FLYNAS – Ako sa žije v Saudskej Arábii
16. máj 2014 – úplne presne si pamätám tento deň ako som sa ráno
pred odchodom na pohovor pre spoločnosť Flynas pôsobiacej
v Saudskej Arábii pozerala do zrkadla a pýtala sa samej seba či naozaj
táto krajina je pre mňa to, čo som chcela a či vôbec mám šance uspieť,
prípadne ak by ma vzali, či by som našla odvahu skúsiť žiť v tejto
najprísnejšej krajine sveta, ako sa píše všade na internete, plnej
teroristov a žien zahalených od hlavy až po päty, ktoré, ako je
prezentované v médiach, neznamenajú v tejto spoločnosti skoro nič.
Ale povedala som si, že keď už mám teda pozvánku tak idem skúsiť,
veď predsa vždy môžem ponuku odmietnuť.
Pohovor prebiehal s manažmentom spoločnosti Flynas a ako prvé nám
bola odprezentovaná krajina a jej pravidlá, spoločnosť Flynas a práca,
ktorá nás tu čaká. Pre mňa, ako letušku lietajúcu už niekoľko rokov to
neboli žiadne novinky, skôr som si popri rozprávaní a pohľade na fotky skúšala predstaviť samú
seba ako som už tam. Po skončení prezentácie som začala uvažovať, či to má vôbec význam ostať
a skúšať daľsie kolá výberového konania, ale vravím si, už keď som sem prišla, nevzdám sa
a vyskúšam, kam až sa dostanem. Na konci veľmi príjemného dňa som sa spamätala, že už som
vlastne po final interview . Opadol stres, a začal ďalší, z toho,či budem úspešná alebo nie a ak aj,
či vlastne chcem ísť, Saudská je predsa Saudská...
Deň D prišiel o pár dní. CONGRATULATION LETTER..a teraz sa
už len rozhodúť, či ísť alebo nie...
Samozrejme sa objavila moja zvedavosť, tak som googlila čo
najviac informácii o tejto krajine a o živote tu a musím sa priznať,
že v momente, kedy som vyslovila svoje rozhodnutie som si sama
nebola istá, či je správne a či ho neoľutujem. Ale už nebolo cesty
späť.
Na pocit kedy sme s dievčatami vystúpili na letisku v Riyadhe
nikdy nezabudnem. Stratená úplne som len nemo pozerala na ľudí
okolo seba. Muži oblečení v bielych thobach s červeno – bielymi
šatkami na hlavách , ženy celé v čiernych abajach a aby toho
nebolo málo, ešte mali zahalené nielen vlasy, ale aj tváre.. Vravela som si, toto nie je normálne,
naozaj som sa asi nerozhodla správne, ale cesta spät už nie je, musím vydržať.
Prvé dni v Saudi, ako to tu my nazývame boli jednoducho iné. Nové prostredie, neznámy ľudia,
pravidlá...chýbala mi rodina, priatelia..ale aj napriek tomu,nikdy som tu nebola sama, s dievčatami
sme to zvládli, vždy sme si pomáhali a verím, že priateľstvá, ktoré medzi nami vznikli sú pevné a
budú trvať veľmi dlho.
Teraz už je to rok, čo som odišla do neznáma. Saudi už pre mňa nie je
nová. A preto teraz, s odstupom času môžem povedať, že svoje
rozhodnutie neľutujem, a to, že som sa dostala práve sem ma naučilo
veľa. Saudská Arábia je krajina prísna, všade tu dýcha kultúra a silný
vplyv náboženstva a tradícií, ktoré pre nás Európanov možno nedávajú
zmysel.
Život tu je odlišný. Zahaľovanie žien je asi pravidlo,ktoré my
vnímame najviac. Obliekanie abaje je ale nakoniec veľmi pohodlné,
zvykla som si na to veľmi rýchlo, nehovoriac o tom, že niekedy som
vdačná za to, že nemusím premýšľať nad tým, čo si obliecť. Ale
priznám sa, hijáb – teda šatku na vlasy nenosíme .

Náboženstvo,ktoré my nechápeme vnáša do ulíc tzv. mutawu, ktorá kontroluje, či žena ak je
doprevádzaná mužom je iba osoba z jej rodiny alebo prípadne manžel. Úprimne, za ten rok, čo som
tu som ich videla asi dvakrát 
Absencia alkoholu, party a oddelené ženské zóny na verejných miestach ako sú banky, kaviarne,
obchody sú pre túto krajinu samozrejmosťou. Pravidelné modlitby 5 krát za deň, Ramadán a Eid sú
pre nás Európanov niekedy na obtiaž, pretože si zrovna nemôžete nakúpiť.
Aj napriek spomenutým pravidlám ale môžem a musím povedať po roku
života v tejto krajine – som vďačná a šťastná, že som tu. Saudi mi veľmi
veľa dala. Naučila som sa vážiť si veci, ktoré boli pre mňa samozrejmosťou,
napríklad šoférovať vlastné auto, piť kávu s priateľmi(mužmi), spoznala
som veľa úžasných ľudí rôznych národností, mimochodom aj Saudov, ktorí
nikdy neváhali podporiť ma alebo pomôcť mi, keď som to potrebovala.
Možno to bude znieť neuveriteľne, ale práve tu, v Saudi, sa nebojím chodiť
v noci sama po ulici, táto krajina mi dáva pocit bezpečia. Saudi, či už sú to
ľudia, ktorých poznáte alebo len náhodne stretnete sú vždy nápomocní, milí,
priateľskí, otvorení. Je to pre nich samozrejmosť a keď vidia, že my ako
cudzinci rešpektujeme a snažíme sa dodržiavať ich pravidlá, aspoň tie
základné, tie,práve ktoré robia túto krajinu takou výnimočnou aká je,
rešpektujú aj oni vás.
Život v Saudi nie je vždy jednoduchý, ale kde na svete je? Veľmi záleží aj na nás samých ako ho
vnímame, každopádne môžem povedať, že veľmi veľa informácii prichádzajúcich zo sociálnych
sietí a médii nemaju moc s realitou spoločné. Dokonca už aj pravidlá, ktoré pre mňa boli úplný
nezmysel zrazu začali dávať zmysel a majú svoje opodstatnenie. Ako sa hovorí, na všetko človek
príde časom a najlepšie sám.
Svoje rozhodnutie pre život a prácu v Saudskej Arábii nikdy neoľutujem a môžem povedať, že
v mojom živote je táto skúsenosť asi najväčšou, najsilnejšou a najlepšou školou a som za ňu
nesmierne vďačná. Dokonca vždy keď sa vraciam z dovolenky na Slovenku sa sem vždy teším.
Mám to tu jednoducho rada .

