
Dragi Objemček, 

Objemi Slovenijo je akcija, ki lahko povzroči velikansko verižno reakcijo. Povzroči lahko uničenje svetovnih 
razsežnosti. Uniči lahko odtujenost, strah in sovraštvo. Posledice so povsem nepredvidljive. Lahko si ponosen 
in navdušen, da si postal del te nove revolucije ljubezni.

Objemi ljudi, ki si želijo objeti s tabo in mu v objemu reci rad/a te imam. Danes je dan, ko drugim DAJEŠ 
ljubezen in potrditev. Ničesar ne išči zase v tej akciji. Govori čimmanj. Dandanes je okrog nas preveč hrupa. 
Podari ti ljudem tišino. Opazuj lepoto človeka, ki se ti približuje in ga takšnega kot je sprejmi. Če je jezen, ga 
sprejmi jeznega in ga tiho objemi. Če je srečen, ga sprejmi srečnega. Ni ti treba nositi prisiljenega nasmeha, 
ni ti treba biti zanimiv, ni ti treba storiti ničesar drugega kot podariti neznancu košček ljubezni. V vsakem 
človeku je nekaj čudovitega, božanskega. Išči to! 

Morda te bodo ljudje kaj vprašali. Naj bodo tvoji odgovori kratki, prijazni in jasni. Če se le da se ne zapletaj v 
razgovore o objemanju. Ne dajaj svojih podatkov (tudi, če si srečal svojo dušo dvojčico!). To ni namen akcije. 
Danes SI TI TUKAJ ZA DRUGE. 
 
Kdo ste vi?
Kdo mi? Mislite mene? Jaz sem objemček. 
 
Kaj pa tisti tam dol na ulici?
Kdo? Hmm… to morate njega/njo vprašati. 
 
Kaj ni to organiziral neki Matej/ Aleš?
Nihče nas ne oranizira. Tukaj je vsak sam. 
 
Kako ti je pa ime?
Objemček. 

 
Zakaj to počnete?
Zato da ti polepšam dan.
 
Samo zato?
Samo zato. 
 
Vas lahko kako kontaktiram/se pridružimo?
(daj mu v roke flyer) ali mu povej, da nas lahko 
najde na www.objemislovenijo.net. 

 
ŠE NEKAJ IDEJ: 
* USPEH = prinesti nasmeh na usta enega človeka in en objem. Ničesar ne pričakuj.
* Vstopaj v prostor ljudi z velikim spoštovanjem in visoko občutljivostjo. A naj ti to ne vzame poguma ali 
lastnega dostojanstva.
* Skušaj biti čimbolj sproščen in umirjen. Objemi človeka počasi, mirno in naj ostane v tvojem objemu kolikor 
časa želi. Poslušaj njegov dih in bitje srca in začuti, kako neizmerno povezana sta.
* Zavedaj se, da ljudem nekaj lepega podarjaš in če tega ne želijo sprejeti, oni zamujajo. Če te kdo zavrne in 
imaš ti ob tem slab občutek, se še enkrat poglobi v namen te akcije.
* Vstopi v trgovine, pokliči ljudi izza štantov, v pisarne, v šole, na fakultete in druge institucije in zaposlene 
vprašaj: »Oprostite,« počakaj… »Ja?« Spusti transparent dol in reci: »Vam lahko podarim objem?«
* Včasih moraš biti malo vztrajen (nikoli vsiljiv), ker so nekateri ljudje tik pred tem, da se ti odprejo. 
Neznanski uspeh je vsak človek, ki se ti prepusti v objem. Marsikomu lahko to spremeni življenje.
* Ne »izbiraj« ljudi. Zate ni grdih in lepih, debelih in suhih, moških in žensk, bolnih in zdravih. Vsakdo si 
zasluži tvoj objem, vsi smo isti, vsem bije srce in vsakdo potrebuje nekoga.
* Govori z ljudmi s tihim, nežnim glasom, ko se jim približaš. Normalno je, da čutiš negotovost, ampak ne 
poskušaj je prikriti z močnim glasom in ostrimi besedami. Bodi mehak. Nihče ne mara ljudi z ostrimi robovi. 
Otroci v posteljo ne jemljejo lego kock, pač pa plišaste igrače. Bodi danes tudi ti plišasti medvedek za ljudi, ki 
jih objameš.
* Do sedaj sem odkril, da najbolje deluje, kadar sta skupaj po dva Objemčka različnih spolov. Dobro je, da 
hodita po istem ozemlju, vendar vsaj nekaj metrov vsaksebi. No, nekateri potrebujejo DOUBLE-HUG. Takrat 
ukrepajte v dvoje ;-)
* Izzivam pa te, da poskusiš iti nekam sam, se soočiš se s svojimi strahovi in jih spremeniš v ljubezen. 
 
Vsak je sam svoj. Vse kar od mene slišiš, so le smernice, ideje. Uporabi tiste, ki v tebi zadonijo. Domisli si 
novih in jih potem deli z nami. ŽIVLJENJE JE IGRA - IGRAJ SE! 

Objemček :-)


