeka.


Povem še drugače. Ko ljudje govorijo z nami, če poskusimo analizirati ali procesirati kar nam 
govorijo, potem se bomo zapletli v lastne misli in se nas ne bo dotaknilo tisto kar nam govorijo. 
Naše misli bodo pozorne na nas same in na lastne procese o tem kar govorijo drugi. 


Če namesto tega pustimo, da pride skozi, ne mislimo, držimo prazen um, potem se nas bo 
sporočilo dotaknilo. To ni nekaj kar se je potrebno naučiti in postati boljši v tem. Avtomatsko se 
nas sporčilo dotakne, če ne razmišljamo zraven medtem ko drugi govorijo. 


Pri mojem delu kot svetovalec in coach je to ključ uspeha. Je poslušanje za slišanje. ko učim 
terapevte, jim rečem, ne razmišljajte medtem ko nekdo govori. Ne mislite. Imejte prazen um in 
pasiven um in dotaknilo se vas bo sporočilo na prijeten način. Razlog je v tem, da sta samo dva 
očutka, ki se pojavita ko tako oprto poslušamo. Eden je sočutje, drugi pa zadovoljstvo. In 
potem je neskončno vmesnih variant. 


Sočutje je prijeten topel občutek ki ga doživimo, ko nekdo izhaja iz nemira ali iz skrbi. 
Zadovoljstvo je lahek, lebdeč občutek, ki ga doživimo, ko nekdo izhaja iz lastnega zadovoljsta in 
navdušenja in zadovoljstva o življenju. Če poslušamo ljudi in dovolimo da se nas dotaknejo, bomo 
doživeli enega od teh občutkov in oba sta zelo sladka občutka, prijetna občutka. 


Mogoče mislite, da bi se počutili neumno, ker ko bi sogovornik nehal govoriti in bi nas vprašal 
kakšno vprašanje, nebi vedeli o čem je govoril. To ni res. Če res poslušamo zato, da se nas oseba 
dotakne s svojim sporočilom, potem bo naš spomin naredil vse delo sam. Ni se nam treba 
spominjati, naš spomin naredi to avtomatsko. Je naravno. Če se je potrebno spomniti, se bomo. 


En način kako videti ta človeški potencial je preko branja. ko se ljudje najprej učijo branja, se učijo 
tako, da se naučijo recitiranja vsake besede posebej v glavi. Gledajo knjigo. Janez gre po ulici, ok, 
janez, gre, po, ulici, ok, Janez gre po ulici. Torej, ko se ljudje lotijo branja, berejo vsako besedo 
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posebej, mislijo na vsako besedo. Ko se naučijo branja, ali ko hitro berejo, ne mislijo na vsako 
besedo. Je pravi čudež, da tudi če ne prebereš vsake besede, dojameš sporočilo in veš kaj se je 
zgodilo. Ubistvu imaš tudi zelo dober spomin o tem kaj se je zgodilo v zgodbi. Celo dosti boljši 
povzetek zgodbe kot človek, ki je prebral vsako besedo. Torej ljudje imamo vgrajeno to pasivno 
kapaciteto, da dojamemo bistvo, da se nas dotakne sporočilo. In istočasno brez truda vemo kaj je 
bilo povedano.


To je potencial takšnega poslušanja. Je najboljše obeh svetov. Dobimo sok in spomnimo se tudi 
mesa, vsebine če to potrebujemo. 


Ena zanimivih stvari ki jih ljudje rečejo v procesu svetovanja je, da so ljudje zelo dolgočasni. 
starejši kot si, več je istosti in podobnosti v tem kar ti ljudje govorijo. Nekateri se pritožujejo nad 
tem in onim, in kaj je tisti povedal in drugi in ko so bili mladi. Prej ali slej postanejo ljudje zelo 
dolgočasni.


To je popolni rezultat poslušanja za vsebino. Ko obstaja le določeno število različnih tem o katerih 
ljudje govorijo. Ženska spozna moškega, ga izgubi itn. je samo določeno število zgodb itn.


Če damo naš aktivni razum/intelekt na stran in dovolimo, da se nas sporočilo dotakne, da ga 
občutimo, bomo ugotovili, da so ljudje zelo zanimivi. Mogoče bo vsebina dolgočasna, ampak tisto 
kar nam hočejo povedati, ne bo. Človečnost v ozadju je vedno zelo živa in zanimiva, ker je vsak 
človek drugačen.


Dam še osebni primer, da pokažem kako to izgleda, to poslušanje iz zakulisja, poslušanje v ozadju 
besed. Bil sem na vlaku in sedel ob nekom. Pripovedoval mi je o tem, ko je prišel na severozahod 
Amerike, mu ni bilo všeč vreme in kako je bilo odmaknjeno od civilizacije in enostavnost ljudi in 
sofisticiranost ljudi ampak rekel je, da živi že 10 let tukaj in mu je zdaj prav všeč. Na 
intelektualnem nivoju sem to že velikokrat slišal o severozahodu in velikokrat sem slišal kako so se 
ljudje prilagodili. To je bila še ena izmed 100 zgodb ki sem jih slišal o tem kraju. Ampak kar se je 
me dotaknilo, ko sem sproščeno poslušal je bilo to, kako je bil ta človek tako zelo presenečen nad 
tem, da se mu je spremenilo mnenje o severozahodu. Ne da se je spremenilo ampak zgolj nejgovo 
presenečenje. Bil je presenečen da se je to zgodilo njemu. Odzval sem se na to presenečenje. 
Rekel sem: ali te je to presenetilo? ja, je rekel. Ni se zavedal, da ga je presenetilo. Me je 
presenetilo, ker sem si mislil, da bi človeku, ki mu en kraj ni všeč, s časoma postal ta kraj še manj 
všeč. Naveličali bi se ga s časom. Ampak zdaj mi je zelo všeč tukaj in to me preseneča. 


To je primer človek, ki je spoznal nekaj novega na vlaku. Spoznal je, da je njegova izkušnja bila 
taka, da je mislil, da se bo njegova izkušnja tega kraja samo še poslabšala in tukaj je in mi pravi, 
da to ni res ampak je imel transformacijo, novo misel. Zelo mi je bilo v zadovoljstvo videti, kako 
njegovo mišljenje deluje in kako se je v pogovoru nekaj naučil. Če poslušaš, se nam to zgodi. 
Presenečeni in zmedeni bomo glede tega kako se ljudi dotakne, kaj jim je pomembno in kako 
vpliva na njih. To je zabavno. To naredi ljudi žive in zadovoljne. Vidimo nedolžnost in človeškost v 
njih.


Pogovarjal sem se enkrat z eno stranko, ki je govorila o svojem bratu in kako je zanj vse 
enostavno, celo življenje dela pri enem podjetu in je zelo napredoval. Njegov brat dela za manjše 
podjetje in to podjetje je zelo zraslo in zdaj je napredoval v management in ima odlično plačo in 
super pogodbo ter delež v podjetju. Pripovedoval mi je to zgodbo in na nivoju vsebine je bila 
zgodba o uspehu. Ampak ko sem ga poslušal mi je bilo zanimivo, ker je imel nekakšno jezo glede 
te zgodbe. Imel je slab očutek tudi če jo je pripovedoval kot uspešno zgodbo svojega brata. Ko je 
končal zgodbo sem mu rekel, da se sliši kot da ga to moti o bratu, ta njegov uspeh. Ja, ubistvu 
me res, je potrdil. Ne zdi se mi prav, da ima on tako enostavno življenje in jaz tako težko življenje. 
Rekel sem mu, da se to včasih zgodi. Včasih postanemo ljubosumni ali kaj podobnega. Ja. Veš 
George, ni ljubosumje ampak ne razumem, kje sem jaz zgrešil pot, da se to ni zgodilo meni. Zdelo 
se mi je zelo zanimivo, da je ta človek vidil to kot njegova napaka, da je uspeh drugega vidil kot 
njegova napaka. Ampak tukaj sem bil kot svetovalec in sem mu želel pomagati. Rekel sem mu. 
Glej, dve stvari se zgodita v življenju ljudi, sreča in kaj naredimo s to srečo. Nekaterih se dotakne 
sreča ampak z njo nič ne naredijo, drugi dobijo srečo in jo zapeljejo zelo daleč. Tretjih se dotakne 
sreča in zelo močno vpliva na njih. Četrtih se dotakne nesreča in se jih to ne dotakne. Zelo 
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različno vpliva. Torej sta dva vidika. Imamo zračni tok in kako dobro uporabimo jadralno letalo. 
Potem je rekel: veš, prvič spoštujem brata, ker če ti povem, preden mu je uspelo, je imel 3 
neuspehe in se je iz porazov dvignil zelo učinkovito in se jih otresel in šel naprej. Jaz sem to takrat 
dojemal kot da mu ni mar. Zdaj vidim, da ni bilo to, da mu ni bilo mar in da je bil flegmatičen in ga 
ni brigalo, ampak da je bil umsko zelo zdrav. Celo to vidim, da je danes tako uspešen zato, ker 
vzame stvari z malo skepticizma in ne tako dobesedno. Jaz sem to videl kot samo da ima srečo in 
da je ni vreden kar mu je zlahka dana. Zdaj imam toliko spoštovanja do njega. In to mi bo zelo 
pomagalo v odnosu z mojo sestro, ker je bila to vedno tema nesporazum med njo in mano.


Ne pravim da je bistvo da ljudem tako pomagamo, ampak je zanimivo videti, kako uspeh pri 
nekaterih vzbudi obrambo in ljubosumje in pri drugih cenjenja in spoštovanja in da se lahko 
gibamo med enim in drugim. Ko sami kot poslušalci razumemo bolj kaj nam drugi želijo povedati, 
gre tudi njihovo mišljenje naprej in se razvije, tako kot v zgornjem primeru. In tudi mi kot svetovalci 
se počutimo blizu njih, ker se počutimo kot del tega procesa razvoja mišljenja in življenja.


Bistvo tega kar smo se pogovarjali je to, da se pogovarjamo o poslušanju, kjer se nas sporočilo 
govorca dotakne. Merimo poslušanje ne glede na to koliko dejstev si zapomnimo, ampak koliko 
se nas je sporočilo sogovornika dotaknilo oziroma koliko smo dovolili da se nas dotakne. Če se 
dolgočasimo, potem nismo odprti za njegovo sporočilo. Če oživimo, potem smo odprti za 
njegovo sporočilo. 


Torej poslušamo z namenom, da se nas sporočilo dotakne. nekateri ljudje se bojijo tega, ker jim 
izgleda kot da sočustvujejo z govorcem in sočustvovanje naj nebi bila dobra stvar. Sočustvovanje 
niti ni poslušanje ampak nekdo nam pove žalostno zgodbo in mi pobrskamo po spominu za svoj 
primer žalostne zgodbe iz svojega življenja in se tako spravimo v bedo. Na tak način se nas ne 
dotakne zgodba drugega človeka ampak zgodba našega lastnega spomina. Torej ne pravim da se 
poistovetite z osebo. Pravim, da doživite splošno človečnost osebe. To naredimo tako, da se 
mentalno sprostimo. Dobimo duh in občutek človeka. Če nam to ne gre, vprašajmo osebo kaj 
čuti. 


Če ti nekdo pove zgodbo: veš, sem šel do trgovine in vrnil en produkt in oseba mi ni dovolila da 
vrnem. Šel sem do vodje in mi niso pustili da vrnem. Če nam nekdo Pove zgodbo in ne vemo 
kakšen je občutek v ozadju, lahko vprašamo osebo, kaj ti je bilo posebnega pri tej izkušnji?, 
kaj te je presenetilo? Taka oseba ponavadi niti sama ne ve kaj je bilo. Če bi vedela, potem bi bilo 
jasno tudi nam. Če ne vejo, bodo pogledali in raziskali na licu mesta. Hmm, ubistu me je 
presenetilo saj imam opravka s to veliko verigo trgovin, ali ni bilo presenečenje lahko je bilo 
razočaranje ali jeza, mogoče je bilo zanimivo, da ta človek v trgovini nekatere svari zamenja, jih 
lahko vrnemo in druge stvari ne zamenja, je zelo zapleteno kako to naredi. včasih je potrebno 
malo pobrskati, da najdemo občutek. Kaj ti je izstopalo v tej izkušnji, kakšen je bil vpliv nate?


Za zaključek povzamimo. Sta dva načina poslušanja. Poslušanje za detajle in poslušanje da se 
nas sporočilo dotakne. Pri poslušanju za dotik doživimo človečnost osebe, počutimo se v stiku. 
To zgradi zgradi močan stik med ljudmi, to je temelj dobrih odnosov. Če poslušate za stik in 
odmaknete intelekt in analitičen um stran in ne procesirate kar slišite ampak samo dovolite, da 
pride sporočilo, to je bistvo takšnega poslušanja.
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