
ZMOREM!
Spodbudna knjižica za vsa življenjska področja.
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Kadar na seminarjih iščem prostovoljca, običajno traja nekaj časa, preden se
nekdo  javi  –  in  še  to  le  zato,  da  »reši«  skupino  in  lahko  nadaljujemo.
Prostovoljcu  ni  treba  ničesar  narediti,  le  zahvalim  se  in  podarim  neko
malenkost.  Takrat vprašam, če je prostovoljec imel srečo. Večinoma skoraj
polovica udeležencev odgovori: DA, imel je srečo. Potem vprašam, ali so vsi
imeli enako priložnost,  in odgovor je: DA. Sledi vprašanje, zakaj se potem
niso javili. 

Seveda so  različni  odgovori;  od  zabavnih  in  hudomušnih  do tistih,  ki  nas
pripeljejo do resnice: nismo si upali izpostavljati, nismo vedeli, kaj nas čaka,
dali smo priložnost drugim, kaj če bi nas vprašali nekaj, na kar ne bi znali
odgovoriti,  kaj  če  bi  morali  delati  nekaj,  kar  nam  ni  všeč  …  Počasi
ugotovimo, da je glavni razlog  strah pred vprašanji, na katera ne bi poznali
odgovora, ali strah pred tem, da bi se jim drugi smejali. 

Na koncu ugotovimo, da je glavni razlog STRAH pred tem, kaj bodo drugi
rekli in kaj bodo drugi mislili o njih oziroma njihovem nastopu. Strinjajo
se, da je strah nevaren, da lahko zablokira ljudi in jih oropa priložnosti  in
blagoslovov, ki so jim namenjeni. Zato se je s strahom treba spopasti, saj nam
drugi ne plačujejo položnic.  Če delamo v skladu z zakonodajo, v skladu s
svojo vestjo, ne na škodo drugih, potem mnenje drugih ni pomembno. 

Potrebujemo le  pogum,  da naredimo prvi  korak,  da izstopimo iz  množice.
Pogum premagati tesnobno vprašanje, kaj si bodo drugi mislili.  Pogum biti
drugačen od drugih. Pogum, da delamo to, kar je prav in ne tega, kar dela
večina. Kar večina počne, še ne pomeni, da je pravilno in pametno.

Potrebujemo pogum,  da  se  kot  posameznik  odločimo za  neko dejanje.  Od
nekdaj so bili posamezniki tisti, ki so sprožili tok sprememb v zgodovini. Moč
oziroma vpliv posameznika je lahko neverjeten in ta vpliv je lahko pozitiven
ali negativen. 

Kakšen vpliv vi puščate s svojim življenjem? Kako se ljudje ob vas počutijo?
Jim dodate vrednost ali jim jo odvzamete? Ali imate pogum biti pozitivni v
tem negativnem svetu, biti  pošteni tam, kjer drugi niso, biti  moralni,  ko se
moralnim vrednotam posmehujejo,  biti  zvesti,  ko drugi  zagovarjajo spolno
svobodo in  prešuštvo,  biti  pošteni  in  pravični,  ko  drugi  goljufajo,  ohraniti
devištvo do poroke, čeprav je večini to smešno in staromodno, biti v spodbudo
in ohrabritev nekomu, ki ga večina ne mara in ga zavrača; biti iskren, kjer ni
iskrenosti? Ali ste pogumni?
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Kaj pa je pogum? Pogum je delati prave stvari, čeprav večina dela in razmišlja
drugače.

Ali je pogum odsotnost strahu? Ne! Če me nečesa ni strah, potem za to ne
potrebujem poguma. Pogum je narediti nekaj kljub strahu. Kako premagamo
strah? Tako, da se z njim soočimo. Če me je strah pogovora o spolnosti  z
mojim  možem,  potem  ta  strah  premagam  tako,  da  se  prisilim  o  tem
pogovarjati.  Če me je strah skuhati kosilo za goste, potem strah premagam
tako,  da  skuham  kosilo.  In  prvič  je  najteže.  Mogoče  se  vam  bodo  tresla
kolena, srce vam bo razbijalo, roke se bodo potile, toda ko ugotovite, da ste to
stvar naredili in preživeli, bo naslednjič lažje in lažje in lažje. Nekateri celo
zgradijo uspešno kariero na preteklih strahovih.

Vedeti moramo, da imamo dve vrsti strahov; varovalni (da ne sežemo z roko v
ogenj, ne tečemo čez avtocesto …) in domišljijski. In ravno ta domišljijski
strah je najbolj nevaren in nas lahko ohromi. Lahko nam uniči življenje ali del
življenja.  Zato  vas  spodbujam:  prepoznajte  svoje  strahove  in  se  z  njimi
soočite. Najprej jih morate prepoznati. Dokler sovražnika ne poznate, se ne
morete proti njemu boriti. 

Kako  prepoznamo  strah?  Kateri  so  tisti  predznaki?  V  začetni  fazi  je  to
odlašanje, prelaganje, iskanje izgovorov, ovir, poveličevanje problemov… Ko
pa je strah že velik (in velik postane tako, da o njem stalno razmišljamo, da
negujemo negativne misli v svoji glavi, da dvomimo), potem se začnejo roke
potiti,  srce  razbijati,  zagrabi  vas  lahko  tesnoba  in  tako  naprej.  Zato
obračunajte s svojimi strahovi, ker sicer bodo oni obračunali z vami. 

Strah torej najprej prepoznamo, potem ga sprejmemo(si ga priznamo), vendar
se  ne  sprijaznimo  z  njim,  temveč  se  soočimo in  gremo v  akcijo,  da  ga
premagamo.  Naj  vas ne bo sram,  če imate  kakršne koli  strahove.  Vsi  jih
imamo.  NI  človeka,  ki  ne  bi  imel  nekega  strahu.  Mogoče  tega  ne  želijo
priznati ali jih ne prepoznajo, toda strahove imamo vsi. Strahov je veliko več
kot ljudi, vendar ne smemo dovoliti, da nam vladajo. Lahko jih premagamo,
če se le odločimo. Nekateri boste potrebovali strokovno pomoč, toda odločite
se in premagajte strah. Pri tem pa vedno uporabljajte zdravo kmečko pamet.

Ni treba premagovati strahu, ki nima zveze z vašim življenjem – poklicnim in
osebnim. Če vas je strah plezanja na Mount Everest, tega strahu res ni treba
premagati, vendar če vas je strah navezovanja stikov z neznanci, hkrati pa je
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vaše delo vezano na stike z ljudmi, potem je ta strah treba premagati, če želite
ostati na tem delovnem mestu.

Kadar se pojavijo torej  nove priložnosti  v vašem življenju,  ki  temeljijo  na
poštenju,  etiki  in  so  v  skladu  z  vašo  vestjo,  zberite  pogum  in  tvegajte.
Zagrabite jih.

Spremenite vedenje, ki vas vodi tja, kamor ne želite priti.

Hkrati pa se morate zavedati naslednjega:
 priložnosti bodo vključevale tveganje (tveganje ni hazardiranje),
 priložnosti ne bodo vedno tukaj,
 obstaja tudi možnost neuspeha,
 vendar absolutno obstaja tudi možnost uspeha.

Ne mešajte poguma in neumnosti. Neumnost je, če ti nekdo reče: »Skoči s
strehe, če si upaš!«  in ti to narediš. Pogum je, če odkloniš in rečeš NE. 

Tveganje je, ko zavestno nekaj narediš (posadiš zelenjavo, delaš torto, lotiš se
projekta, povabiš punco na zmenek, javiš se na razpis…) in veš, da obstaja
možnost, da ti ne bo uspelo, toda zaradi tega še nisi zguba ali neumen. Imamo
enako pravico do neuspeha kot do uspeha. Splošno znano je, da uspešni  ljudje
v povprečju 3x do 4x propadejo, preden uspejo. In neuspeh ni oseba, temveč
dogodek. Hazardiranje pomeni vzeti denar in ga zapraviti v igralnici.
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TVEGANJE  (neznani avtor)

Smejati se je tveganje, da bomo videti neumni.
Jokati je tveganje, da bomo videti sentimentalni.

Iskati pomoč je tveganje, da bomo pokazali svoj pravi jaz.
Pokazati svoje sanje, ideje množici, je tveganje,

da jih bomo izgubili.
Ljubiti je tveganje, da nam ljubezen ne bo vrnjena.

Živeti je tveganje, da umremo.
Upati je tveganje, da bomo obupali.

Poskusiti je tveganje, da nam ne bo uspelo.
Tvegati moramo, saj je v življenju največje tveganje,

da ne tvegamo.
Človek, ki ne tvega, ne naredi nič, nima nič in ni nič.

Lahko se izogne trpljenju in žalosti, ne more pa se učiti,
čutiti, spremeniti, rasti, ljubiti, živeti.

Vklenjen v prepričanja je suženj, brez svobode.
Samo človek, ki tvega, je svoboden.

***
Problem večine ljudi je, da namesto s svojo glavo

razmišljajo s svojimi strahovi.

Recite si: ZMOREM BITI POGUMEN! ZMOREM TVEGATI!

Pogum potrebujemo, da zgradimo in ohranjamo lastno identiteto.  Identitete
ne podedujemo, temveč jo gradimo, razvijamo in smo zanjo odgovorni
sami. Vaša identiteta vam pove, KDO STE. To lahko odkrijete po naslednjih
ključih:  s  kom  se  družite,  kako  vidite  sebe,  katere  so  vaše  vrednote  in
prioritete, za kaj se zavzemate?

Vaša draga obleka, vaši čevlji, visoka formalna izobrazba, drag avto … to mi
ne pove, kdo ste, ne odkrije vaše lastne pristne identitete. Vaša identiteta je to,
kako  vidite  sebe.  Ali  se  vidite  kot  čudovit  metulj  ali  kot  grda  gosenica?
Verjetno  ste  kdaj  opazovali  in  občudovali  pisane  metulje.  Ali  ste  pri  tem
pomislili, da so morali preživeti kar nekaj (neprijetnih) faz, preden so postali
tako čudoviti metulji? Najprej so bili jajčece, potem ličinka oziroma gosenica,
potem  buba  in  šele  nato  metulj.  Enako  je  v  našem  življenju.  Na  vseh
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življenjskih področjih rastemo in se razvijamo. Eni bolj uspešno, drugi manj,
vendar se nihče temu ne izogne. 

Vse  nas  vsake  toliko  časa  doleti  sprememba.  Včasih  pozitivna,  včasih
negativna, od nas pa je odvisno, kako se bomo nanjo odzvali. Skozi življenje
gremo korak za korakom, po etapah. Na kateri etapi ste vi sedaj? Ste jajčece,
gosenica, buba ali čudoviti metulj? Kako vi vidite sebe? Tako, kakor vi vidite
in doživljate sebe, tako vas vidijo in doživljajo drugi – če vam je všeč ali ne.

Kakšna je torej vaša identiteta? Ali veste, KDO STE? Če vi ne veste, kdo ste,
potem vam morajo drugi povedati. Drugi vam morajo reči, s kom se družite,
kako se oblačite, kako se obnašajte, kaj je dobro in kaj ne. Drugi vas bodo
vodili in usmerjali vaše življenje, če vi ne veste, kdo ste. 

Zato izgrajujte in utrjujte svojo identiteto. Zavedajte se, da ste dragoceni,
edinstveni  in  različni.  Imate  različne  sposobnosti,  različne  temperamente
oziroma  osebnosti  (preberite  mojo  knjižico  o  osebnostih  Drugačen  ali
napačen?).

Dopolnjujte se z drugimi. Nihče ne zna vsega, vendar skupaj zmoremo vse.
Poznate koga, ki zna vse? Najbrž ne. Poznate pa verjetno nekoga, ki misli, da
zna vse. Sprejmite različnost. Ljudje smo pač različni in s tem ni nič narobe.
Svoje nestrinjanje lahko pokažemo, ne da drug drugega prizadanemo. Vsem
ne boste nikoli všeč! In tudi s tem ni nič narobe. Naj ne bo vaš cilj ustreči
vsem. Če boste hoteli ustreči vsem, se vam lahko dobesedno zmeša. Vaš cilj
naj  bo  do  vseh  biti  pošten,  pravičen,  korekten,  vljuden,  ohraniti  svoje
dostojanstvo in  dostojanstvo drugih.  Če bo vaš cilj  ustreči  vsem,  ne boste
nikoli imeli lastne identitete.

Ne glede na to, kje ste, v kakšni situaciji ali obleki, je vaša identiteta vedno
ista. Vzemite v roko bankovec za 100 €. Potem ga zmečkajte. Ali je še vedno
vreden 100 €? Seveda! Sedaj pa ga pohodite, da bo prašen in umazan. Ali je
še  vedno  vreden  100 €?  Seveda!  Vidite,  enako  je  z  vami.  Vaša  resnična
vrednost  se  ne  spremni,  ko  spremenite  obleko  ali  okolje.  Ostane  enaka!
Zapomnite si to!

Vsakdo med nami lahko postane čudovit metulj, če je le pripravljen iti skozi
proces spreminjanja. Če ste že čudovit metulj, potem pomagajte drugim, da to
postanejo. Kaj je pogoj, da postanemo »čudoviti  metulji«? Moramo si tako
močno želeti  leteti,  da  smo se pripravljeni  odpovedati  obstoju gosenice  (v
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življenju to pomeni odpovedati se vlogi žrtve). Mnogi ljudje se namreč niso
pripravljeni odpovedati vlogi žrtve. Kako izstopiti iz vloge žrtve, si preberite v
moji knjižici Žrtev ali zmagovalec – izbira je tvoja.

V spodbudo si preberite del govora Nelsona Mandele:

Naš najgloblji strah ni, da nismo sposobni.
Naš najgloblji strah je, da smo brezmejno močni.

Ne naša tema, naša luč nas plaši,
da se sprašujemo:

»Kdo sem, da bi lahko bil čudovit,
talentiran, enkraten?«

Pravzaprav kdo si, da to ne moreš biti?
Ti si otrok življenja.

Tvoja igra majhnosti ne služi svetu.
Nič razsvetljenega ni v tem, da se skrčiš tako,

da se drugi ljudje ob tebi ne bi počutili negotove.
Rojeni smo, da izrazimo vso lepoto življenja, ki je v nas.

Ni le v nekaterih od nas, je prav v vsakem.
In ko dovolimo lastnemu življenju, da zasije,

damo nezavedno tudi drugim ljudem dovoljenje,
da storijo enako.

Ko smo osvobojeni lastnih strahov,
naša prisotnost sama po sebi osvobodi druge.

Nelson Mandela, govor ob zaprisegi 1994
Največja kriza današnjega časa je kriza pomanjkanja identitete,

kar vodi v globoko krizo zlomljenih odnosov.

Recite si: ZMOREM IMETI LASTNO IDENTITETO. 
VEM, KDO SEM!

Bodite original. Nihče ni tako nesrečen kot tisti, ki poskuša biti nekaj, kar po
duši  in  telesu  ni.  Ne  bodite  kopija  nekoga.  Kopija  ni  nikoli  enakovredna
originalu,  vedno  je  slabša  in  tudi  vredna  manj.  Ponarejen  denar  pa  je
prepovedan.  Bodite  VI!  Bodite  edinstveni.  Vsem ne boste  nikoli  všeč.  Ne
imejte idolov, temveč vzornike. Razlika je v tem, da želimo pri izbiri idola
postati  njegov  klon,  popolnoma  enaki.  Pri  izbiri  vzornika  pa  poiščemo
kvalitete, ki jih želimo imeti tudi sami, in se potrudimo, da jih usvojimo in
razvijemo ter vnesemo v svoje življenje, ne da bi izgubili svojo identiteto.
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Delajte,  kar  je  prav,  četudi  večina  ljudi  dela  drugače.  Bodite  kot  kmet  iz
priložene zgodbice:

V starih časih je kralj odredil, da na sredino ceste postavijo ogromno skalo.
Skrit je nato opazoval, da bi videl, če se bo kdo potrudil in odmaknil skalo s
ceste.  Trgovci  in  bogati  podložniki  so  hodili  po  cesti,  vendar  so  skalo  le
obkrožili in nadaljevali pot. Nekateri so se celo pritoževali nad kraljem zaradi
nevzdrževanja cest, a nihče izmed  njih ni niti poskusil odmakniti skale.

Kmalu je mimo prišel tudi kmet s težkim tovorom zelenjave na ramenih. Ko je
zagledal  skalo,  je  odložil  svoje  breme  in  poskušal  premakniti  skalo.  Po
precejšnjih naporih jo je končno odmaknil na rob ceste. 

Ko se je vrnil po svoj tovor, je na mestu, kjer je bila prej skala, našel mošnjo.
V mošnji je bila obilica cekinov in kraljevo pismo, v katerem je bilo zapisano,
da je bilo zlato namenjeno tistemu, ki bo odmaknil skalo s ceste. Kmet  je
razumel, česar mnogi ne; če večina nekaj počne, še ne pomeni, da je prav in
vse ovire so možnost za izboljšanje našega življenja.

To, da večina nekaj počne ali ne počne, še ne pomeni, da je tudi prav. Če je
nekaj moderno, to ne pomeni, da je tudi pametno. Če nimate identitete, potem
boste pod vplivom drugih (medijev,  ljudi okoli vas in okoliščin),  hkrati  pa
boste notranje nesrečni in nezadovoljni, prazni. 

V današnjem svetu je velikokrat zelo težko delati to, kar je prav, vendar se
zavedajte,  da  nobeno  bogastvo  ali  položaj  ne  obstane,  če  ni  zgrajeno  na
poštenosti  in moralnosti.  Nastane že, obstane pa ne. Nikoli nismo bili  bolj
priča temu kot v današnjih časih. Nič ne ostane skrito! Bodite pošteni, bodite
original. Nek gospod je na mojem seminarju izjavil: »Raje sem slab original,
kot dobra kopija.« To je oseba z zdravim razumom, s pogumom in lastno
identiteto.

Bolje, da vas sovražijo zaradi tega, kar ste,
kakor da vas imajo radi zaradi nečesa, kar niste.

Recite si: ZMOREM BITI ORIGINAL

Ta odločitev seveda zahteva prevzemanje odgovornosti za svoje življenje. To,
kar smo danes, je posledica naših preteklih odločitev in dejanj. To, kar bomo v
prihodnosti, bo posledica naših današnjih odločitev in dejanj. Nehajmo z igro
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prelaganja krivde na druge in prevzemimo odgovornost za to, kar smo naredili
(ali nismo, pa bi bilo dobro, da bi), za to, kar smo rekli (ali nismo, pa bi bilo
dobro, da bi). Če so drugi odgovorni za naše neuspehe, potem so odgovorni
tudi za naše uspehe. Preteklost je lahko razlog za naše današnje slabo stanje,
nikakor pa ne sme biti izgovor, da ne bi imeli drugačne, boljše prihodnosti. 

Preteklosti ne moremo spremeniti, niti ne moremo v njej fizično živeti, hkrati
pa se toliko  ljudi prepira zaradi preteklosti. Potegnite črto in se odločite, da
boste preteklost odrezali. Drugi nas lahko prizadenejo. Toda to, ali bomo žrtev
ali ne, pa je naša izbira in odgovornost. Dejstvo je, da se nam bodo dogajale
tudi  slabe  stvari  in  krivice,  toda  odločitev  in  izbira,  kako  se  bomo  na  to
odzvali, je samo naša. To je naša odgovornost!

Andrew Mathews je rekel:  »Pričakovati,  da bo svet z vami pošteno ravnal
samo zato, ker ste dober človek, je podobno pričakovanju, da vas bik ne bo
napadel, ker ste vegetarijanec.« Ko se vam zgodi krivica ali vas doletijo slabe
okoliščine, se odločno usmerite v iskanje rešitve. 

Arpadu Sebesyu, mlademu madžarskemu umetniku,  so naročili,  naj naslika
portret multimilijonarja Elmerja Kelena. Sebesy je ustvarjal kar nekaj tednov.
Njegova naloga je bila še posebno zahtevna, saj se je Kelen odločil, da bo
poziral le tri ure, zato je bil Sebesy prisiljen portret narisati po spominu. Kljub
vsem težavam pa je delo opravil izredno dobro. Portret je bil izrezana podoba
Kelena. Žal pa Kelen sam ni bil takega mnenja. Rekel je, da mu oseba na sliki
ni niti najmanj podobna, zato je arogantno odvrnil, da tako slabo opravljeno
delo ne zasluži plačila. Mladi slikar je spoznal, da je v sliko vložil veliko ur
dela in materiala, ki pa ne bo plačano.

Ko se je milijonar odpravil iz studia, je mladenič pogumno in glasno zahteval:
»Gospod, ali bi, prosim, podpisali izjavo, da slike ne boste kupili,  ker vam
upodobljeni portret ni podoben?« Kelen se je strinjal in izjavo podpisal. Celo
razveselil  se  je,  da  se  je  izmuznil  na  tako  lahek  način.  Ko  je  čez  nekaj
mesecev  Društvo  madžarskih  umetnikov  v  Galeriji  moderne  umetnosti
organiziralo razstavo, je Kelenov telefon neprestano zvonil.

Na razstavi je sodeloval tudi mladi slikar Sebesy, in sicer z milijonarjevim
portretom, ki ga je naslovil »Portret tatu«. 

Arogantni  milijonar  je  zahteval,  naj  sliko  odstranijo  iz  razstave.  Ker  je
direktor njegovo zahtevo zavrnil, je zagrozil s tožbo, saj naj bi se mu ljudje
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zaradi  slike  posmehovali.  Direktor  mu  je  pojasnil,  da  tožba  ne  bi  bila
upravičena, saj je podpisal izjavo, s katero se je umetniškemu delu odpovedal.
Milijonar je spoznal, da je edina rešitev ta, da sliko preprosto kupi.

Ne le, da se je mladi umetnik zadnji smejal, svojo težavo je spremenil v bajni
dobiček, saj je ceno slike zvišal kar za desetkrat. Vidite, umetnik se ni hotel
vdati v usodo. Namesto da bi se jezil in pomiloval samega sebe, je problem
pogumno  spremenil  v  priložnost.  Odkril  je,  da  nas  priložnosti  navadno
poiščejo prav v težavnih časih. Ko se ena vrata zaprejo, se druga  - večja  -
odprejo.

Danes je prvi dan preostanka vašega življenja – kaj boste naredili z njim?
Boste šli naprej s pogledom, uprtim v prihodnost ali v vzvratno ogledalo?

Izbira in odločitev sta le vaši!

Recite si: ZMOREM PREVZETI ODGOVORNOST. ZMOREM BITI
ODGOVORNA OSEBA!

Odgovornost pomeni tudi to, da se naučimo odpuščati – sebi in drugim. Vsi
smo že kdaj naredili nekaj, na kar nismo ponosni. Brez odpuščanja ne moremo
naprej. Neodpuščanje povzroča bolezni (rak, sušenje kosti, čir na želodcu …),
drži nas ujete. 

Odpuščanje je odločitev in ne sme temeljiti na čustvih. Čustva so posledica
in  so  neposreden  proizvod  naših  misli  (če  imate  bedne  misli,  se  bedno
počutite,  ko  imate  zaljubljene misli,  ste  polni  pozitivne  energije,  ko imate
navdušene  misli,  so  vaša  čustva  navdušena).  Preberite  si  knjižico  Misli  in
čustva.

Čustva  lahko  primerjamo  tudi  z  ognjem.  Ta  je  lahko  lep,  koristen  in
romantičen (v kaminu v dnevni sobi) ali pa uničujoč in neustavljiv, ko uide
izpod nadzora. Enako je z našimi čustvi. Nikoli ne sledite samo čustvom in
občutkom. Ti niso vedno zanesljivi in vas lahko vodijo v napačno smer.

Čustva so lahko pozitivna ali negativna in so posledica (proizvod) naših misli.
Sledite resnici, moralnim načelom in svojim vrednotam. Te nikoli ne zatajijo.
Misli pa si določimo sami. Ljudje in okoliščine lahko vplivajo na to, kaj bomo
mislili, vendar smo na koncu le mi tisti, ki se odločimo, katero misel bomo
sprejeli  za resnično – za svojo in  jo bomo naprej  negovali.  To,  na kar se
osredotočimo, pa nezadržno raste. Vse nam lahko vzamejo – razen misli in
znanja.
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Tudi odpuščanje se začne v mislih, zato se odločite in odpustite. Ne dovolite,
da  vam neodpuščanje  uniči  zdravje  in  življenje.  Neodpuščanje,  zamera  in
zagrenjenost so zelo tesno povezani in povzročajo močno bolečino. Zelo hitro
se širijo in  razdiralno vplivajo na človeka. Zamera je izredno nevarna in se
lahko pojavi v delčku sekunde. 

Neodpuščanje, ki ga pestujete, je vaš problem in najbolj škoduje vam. VAS
najeda ter razjeda in povzroči korenino grenkobe. Neodpuščanje je enako
temu, kot da vi spijete strup in pričakujete, da bo nekdo drug umrl. Zato se
moramo naučiti  odločiti  odpuščati.  Naredimo mi  prvi  korak in  odpustimo.
Preberite knjižico o odpuščanju. Odpustite. 

Odpustiti ne pomeni:
 pozabiti,
 strinjati se s storjenim,
 zagovarjati osebo, ki vas je prizadela,
 pretvarjati se, kot da nič ni bilo,
 ne soočiti se s škodljivim ali napačnim, 
 doseči spravo,
 zadostiti pravici.

Odpuščanje je:
 soočenje s krivico,
 prepoznavanje čustev, ki vrejo znotraj vas,
 odločitev, da dogodka ali besed ne boste premlevali v svojih mislih,
 zavestna odločitev, da spustite od sebe in iz sebe to žalitev ali dogodek

ali besede …
 Odpuščanje je najmočnejša sila za ozdravljenje odnosov.

Odpuščanje JE najprej in predvsem odločitev in ne sme temeljiti na čustvih.
Odpuščanje  ni  čustvo.  Čustva  kasneje  sledijo  odločitvi.  Odpuščanje  ni
pravično in je v bistvu milost in darilo. Darilo predvsem nam.

Lep primer o milosti  najdemo v filmu Forrest  Gump.Kako odpustiti,  zakaj
odpustiti,  kakšne  so  posledice  in  nevarnosti  neodpušanja,  ter  kakšne  so
posledice  odpuščanja,  preberite  v  že  omenjeni  knjižici  Odpuščanje,  ki  je
sestavni del zbirke N1.

Neodpuščanje je kot kislina, ki nas od znotraj razjeda!
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Kako obupno ljudje potrebujeo odpuščanje nazorno pove naslednja zgodba:

Neki Španec se je odločil, da se bo pobotal s svojim sinom, ki je pobegnil v
Madrid. Ves skrušen je v časopisu El Liberal objavil naslednji oglas: »Paco, v
torek  opoldne  pridi  k  hotelu  Montana.  Vse  sem ti  odpustil.  Tvoj  oče.«  V
Španiji je Paco pogosto ime, in ko je ta oče odšel na trg pred hotel, je osemsto
mladeničev po imenu Paco čakalo svojega očeta.

Ta zgodba nam pokaže dve plati: 
1. Oče je očitno mislil, da je on edini oče, ki ga je sin užalil, in bo prvi oče,

ki bo sinu odpustil.  Če ne bi tako mislil,  bi napisal svoje ime in tudi
priimek svojega sina pa še kakšen podatek.

2. Več  kot  očitno  je,  koliko  ljudi,  še  posebno  mladih,  si  želi  oziroma
obupno išče in potrebuje odpuščanje, milost in sprejetje svojih staršev
(in to velja za vse profile, nivoje in področja).

Odločimo se, da bo odpuščanje naš način življenja. Že zjutraj se odločimo, da
bomo odpustili vsakemu, ki nas v tem dnevu prizadene, razočara ali izneveri.
Vseskozi  vedite,  da  odpuščate  zaradi  sebe  in  ne  zaradi  osebe,  ki  vas  je
prizadela. Če vam nekdo »stopi na žulj« in čeprav se vi jezite in zamerite, kdo
tukaj trpi? VI! Njega nič ne boli. Mogoče celo žvižga in veselo gre naprej.
Enako velja v vseh drugih situacijah, pa naj so še tako težke.

Ne moremo se vrniti v preteklost in začeti znova,
vendar pa  lahko začnemo sedaj in pridemo do čisto novega konca.

Recite si: ZMOREM ODPUŠČATI!

Naše odpuščanje se začne v naših mislih. Misli so volan našega življenja. Kaj
se zgodi, če spustite volan, ko vozite avto? Gre svojo pot in zagotovo bi trčili
nekam in doživeli nesrečo, če ga ne bi ponovno zagrabili. Enako je z našimi
mislimi.  Kadar niso pod našim nadzorom, hitro zaidejo s prave poti in nas
odpeljejo na napačno pot. 

Če v življenju želite  doseči drugačne rezultate,  kot jih imate  sedaj,  morate
začeti delati drugačne stvari oziroma na drugačen način, kot to počnete sedaj.
Delati enake stvari in pričakovati drugačne rezultate, je milo rečeno neumno.
Lahko povem tudi drugače: če vam ni všeč to, kar žanjete, morate zamenjati
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seme  in  to  seme  so  vaše  misli.  Najprej  morate  spremeniti  svoj  način
razmišljanja, ker naše misli vodijo naša dejanja.

Ne moremo namreč kontrolirati svojih  besed in dejanj, če ne kontroliramo
svojih misli. Misel sproži razmišljanje, ki vodi v odločitev, ta vodi v dejanje
in posledično odvisno od dejanja dobimo rezultat.

Ravno  tako  ne  moremo  kontrolirati  svojih  čustev  in  obnašanja,  če  ne
kontroliramo svojih misli. Dejstvo je, da so naša čustva  proizvod naših misli.

Jaz se odločim  za določeno misel,  misel proizvede čustvo,  čustvo določa
moje obnašanje, obnašanje  vpliva na moje  odnose z drugimi ljudmi, odnosi
pa vplivajo na moj uspeh. Torej sem jaz odgovorna za svoje obnašanje, ne pa
okoliščine. 

Z mislimi se bomo borili. Verjetno že večina ljudi ve, da so negativne misli
škodljive  in  pozitivne  dobre.  Na  žalost  pa  se  mnogi  ne  znajo  spopasti  z
negativnimi  mislimi  in  se  jim ne  znajo  upreti.  Več  o  tem,  kako  so  misli
pomembne za naše življenje, kako se znebiti negativnih ter jih preusmeriti v
pozitivne, si preberite v moji knjižici Misli in čustva.

Vsakemu človeku prihajajo slabe misli.  Tega skoraj  ne moremo preprečiti.
Predstavljajte si, da so misli kot ptice, ki letajo po zraku nad našo glavo – tega
jim ne moremo preprečiti, ko smo zunaj v naravi. Lahko pa jim preprečimo,
da naredijo gnezdo na naši glavi. Enako je z negativnimi mislimi. Ne moremo
jim preprečiti, da pridejo, lahko pa jim preprečimo, da se za stalno nastanijo v
naši glavi. 

Kadar pride slaba, negativna, škodljiva misel (ne znam, ne morem, ne bo mi
uspelo, druge imajo raje, ne bom napredoval,  ne marajo me, neroden sem,
nesposoben  sem,  zbolel  bom,  prevaral  me  bo,  zapustila  me  bo  …),  jo
enostavno obrnite na glavo in dobili boste resnico (znam, morem, uspelo mi
bo …)

Kot v križišču ne morete hkrati zaviti levo in desno, ravno tako ne morete v
enem trenutku  imeti  v  glavi   pozitivnih  in  negativnih  misli.  Razlika  med
pozitivnim in negativnim razmišljanjem je v tem, da pozitivno razmišljanje
vodi v rešitve in akcijo, negativno razmišljanje pa vodi v depresijo, napetosti
in živčne zlome. Naše življenje je v približno 90% posledica naših misli.
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Sveto pismo pravi, da je človek to, kar v svojem srcu misli; da postane to, kar
misli. Če nam torej knjiga vseh knjig – Sveto pismo že tisočletja govori, da so
misli  izvor tako dobrega kot slabega,  potem bo že držalo.  Ravno tako nas
Sveto pismo uči, naj čuvamo svoje misli in odstranimo vsako napačno misel
iz  svoje  glave.  Ena  sama  napačna  misel  vas  lahko  zadržuje  v  bolezni,
trpljenju, neuspehu, pomanjkanju. Kaj mislite, koliko časa? Toliko, kot ji vi to
dovolite. Ne bodite ujetniki svojih misli! Naj vaše misli delajo za vas in ne
proti vam.

Glejte se v mislih takšne, kot bi lahko bili, oziroma takšne, kot želite  biti.
Zakaj?

Ker um ne razlikuje med resničnim dogodkom in domišljijo (razmišljanjem),
kot dejstvo sprejme vse, kar razmišljamo, še posebej, če je to bolj intenzivno.
Naš um sprejme kot našo željo to, o čemer večino časa razmišljamo – tudi če
so to strahovi in stvari, ki si jih ne želimo. 

Pravzaprav mnogo ljudi v svoje življenje nehote pritegne stvari,  katerih ne
želi, ravno zato, ker o tem razmišljajo in to podkrepijo s strahovi. Strah pa je
najmočnejše čustvo. Mi razmišljamo v slikah, zato je pomembno, da vedno
razmišljamo o želenih rezultatih in ne o tem, česar se bojimo ali ne želimo, da
se nam zgodi. Veliko pomembneje je videti cilj in verjeti, da obstaja način, da
pridemo do njega, kot pa vedeti, kako naj pridemo.

Če uporabljate afirmacije, naj ne vsebujejo besedice NE. Primer: Ne bom se
spotaknil  – ta je napačno oblikovana. Pravilno je: Z lahkoto bom hodil  ali
odlično bom nastopil … Govoriti morate to, kar hočete!

Recite si: »Ne bom se spotaknil«! In sedaj ugotovite, kaj ste videli v glavi,
kakšno  sliko  ste  imeli.  Ponovite  še  enkrat,  če  niste  bili  pozorni.  Verjetno
vidite sliko, kako se spotikate. Naš um ne zazna besedice NE. Govorite vedno
to, kar hočete (vendar nikoli v škodo drugih), in nikoli tega, kar ne želite, da
se  vam zgodi!  Pazite,  kaj  berete,  pazite,  kaj  poslušate,  pazite,  kaj  gledate,
pazite, kaj spuščate v svoje misli.

Vse, kar pride v nas, bo prej ali slej prišlo tudi iz nas. Če v steklenico nalivate
črno vino, ne morete pričakovati, da bo iz nje potem priteklo belo vino. Če
svojo glavo polnimo z negativnimi, slabimi in neumnimi stvarmi, enostavno
ne more potem priti ven nekaj dobrega in pozitivnega. Vsak kmet ve, da če
posadi koruzo, bo zrasla koruza. Za eno sprejeto in slišano negativno izjavo
potrebujete 7 do 10 pozitivnih, da izniči tisto negativno. 
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Slaba misel proizvede slabe predstave v vašem umu, slabe predstave ustvarijo
strah,  strah  vas  paralizira.  Vendar pozor!  Dobra  pozitivna  misel  proizvede
pozitivno predstavo v našem umu, pozitivna predstava nas napolni z energijo,
navdušenjem, upanjem in vero, kar nas spravi v zagon in pozitivno akcijo.
Razmišljajte to, kar želite biti in to, kar želite žeti; predvsem pa sejte to, kar
želite žeti! Zmorete! Tako, kot je zmogel orel iz naslednje zgodbe:

Nekoč je živel kmet, ki je ujel mladega orla in ga dal v kokošnjak h kokošim.
Ker je orel rasel skupaj z njimi, je prevzel njihove navade in okolje. Postal je
tak kot katera koli druga kokoš.
Nekega  dne  je  kmetijo  obiskal  naravoslovec.  Odšel  je  h  kokošnjaku,  se
zagledal v kokoši ter vzkliknil: »To pa ni kokoš, to je vendar orel!«
»Prav imate«, je odvrnil kmet, »vendar v resnici ni orel, ampak kokoš, saj je
kokošjo hrano in se vede kot kokoš. Ta orel nikoli ne bo letel.« Naravoslovec
je hotel preveriti kmetovo teorijo, zato je orla vrgel v zrak. Žival res ni hotela
poleteti (kaj bi pa rekle ostale kokoši) in prav nič je ni moglo spodbuditi k
temu.
Zato je naravoslovec nekega zgodnjega jutra odnesel orla na vrh gore.
Tam mu je pokazal drugega orla, ki je ljubko jadral skozi nebo. Takrat je orel
spoznal, da se razlikuje od kokoši in pomislil,  da bi mogoče tudi on lahko
letel.  Presunljivo  je  zavreščal  in  se  na  vso  silo  pognal  iz  naravoslovčevih
razprtih rok. Poletel je strmo navzgor, vse više in više v nebo, dokler ni izginil
iz obzorja. 

Dokler je živel med kokošmi, ni bil sposoben leteti. Ko pa je spoznal, da je
orel in da zato lahko leti, je poletel v nebo. In prav tako je v našem življenju.
Imeti  moramo jasno vizijo  in  prave misli.  Smo to,  kar mislimo!  Spodnje
stavke ste verjetno že slišali, a so tako resnični, da bi jih morali stalno imeti
pred očmi in v umu.

Pazim na svoje misli, ker postanejo moje besede.
Pazim na svoje besede, ker postanejo moja dejanja.
Pazim na svoja dejanja, ker postanejo moja usoda!

(Avtor neznan)

Recite si: ZMOREM USMERJATI SVOJE MISLI V PRAVO SMER
(nikoli v škodo drugih)!
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S kontrolo in usmerjanjem svojih misli boste dosegli čudovite spremembe v
svojem življenju. Seveda če bodo misli pozitivne in nikoli v škodo drugih. Če
bodo te misli negativne, boste pač doživeli negativne spremembe.

V vsakem primeru so naše misli kot semena, ki večkratno obrodijo svoj sad.
Saj veste, ko posadite zrno koruze, zrasteta dva storža, vsak ima od 400 do
1000 zrn. Zato se morate zavedati, da če vam ni všeč to, kar žanjete, morate
zamenjati seme – svoje misli. 

Sprememba je nujna, vendar ni enostavna. Vsaka sprememba prinaša rast in
vsaka rast zahteva spremembo. Največkrat boli in zahteva precej visoko ceno.
Zato  večina  ljudi  raje  ostane  v  starih  problemih,  kot  da  bi  poiskali  nove
rešitve. Na stare probleme so že navajeni, če pa kaj spremenijo, ne vedo, kaj
jih čaka. 

Odločite se in spremenite vedenje, ki vas vodi tja, kamor ne želite priti. Vse se
začne z enim – prvim korakom. Ne lotevajte se mnogih stvari naenkrat, ker
boste največkrat razočarani in še bolj obupani. Odločite se za eno stvar in se
100 % osredotočite na to. 

Ko to postane vaša navada, se lotite nove. Dobra novica je, da novo navado
lahko  usvojimo  relativno  hitro.  Z  vztrajnim  zaporednim  dnevnim
ponavljanjem že  po 21-ih  dneh pridobimo novo navado –  seveda če  si  to
želimo. Če to ni naša želja, potem tratimo čas in napor. 

Pri pridobivanju nove navade si napišite opomnike ali koga prosite, da vam
pomaga,  sicer  bo  dnevna  rutina  poskrbela,  da  boste  pozabili  na  svojo
odločitev. Za pridobivanje nove navade se moramo prisiliti, ne bo prišla sama
od sebe. Pri tem se bomo počutili zelo neudobno. Vse (duh, duša in telo) bo
kričalo: nehaj, nočem tega, to je neumno … Vendar je to normalen proces.
Tako kot vas po prvi masaži vse boli, vendar se kasneje odlično počutite. Ali
ko greste v Anglijo in razumsko veste, da se vozi po levi, vi pa ste kljub temu
panični in v krču, ko ste prvič na njihovih cestah. Enako je s pridobivanjem
novih  navad.  Pomembno  je,  da  to  veste,  da  se  ne  vdate  občutkom  in
trenutnemu počutju. Če želite doseči kakršnokoli spremembo, morate najprej
spremeniti svojo miselno naravnanost. To nam lepo pokaže zgodba o mladi
nevesti:

Mlada  nevesta  je  med  vojno  sledila  soprogu  v  vojaško  taborišče  na  rob
kalifornijske puščave.  Na vsak način je hotela biti z njim, čeprav ji je mož
odsvetoval,  saj  so  bile  življenjske  razmere  milo  rečeno  primitivne.  Edino
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razpoložljivo  bivališče  je  bila  napol  podrta  koliba  blizu  indijanske  vasi.
Podnevi je bilo neznosno vroče, 46     C v senci, poleg tega je bril veter, ki je
nosil pesek in prah. Dnevi so bili dolgi in pusti. Njeni edini sosedje so bili
Indijanci, ki niso govorili angleško. 
Ko  je  njen  mož  prejel  ukaz  za  dvotedenske  manevre  v  puščavi,  so  jo
osamljenost  in  neznosne  življenjske  razmere  zlomile.  Pisala  je  mami  in
priznala, da ne zdrži več in da se bo vrnila domov. Kmalu je prejela materin
odgovor, ki je vključeval tudi naslednji vrstici: Dva moža sta gledala iz ječe,
eden videl (gledal) je blato, drugi zvezde blesteče.
Ko je znova in znova prebirala ti dve vrstici, se je začela sramovati. Dejansko
si ni želela zapustiti moža. Prav – se je odločila – pa bom poiskala zvezde.
Odločila se je, da se bo spoprijateljila z Indijanci in jih prosila, naj jo naučijo
tkati in lončariti. Spoznala je njih, njihovo kulturo in zgodovino. Ko je začela
proučevati puščavo, je odkrila njene čudovite zaklade in bogastva. Sčasoma je
postala taka izvedenka in strokovnjakinja za puščavo, da je napisala knjigo. 

Kaj  se  je  spremenilo?  Niti  puščava  niti  Indijanci,  temveč  ona  in  njena
miselna  naravnanost  ter  odnos.  S  spremembo  miselne  naravnanosti  je
nesrečne okoliščine obrnila in spremenila v čudovito izkušnjo sama.

Ko se človek odloči, mu gre vse na roko,
da se njegova odločitev uresniči.

Recite si: ZMOREM SE SPREMENITI!

Naša sprememba je seveda močno odvisna tudi od naše želje. Pravzaprav naša
želja močno določa oziroma vpliva na to, ali bomo ali ne bomo spremenili
svoje misli. Če si nekaj močno želimo, potem bomo iskali način, kako naj to
dosežemo. Če si nečesa ne želimo tako močno ali pa si tega sploh ne želimo,
potem bomo iskali le izgovore. Tudi če je sprememba nujno potrebna, a si je
vi ne želite, bo pri večini ljudi prevladala želja.

Večino ljudi namreč vodijo njihove želje in ne potrebe. Pomislite: ali ste kdaj
kupili  nekaj, česar niste potrebovali? Verjetno ste. Zakaj? Ker ste si  želeli.
Seveda je  odvisno od naše osebnosti,  v koliki  meri  želje  vladajo v našem
življenju.  Mnogo  ljudi  sploh  ne  ve,  kaj  si  želi.  To  je  akuten  problem
današnjega časa, še posebno pri mladih.

Ljudje jamrajo in stokajo, ko pa jih vprašaš, kaj bi imeli ali spremenili, nimajo
jasnega cilja in odgovora. Pri neki anketi jih od 100 vprašanih 98 ni vedelo,
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kaj bi. In največji problem s pomanjkanjem želje imajo ljudje, ki nimajo lastne
identitete in mislijo, da morajo biti ali imeti to, kar jim drugi narekujejo, kar
drugi od njih pričakujejo. Ugotovite, kaj si VI želite. Ne, kaj pričakuje okolje
(na  delovnem  mestu  seveda  morate  delati  to,  za  kar  ste  se  obvezali  ),
tradicija ali celo vaša izobrazba.

Vaša želja mora biti le vaša. Globoka, iskrena in goreča, kot takrat, kadar smo
zaljubljeni. Takrat počnemo »čudne« stvari. Včasih nemogoče. Vse naredimo,
da ugodimo osebi,  ki nam je všeč, da ji  ustrežemo, da jo opozorimo nase,
pritegnemo pozornost. Takrat imamo neko posebno moč, nek zagon, ki nam
da krila,  navdih,  ideje,  nič  nam ni  težko,  takrat  podiramo rekorde,  imamo
motivacijo,  ideje,  domišljijo,  pogum,  voljo,  vztrajnost  in  ustvarjalne
zmožnosti, ki jih prej nismo poznali. Vendar naša želja nikoli ne sme biti v
škodo drugim. 
Če ne veste, kaj je vaša želja, boste morda potrebovali kar nekaj časa, da to
ugotovite. Jaz sem potrebovala več kot eno leto. In ko sem ugotovila, kaj si
želim,  sem imela  problem s  tem,  da  si  to  priznam in  sprejmem.  Zato  ne
obupajte.  Preberite  knjigo Sporočilo  prijatelja  (Tony  Robbins).  Odlična  je,
tenka,  enostavna,  razumljiva,  spodbudna,  resnična.  V  njej  Tony  pove  tudi
svojo življenjsko zgodbo. 

Če vi ne veste, kaj si želite, potem boste delali to, kar bodo drugi želeli. Želite
si velike stvari in se ne omejujte z resničnimi ali namišljenimi ovirami. A vaše
želje naj bodo moralne, poštene in ne v škodo drugih, ker nobeno bogastvo,
položaj  ali  odnos  ne  obstane,  če  ni  zgrajeno  na  poštenosti  in  moralnosti.
Nastane že, vendar ne obstane.

Bodite  pogumni,  kot  je  bil  Martin  iz  sledeče  zgodbe:  Martinov  oče je  bil
potujoči trener konjev, zato je Martin večino svojega otroštva preživljal od
farme do farme, kar je slabo vplivalo na njegov učni uspeh. V zadnjem letniku
srednje šole je moral za domačo nalogo napisati spis o svojih sanjah in ciljih.
Nalogo je vzel zelo resno in napisal jo je z vsem svojim  srcem. Zapisal je
svojo vizijo, da bo nekoč imel 80 hektarov zemlje, kamor bo postavil hišo s
1200 kvadratnimi metri površine. Narisal je celo zemljevid in načrt hiše. Na
noben projekt ni bil tako ponosen kot na to nalogo. Si predstavljate Martinovo
razočaranje, ko mu je učitelj vrnil spis in na rob zapisal veliko enko?!

Takoj  je  stopil  k  profesorju  in  prosil  za  pojasnilo.  Učitelj  je  potrtemu
mladeniču  povedal,  da  je  spis  slabo  ocenjen  zaradi  nerealistične  vsebine.
»Konec  koncev,«  je  dodal,  »Martin,  si  le  sin  potujočega  trenerja  konjev.
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Nobenih dohodkov nima tvoj oče, nima denarja za nakup zemljišča, kaj šele
za gradnjo hiše.« 

To je bil za učitelja dovolj velik razlog, da je Martinovo nalogo ocenil kot
nerealistično.  Povedal  mu  je,  da  bo  moral  napisati  novo  nalogo,  saj  je
pozitivna ocena pogoj za opravljanje izpita. Martin je staršem povedal, kakšna
krivica se mu je zgodila in prosil je očeta za nasvet. Oče je dejal: »Martin, vse
je odvisno od tebe, sam se moraš odločiti.« 

Naslednjega  dne je še enkrat stopil k učitelju in ga obvestil, da ne bo napisal
novega spisa,  saj  bi  s  tem izdal  svoje  sanje.  Na srečo je  Martinova vizija
premagala učiteljev cinizem, saj  je danes lastnik 80-ih hektarov zemlje,  na
kateri stoji 1200 kvadratnih metrov velika hiša. Nad kaminom v dnevni sobi
visi njegov spis, v katerem je opisal svoje sanje. Na svojem posestvu Martin
gosti, vodi in organizira mladinske klube.

Vaše sanje se rodijo v vašem srcu in samo tam lahko umrejo.
Drugi vas lahko zaustavijo le začasno, za zmeraj se lahko zaustavite le sami.

Recite si: ZMOREM SI PRIZNATI ŽELJO!

Ko  si  priznate  željo,  je  nujno  potrebno  verjeti,  da  jo  lahko  uresničite  in
dosežete. Verjeti morate, da zmorete, da vam pripada, da boste našli način. Če
imate živi odnos z Bogom, potem verjemite njegovi Besedi, saj pravi, da se
nam zgodi tisto, kar verjamemo, oziroma tisto, za kar molimo. Pravi pa tudi,
da če dvomimo, naj ne pričakujemo, da bomo kaj prejeli.

Božja  Beseda  je  resnična  in  živa,  zapisana  v  knjigi  vseh  knjig  –  Svetem
pismu. To je knjiga, v kateri je največ spodbudnih misli in afirmacij. Knjiga,
ki nas vseskozi spodbuja. Iz nje črpajo znanje za stotine motivacijskih knjig,
knjig  o  odnosih,  o  komunikaciji,  o  poslovanju,  to  je  knjiga,  ki  nosi  vse
odgovore  na  sodobna  vprašanja  tega  zapletenega  sveta.  Jo  iskreno
priporočam. 

Vi, ki ste navdušeni nad mojimi seminarji, naj vam zaupam, da vsi temeljijo
na Bibliji. Priznajte Bogu svoje iskrene želje. On ve, da jih imamo. On pozna
želje našega src; če so poštene in iskrene, nam jih bo izpolnil, če pridemo pred
njega in ga prosimo. Priznajte torej želje svojega srca, verujte. Kaj pomeni
vera? Vera pomeni videti, preden imaš. 
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Videti v mislih, si predstavljati. Vero potrebujemo, ko so vse okoliščine proti,
ko  nam  razum  govori,  da  je  nemogoče,  ko  ljudje  dvomijo  v  nas.  Takrat
potrebujemo vero! Vere ne potrebujemo, ko imamo dejstva! Verjemite, da
zmorete doseči to, kar si želite.  Vsak v nekaj verjame. Vprašanje je, v kaj
hočete verjeti; v to, da zmorete ali v to, da ne zmorete. Izbira je vaša. Vera nas
spravi  tudi  v  akcijo,  saj  je  potrebno  tudi  nekaj  narediti.  Brez  nič  ni  nič.
Vprašanje je le, ali iščete rešitev ali poveličujete težave. 

Naše življenje (uspeh, sreča, zadovoljstvo, neuspeh) ni odvisno od okoliščin,
temveč od našega odziva na njih. Raziskave in praksa so pokazale, da je naše
življenje v 90 % odvisno od našega odziva na okoliščine in le v 10 % od
okoliščin samih. Na okoliščine večinoma ne moremo vplivati, zato pa lahko
100 % zmoremo vplivati na svoj odziv na te okoliščine. Naš uspeh je torej v
največji meri odvisen od našega odziva na situacije, v katerih se znajdemo.
Kako  bi  se  vi  odzvali,  če  bi  bili  na  njihovem  mestu  in  z  njihovimi
okoliščinami? In mimogrede, so le ljudje, tako kot jaz in vi. Niso se že rodili
znani.

 Julij Cezar je imel epilepsijo.
Beethoven je od 39 leta naprej bil popolnoma gluh.
Homer je bil slep.
Platon je bil grbav.
Demosten je jecljal.
Abraham Lincoln se je rodil v revni kolibi sredi gozda.
Edison je bil gluh, raznašal je časopise po vlaku.
Einsteina so vrgli iz šole rekoč, da iz njega ne bo nikoli nič.
Handel je šepal.
Hellen Keller je bil slepa in gluha.
Krištofu Kolumbu so takratni izvedenci brez omahovanja 
 izjavili, da njegov načrt  ni izvedljiv in je povsem nemogoč. 
 Kolumb je dokazal nasprotno.
Na začetku prejšnjega stoletja se je množica znanstvenih 
 strokovnjakov norčevala nad zamislijo letala. Nek znanstveni  
 novinar je zapisal: »Poskusi z letalom so čista izguba  časa in 
 denarja.« Le teden dni kasneje sta brata Wright poletela s  
 »popolno oslarijo«. A  kljub temu so izvedenci še naprej 
 napadali zamisel o letalu. Glavni komandant  francoskih 
 zavezniških sil je izjavil: »Letala so primerna za šport, vojski 
 pa zagotovo ne morejo nič koristiti.«
Strokovnjaki so rotili Madame Curie, naj pozabi na obstoj 
 elementa z imenom radij,  saj ga znanost ne predvideva.
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Triindvajset založnikov je zavrnilo prvo otroško knjigo dr. 
 Seussa. Štiriindvajseti  založnik je prodal šest milijonov izvodov!

Pa ne recite, da so oni drugačni ali da so živeli v drugačnem času itn. Če se
izgovarjate, ste že izgubili. Nekdo je rekel, da kdor je dober v izgovarjanju,
verjetno nič drugega ne zna dobro delati. 

Ne upamo si ne zato, ker je težko, težko je, ker si ne upamo.

Recite si: ZMOREM VERJETI!

Vera  je  torej  odločitev  in  akcija!  Vera  ni  upanje.  Upanje  je  nekje  v
prihodnosti, vera pa je zdaj. Vera sproži akcijo, četudi se je treba prisiliti.  

Ne čakajte, da pride motivacija, ki vas pripravi za akcijo. Če boste čakali, da
pride motivacijo sama od sebe, boste dolgo čakali. Najbrž boste dočakali le
depresijo  in  malodušje.  Ko pa  se  prisilite  v  akcijo,  se  hitro  pridruži   tudi
motivacija. 

To lahko ponazorimo z lokomotivo in vagoni. Ko lokomotiva spelje, ne začne
z vso hitrostjo, temveč sopiha počasi, zelo počasi, včasih imate občutek, da se
sploh ne bo premaknila. Potem počasi dobiva zagon, vse večji in večji, dokler
ne drvi z vso hitrostjo. Pri tej hitrosti se ne more takoj ustaviti. 

Vidite, enako je z nami. Le začeti je treba in se prisiliti v akcijo, pa bo prišla
tudi motivacija in kar ne bo hotela stran od nas . Akcija je rešitev za večino
naših težav. Ne imejte piknika samopomilovanja in se ne smilite sami sebi.
Vedno je nekdo, ki mu gre slabše in vedno je nekdo, ki mu gre bolje. Ne
primerjajte se z drugimi v svojo škodo. Ne glede na to, kako slabe stvari so se
vam zgodile,  se svet  vrti  naprej  – z vami ali  brez vas.  To je kruta izjava,
vendar  je  resnična.  Kot  že  prej  rečeno,  na okoliščine  ne moremo vplivati,
lahko pa na svoj odziv in na to, da gremo v akcijo, tako kot je šel mož iz
naslednje zgodbe:

V neki šoli v Londonu je bil zaposlen nepismen hišnik. Ker ni znal ne brati ne
pisati,  je novi, mladi ravnatelj menil,  da bo to imelo slab vpliv na njegovo
delo in okolico, zato je hišnika odpustil.

21



Hišnik  se  ni  prepustil  samopomilovanju  in  kuhanju  zamere  do  ravnatelja,
temveč  mu  je  odpustil.  Kljub  omejenem znanju  je  s  pravim podjetniškim
duhom odprl malo trafiko, ki pa je zrasla v pravo trgovino. V tem poslu je bil
tako dober, da je odprl več takih trgovin in sčasoma je nastala cela veriga
trgovin, vredna več milijonov dolarjev.

Nekega  dne  je  nepismenega  podjetnika  obiskal  eleganten  bankir  in  mu
zastavil zelo zvito vprašanje: »Za nepismenega človeka vam gre zelo dobro.
Si lahko predstavljate, kje bi bili, če bi znali brati in pisati?« Nepismen hišnik
je trenutek pomišljal in nato odvrnil: »No, mislim, da bi bil še vedno hišnik v
šoli.« 

Verjemi vase, ko nihče drug ne. To iz tebe naredi zmagovalca.

Recite si: ZMOREM ITI V AKCIJO!

Ko  zares  verjamemo  in  smo  stopili  v  akcijo,  potrebujemo  še  vztrajnost.
Vztrajnost  je  pomembnejša  od  talenta.  Brez  vztrajnosti  bomo  odnehali.
Večina ljudi pravzaprav ne doživi neuspeha, ampak preprosto odneha. Vedno
je prezgodaj odnehati.  Mnogo ljudi odneha tik pred ciljem. Ne bodite med
njimi.  Vztrajajte.  Naj  vam  spodnja  resnična  zgodba  služi  v  spodbudo  in
tolažbo: 

V Ameriki je skoraj vsem znana veriga restavracij za hitro prehrano Kentucky
Fried Chicken, vendar pa jih le malo ve, da je rezultat vztrajnosti z velikim V.
Namreč pri 65-ih letih je polkovnik Sanders dobil  svojo prvo pokojnino, s
katero  ni  bilo  mogoče  preživeti  meseca.  Ker  ni  hotel  prositi  za  socialno
podporo, je razmišljal,  na kašen način bi še zaslužil  denar. Znal je narediti
odličnega piščanca, po prav posebnem receptu in na poseben način. Odločil se
je, da ta recept proda restavraciji,  ki bi mu potem dajala določen delež od
zaslužka s prodanimi piščanci. Dve leti se je vozil v svojem starem avtu po
vsej Ameriki in ponujal svojo idejo in recept. Večina se mu je smejala, mnogi
so ga vrgli ven, ko je potrkal na njihova vrata, velikokrat je bil lačen, spal je v
avtu,  vendar  ni  odnehal,  verjel  je,  da  ima  odličen  recept,  ki  bo  olajšal  in
skrajšal pripravo piščanca. Dobil je tisoč in en NE, preden je dobil svoj prvi
DA. 

Koliko  bi  nas  vztrajalo? Koliko  bi  jih  vztrajalo  po  drugem  ali  tretjem
poskusu? Vendar se morate zavedati, da je neuspeh dogodek in ne oseba, in
kar  je  še posebej  pomembno: imamo pravico do neuspeha,  ravno tako kot
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pravico do uspeha. Ste preveč zaposleni, da bi vztrajali in čakali na uspeh? Pa
pojdite naprej brez njega.

Velikih del ne opravimo z močjo, ampak z vztrajnostjo!
Vztrajajte. Težje ko je splezati na vrh, lepši bo razgled z vrha. 

(Jason Evert)

Recite si: ZMOREM VZTRAJATI!

Naj zaključim z vrstico iz Svetega pisma: če verjamete, da zmorete,  ali  če
verjamete, da ne zmorete – imate prav (Matej 9, 29). Zgodi naj se vam, kar
verujete!  Vera vedno deluje,  nikoli  ne zataji.  Vprašanje je  samo,  ali  imate
pozitivno  ali  negativno  vero.  Jaz  verjamem,  da  zmorete.  Vendar  to  ni
pomembno.  Pomembno je,  kaj  vi  verjamete.  Ali  verjamete,  da zmorete  ali
verjamete,  da ne zmorete?  To je  stvar  osebnega izbora.  Naj  vas naslednja
resnična zgodba resnično ohrabri:

Rodil se je v revni razpadajoči kolibi sredi gozda. Ni končal osnovne šole.
Mama mu je umrla, ko je imel 9 let. 
1831 je doživel poslovni neuspeh, 
1832 neuspeh pri izboru v zakonodajni zbor,
1833 še en poslovni neuspeh (15 let je rabil, da je vrnil dolgove),
1834 izvolitev v zakonodajni zbor,
1835 smrt ljubljenega dekleta,
1836 živčni zlom,
1838 poraz na volitvah za predsednika spodnjega doma,
1840 poraz na izboru volilne komisije,
1843 poraz na volitvah v kongres,
1846 izvoljen v kongres,
1848 poraz na volitvah v kongres,
1855 poraz na volitvah v senat,
1856 poraz na volitvah za podpredsednika,
1858 poraz na volitvah v senat.

Ali bi vi še naprej vztrajali ali bi obupali? 

1860 JE BIL IZVOLJEN ZA PREDSEDNIKA ZDA.
To je bil, »Pošteni Abe«, rojen 1809, umorjen 1865, 16. predsednik ZDA, prvi
republikanski predsednik, ki je leta 1862 odpravil suženjstvo. Po atentatu ga je
ljudstvo povzdignilo v junaka in mučenika.

23



Premagani so samo tisti, ki odnehajo. (Theodore Roosvelt)

Recite si: VERJAMEM, DA ZMOREM URESNIČITI SVOJE SANJE
(CILJE, ŽELJE)!

ZMOREM !
(avtor neznan)

Lahko se naučim, karkoli moram znati,
da dosežem, karkoli si želim,

a vedeti moram, da:

me ne morejo naučiti drugi, to se zmorem sam;
me ne morejo spremeniti drugi, to se zmorem sam;

mi ne morejo dati večjega prihodka drugi,
zaslužiti si ga zmorem sam;

mi ne morejo dati druge službe drugi,
poiskati si jo zmorem sam;

mi ne morejo oblikovati življenja drugi,
zmorem si ga sam;

mi ne morejo rešiti mojih težav drugi,
zmorem se sam spopasti z njimi;

drugi ne morejo odločati namesto mene,
to zmorem sam;

drugi ne morejo doseči mojih sanj,
to zmorem sam;

drugi ne morejo uživati mojih sadov,
to zmorem sam, s svojimi najdražjimi!

Hvala, da ste prebrali to knjižico. Vse napisano je rdeča nit mojih predavanj.
Obiščite  spletno  stran  www.solaodlicnosti.si in  poglejte  celotno  ponudbo,
priporočila in reference.
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Seminarje izvajam tudi v podjetjih:

 seminar v  celoti prilagodim  željam in potrebam naročnika,
 število udeležencev ni omejeno,
 seminar se  izvaja v prostorih naročnika oziroma na lokaciji, ki jo določi,
 čas izvedbe prilagodim naročniku (uro, dan, trajanje),
 seminar je namenjen vsem nivojem in profilom, saj je vsak
      posameznik pomemben del uspešne celote,
 seminarji so praktični, življenjski in vsestransko uporabni takoj v praksi,
 ne potrebujem posebnih tehničnih pripomočkov,
 da bi delovni proces nemoteno potekal in da bi se ga lahko udeležili vsi 

sodelavci, lahko v enem dnevu izvedem dva seminarja, kar ne spremni 
kakovost izvajanja (primer:za popoldansko izmeno izvedem triurni seminar
dopoldan, za dopoldansko pa popoldan - čas izvedbe je stvar dogovora),

Pokličite me na 040 825 442 (Nena) ali pišite na podajroko@gmail.com
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Nena
040 825 442

podajroko@gmail.com
www.solaodlicnosti.si

26

http://www.solaodlicnosti.si/
mailto:podajroko@gmail.com

	Spremenite vedenje, ki vas vodi tja, kamor ne želite priti.
	S kontrolo in usmerjanjem svojih misli boste dosegli čudovite spremembe v svojem življenju. Seveda če bodo misli pozitivne in nikoli v škodo drugih. Če bodo te misli negativne, boste pač doživeli negativne spremembe.
	V vsakem primeru so naše misli kot semena, ki večkratno obrodijo svoj sad. Saj veste, ko posadite zrno koruze, zrasteta dva storža, vsak ima od 400 do 1000 zrn. Zato se morate zavedati, da če vam ni všeč to, kar žanjete, morate zamenjati seme – svoje misli.
	Sprememba je nujna, vendar ni enostavna. Vsaka sprememba prinaša rast in vsaka rast zahteva spremembo. Največkrat boli in zahteva precej visoko ceno. Zato večina ljudi raje ostane v starih problemih, kot da bi poiskali nove rešitve. Na stare probleme so že navajeni, če pa kaj spremenijo, ne vedo, kaj jih čaka.
	Odločite se in spremenite vedenje, ki vas vodi tja, kamor ne želite priti. Vse se začne z enim – prvim korakom. Ne lotevajte se mnogih stvari naenkrat, ker boste največkrat razočarani in še bolj obupani. Odločite se za eno stvar in se 100 % osredotočite na to.
	Ko to postane vaša navada, se lotite nove. Dobra novica je, da novo navado lahko usvojimo relativno hitro. Z vztrajnim zaporednim dnevnim ponavljanjem že po 21-ih dneh pridobimo novo navado – seveda če si to želimo. Če to ni naša želja, potem tratimo čas in napor.
	Pri pridobivanju nove navade si napišite opomnike ali koga prosite, da vam pomaga, sicer bo dnevna rutina poskrbela, da boste pozabili na svojo odločitev. Za pridobivanje nove navade se moramo prisiliti, ne bo prišla sama od sebe. Pri tem se bomo počutili zelo neudobno. Vse (duh, duša in telo) bo kričalo: nehaj, nočem tega, to je neumno … Vendar je to normalen proces. Tako kot vas po prvi masaži vse boli, vendar se kasneje odlično počutite. Ali ko greste v Anglijo in razumsko veste, da se vozi po levi, vi pa ste kljub temu panični in v krču, ko ste prvič na njihovih cestah. Enako je s pridobivanjem novih navad. Pomembno je, da to veste, da se ne vdate občutkom in trenutnemu počutju. Če želite doseči kakršnokoli spremembo, morate najprej spremeniti svojo miselno naravnanost. To nam lepo pokaže zgodba o mladi nevesti:
	Recite si: ZMOREM SE SPREMENITI!
	Naša sprememba je seveda močno odvisna tudi od naše želje. Pravzaprav naša želja močno določa oziroma vpliva na to, ali bomo ali ne bomo spremenili svoje misli. Če si nekaj močno želimo, potem bomo iskali način, kako naj to dosežemo. Če si nečesa ne želimo tako močno ali pa si tega sploh ne želimo, potem bomo iskali le izgovore. Tudi če je sprememba nujno potrebna, a si je vi ne želite, bo pri večini ljudi prevladala želja.
	Večino ljudi namreč vodijo njihove želje in ne potrebe. Pomislite: ali ste kdaj kupili nekaj, česar niste potrebovali? Verjetno ste. Zakaj? Ker ste si želeli. Seveda je odvisno od naše osebnosti, v koliki meri želje vladajo v našem življenju. Mnogo ljudi sploh ne ve, kaj si želi. To je akuten problem današnjega časa, še posebno pri mladih.
	Ljudje jamrajo in stokajo, ko pa jih vprašaš, kaj bi imeli ali spremenili, nimajo jasnega cilja in odgovora. Pri neki anketi jih od 100 vprašanih 98 ni vedelo, kaj bi. In največji problem s pomanjkanjem želje imajo ljudje, ki nimajo lastne identitete in mislijo, da morajo biti ali imeti to, kar jim drugi narekujejo, kar drugi od njih pričakujejo. Ugotovite, kaj si VI želite. Ne, kaj pričakuje okolje (na delovnem mestu seveda morate delati to, za kar ste se obvezali ), tradicija ali celo vaša izobrazba.
	Vaša želja mora biti le vaša. Globoka, iskrena in goreča, kot takrat, kadar smo zaljubljeni. Takrat počnemo »čudne« stvari. Včasih nemogoče. Vse naredimo, da ugodimo osebi, ki nam je všeč, da ji ustrežemo, da jo opozorimo nase, pritegnemo pozornost. Takrat imamo neko posebno moč, nek zagon, ki nam da krila, navdih, ideje, nič nam ni težko, takrat podiramo rekorde, imamo motivacijo, ideje, domišljijo, pogum, voljo, vztrajnost in ustvarjalne zmožnosti, ki jih prej nismo poznali. Vendar naša želja nikoli ne sme biti v škodo drugim.
	Če ne veste, kaj je vaša želja, boste morda potrebovali kar nekaj časa, da to ugotovite. Jaz sem potrebovala več kot eno leto. In ko sem ugotovila, kaj si želim, sem imela problem s tem, da si to priznam in sprejmem. Zato ne obupajte. Preberite knjigo Sporočilo prijatelja (Tony Robbins). Odlična je, tenka, enostavna, razumljiva, spodbudna, resnična. V njej Tony pove tudi svojo življenjsko zgodbo.
	Če vi ne veste, kaj si želite, potem boste delali to, kar bodo drugi želeli. Želite si velike stvari in se ne omejujte z resničnimi ali namišljenimi ovirami. A vaše želje naj bodo moralne, poštene in ne v škodo drugih, ker nobeno bogastvo, položaj ali odnos ne obstane, če ni zgrajeno na poštenosti in moralnosti. Nastane že, vendar ne obstane.
	Bodite pogumni, kot je bil Martin iz sledeče zgodbe: Martinov oče je bil potujoči trener konjev, zato je Martin večino svojega otroštva preživljal od farme do farme, kar je slabo vplivalo na njegov učni uspeh. V zadnjem letniku srednje šole je moral za domačo nalogo napisati spis o svojih sanjah in ciljih. Nalogo je vzel zelo resno in napisal jo je z vsem svojim srcem. Zapisal je svojo vizijo, da bo nekoč imel 80 hektarov zemlje, kamor bo postavil hišo s 1200 kvadratnimi metri površine. Narisal je celo zemljevid in načrt hiše. Na noben projekt ni bil tako ponosen kot na to nalogo. Si predstavljate Martinovo razočaranje, ko mu je učitelj vrnil spis in na rob zapisal veliko enko?!
	Recite si: ZMOREM SI PRIZNATI ŽELJO!
	Ko si priznate željo, je nujno potrebno verjeti, da jo lahko uresničite in dosežete. Verjeti morate, da zmorete, da vam pripada, da boste našli način. Če imate živi odnos z Bogom, potem verjemite njegovi Besedi, saj pravi, da se nam zgodi tisto, kar verjamemo, oziroma tisto, za kar molimo. Pravi pa tudi, da če dvomimo, naj ne pričakujemo, da bomo kaj prejeli.
	Božja Beseda je resnična in živa, zapisana v knjigi vseh knjig – Svetem pismu. To je knjiga, v kateri je največ spodbudnih misli in afirmacij. Knjiga, ki nas vseskozi spodbuja. Iz nje črpajo znanje za stotine motivacijskih knjig, knjig o odnosih, o komunikaciji, o poslovanju, to je knjiga, ki nosi vse odgovore na sodobna vprašanja tega zapletenega sveta. Jo iskreno priporočam.
	Vi, ki ste navdušeni nad mojimi seminarji, naj vam zaupam, da vsi temeljijo na Bibliji. Priznajte Bogu svoje iskrene želje. On ve, da jih imamo. On pozna želje našega src; če so poštene in iskrene, nam jih bo izpolnil, če pridemo pred njega in ga prosimo. Priznajte torej želje svojega srca, verujte. Kaj pomeni vera? Vera pomeni videti, preden imaš.
	Videti v mislih, si predstavljati. Vero potrebujemo, ko so vse okoliščine proti, ko nam razum govori, da je nemogoče, ko ljudje dvomijo v nas. Takrat potrebujemo vero! Vere ne potrebujemo, ko imamo dejstva! Verjemite, da zmorete doseči to, kar si želite. Vsak v nekaj verjame. Vprašanje je, v kaj hočete verjeti; v to, da zmorete ali v to, da ne zmorete. Izbira je vaša. Vera nas spravi tudi v akcijo, saj je potrebno tudi nekaj narediti. Brez nič ni nič. Vprašanje je le, ali iščete rešitev ali poveličujete težave.
	Recite si: ZMOREM VERJETI!
	Vera je torej odločitev in akcija! Vera ni upanje. Upanje je nekje v prihodnosti, vera pa je zdaj. Vera sproži akcijo, četudi se je treba prisiliti.
	Ne čakajte, da pride motivacija, ki vas pripravi za akcijo. Če boste čakali, da pride motivacijo sama od sebe, boste dolgo čakali. Najbrž boste dočakali le depresijo in malodušje. Ko pa se prisilite v akcijo, se hitro pridruži tudi motivacija.
	To lahko ponazorimo z lokomotivo in vagoni. Ko lokomotiva spelje, ne začne z vso hitrostjo, temveč sopiha počasi, zelo počasi, včasih imate občutek, da se sploh ne bo premaknila. Potem počasi dobiva zagon, vse večji in večji, dokler ne drvi z vso hitrostjo. Pri tej hitrosti se ne more takoj ustaviti.
	Vidite, enako je z nami. Le začeti je treba in se prisiliti v akcijo, pa bo prišla tudi motivacija in kar ne bo hotela stran od nas . Akcija je rešitev za večino naših težav. Ne imejte piknika samopomilovanja in se ne smilite sami sebi. Vedno je nekdo, ki mu gre slabše in vedno je nekdo, ki mu gre bolje. Ne primerjajte se z drugimi v svojo škodo. Ne glede na to, kako slabe stvari so se vam zgodile, se svet vrti naprej – z vami ali brez vas. To je kruta izjava, vendar je resnična. Kot že prej rečeno, na okoliščine ne moremo vplivati, lahko pa na svoj odziv in na to, da gremo v akcijo, tako kot je šel mož iz naslednje zgodbe:
	Recite si: ZMOREM ITI V AKCIJO!
	Ko zares verjamemo in smo stopili v akcijo, potrebujemo še vztrajnost. Vztrajnost je pomembnejša od talenta. Brez vztrajnosti bomo odnehali. Večina ljudi pravzaprav ne doživi neuspeha, ampak preprosto odneha. Vedno je prezgodaj odnehati. Mnogo ljudi odneha tik pred ciljem. Ne bodite med njimi. Vztrajajte. Naj vam spodnja resnična zgodba služi v spodbudo in tolažbo:
	Velikih del ne opravimo z močjo, ampak z vztrajnostjo!


