
Ker vsak študent medicine tu in tam rabi »odklop« od vsakdanjih študijskih obveznosti, je fajn da si 

na vsake toliko časa privošči počitnice z veliko začetnico. In glede na to, da smo študenti kar se financ 

tiče bolj na slabem glasu, je toliko bolj fajn, da na našem faksu obstaja skupina ljudi, ki vsako leto 

znova oživi projekt Mednarodne poletne izmenjave in nam ponudi kopico možnosti, z delnim 

sofinanciranjem za nepozabne delovne počitnice iz katerih se 100% ne moreš vrnit enak kot si bil 

pred pakiranjem kovčkov in odhodu na letalo. 

Tudi sama sem na začetku 3.letnika iz neznanega vira zbrala pogum in se prijavila na raziskovalno 

izmenjavo v avgustu. Ker je bila želja po potovanju v Brazilijo tako močna, nisem obkljukala nobene 

druge države in se prijavila po principu ali Brazilija ali nič . No, nekako je uspela Brazilija… 

Potovanje je bilo (pre)dolgo, vendar je bilo vredno vsake minute sedenja na letalu in pogledovanja na 

uro in zaslon pred mano na sedežu, ki je neprestano meril prepotovano in preostalo razdaljo do cilja.  

V Braziliji, natančneje v mestu Juiz de Fora, kjer sem bila dodeljena v biokemijski laboratorij, kjer so 

raziskovali glikozaminoglikane na sto in en način, sem preživela skoraj vsak delovni dan in odkrivala 

razsežnosti znanosti – večinoma na podganah, ki smo jih testirali na različna zdravila, izolirali 

hrustanec iz kolen, hipofizo, nadledvičnice in jih nato histološko obdelovali v okviru raziskovanj, ki so 

potekala že nekaj mesecev. Ekipa v laboratoriju je bila zelo prijazna (v bistvu je bil vsak, ki sem ga 

spoznala neizmerno prijazen, sproščen, nasmejan, plesoč v ritmih sambe…prehitro sem se navadila 

na tak razigran ritem življenja), za razliko od večine so celo razumeli in govorili angleški jezik. S 

preostalimi sem se sporazumevala v španščini, proti koncu izmenjave, ko je govorica že našla svoje 

mesto v mojem ušesu, tudi v portugalščini. Zelo, zelo, zelo je priporočljivo znanje portugalščine – 

sploh ob vikendih, ko se greš potepat po državi. Se pa sigurno da preživeti z angleščino, samo ne 

smeš se preveč sekirat, če moraš nekomu že stotič razlagati in kriliti z rokami kam hočeš priti in kaj 

hočeš videti. Na sploh se v Braziliji ne smeš sekirat – tam življenje teče čisto drugače. Nihče ne gleda 

na uro, vsi zamujajo, vsi se derejo tudi, ko so dobre volje, nihče ne upošteva prometnih predpisov in 

na sploh so dokaj odprti ljudje v vseh pogledih.  

Kot že rečeno sem bila čez teden nekoliko bolj pridna kot ob vikendih, ko sem se potepala po Braziliji. 

Šla sem v Rio, Salvador, Vitorio, Ibitipoca (naravni park s slapovi, prelepo floro in favno), kjer sem 

poslikala, poskusila, videla, doživela vse kar lahko najdete na wikipediji, če greste googlat katero koli 

izmed imenovanih mest . Bilo je res nepozabno. Kar se tiče vseh mitov in zgodbic o nevarnih 

predelih Brazilije…res je fajn, da ne nosiš torbice vsem na očeh in da nisi navešen z najdražjimi 

swarovskimi kristali, previdnost torej ni odveč, vendar je kakršenkoli pretiran strah popolnoma 

neutemeljen.  

Pred odhodom je pa kljub temu fajn (ker nikoli ne reci nikoli), da si urediš turistično zavarovanje in se 

malo pred odhodom oglasiš na ZZV-ju in stisneš zobe za cepivo ali dve.  

V enem mescu sem spoznala ljudi, ki so postali prijatelji. V enem mescu sem spoznala, kaj vse sem 

sposobna sama preživet in doživet. V enem mescu sem spoznala, da je svet veliko lepši, če se mu 

smeješ ne glede na dano situacijo. 
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