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NOVI TERMINI PREDAVANJ, SEMINARJEV IN DELAVNIC: 
 

17. 12. 2004 – Naklo pri Kranju – Predavanje BREZMEJNA MOČ MISLI IN STRAHOV 
24. 1. 2005 – Naklo pri Kranju – Tečaj javnega nastopanja PSIHORETORIKA 

29. 1. 2005 – Ljubljana – Seminar – delavnica ČUDEŽNA MOČ PRAVE LJUBEZNI 
 

POZOR! Ta e-mesečnik je nevaren! Lahko vam spremeni življenje, 
zato dobro premislite, preden boste nadaljevali z branjem! 

UVODNA MISEL E-MESEČNIKA 
Avtor članka: Roy Goreya 

 
BODIMO SREČNI S SEBOJ 
 
Ste se že kdaj vprašali naslednje: Kako ljubiti človeka, ki bo z vami do konca življenja – 
sebe? 
 
Po svetu hodijo milijoni ljudi, če ne že celo več milijard, ki se srečujejo s problemom svoje 
samopodobe, nezadovoljstva nad svojim telesom, nad svojimi takšnimi ali drugačnimi 
zmožnostmi. Za lepotne operacije zmečejo ogromno denarja, saj menijo, da jim bo to 
pomagalo do boljše samopodobe. A vse to je jalovo početje, kajti občutek sreče, občutek 
sprejetosti ne pride iz naše zunanjosti – vse to pride iz naše notranjosti. 
 
V sodobnem svetu izvira ogromno bolezni, nesreč in depresij le iz tega, ker se nismo 
pripravljeni sprejeti takšnih, kakršni smo. Ker se nismo naučili biti srečni s seboj, se ljubiti, 
spoštovati in ceniti. 
 
Zato so moje želje vam, drage bralke in dragi bralci e-mesečnika KORAKI DO 
USPEHA, za leto 2005 naslednje: 
 
Želim vam, da bi v odnos do sebe vnesli več naklonjenosti, spoštovanja, nežnosti in 
ljubezni. 
 
Želim vam, da bi bili od sedaj naprej bolj srečni s seboj. 
 
Želim vam, da bi si bolj prisluhnili in postavili sebe na prvo mesto. 
 
Želim vam, da bi se večkrat objeli in podelili veselje z drugimi in s samim seboj. 
 
Želim vam, da bi si upali od sreče zavriskati na ulici ali v naravi, ne da bi se potem z 
občutkom krivde spraševali, le kaj si drugi mislijo o vas. 
 
Želim vam, da bi po svetu hodili v vibraciji ljubezni, miru in hvaležnosti. 
 
Vse to, kar sem vam naštel in kar vam želim, bo vsakogar od vas popeljalo naprej po poti 
osebne in duhovne rasti. Temelj vsakega uspeha je zadovoljstvo nad seboj. Ko se 
sprejmemo in vemo, da smo vredni ljubezni in obilja, takrat smo najbolj srečen 
človek na svetu. 
 
NAJ VAS SPREMLJA LJUBEZEN! 
 

BOGASTVO ŽIVLJENJA, BOGASTVO SRCA 
Trenutki, ki življenju dajejo smisel. 

Avtorica članka: Nina Kolar 



 
ODLOČITEV KOT NOVOLETNO DARILO 
 
Se spomnite, kakšni ste bili kot otroci, ko ste s starši nakupovali v trgovinah? Ste hoteli vedno 
imeti vse, kar vam je prišlo pod roke, ali pa ste želeli imeti le kako malenkost, ki ste jo v 
tistem trenutku potrebovali? To je lahko bilo tudi nič, če pač niste občutili nikakršne potrebe. 
 
Dandanes se veliko ljudi sooča s problemom odločanja, pa ne le pri nakupovanju, ki je v 
tem času zelo aktualno, ampak pri vseh stvareh. Od vsepovsod prežijo na nas raznorazne 
informacije, barve, tisoč in ena vonjava in okus, mi pa moramo v navalu vsega tega izbrati 
tisto pravo stvar, ki nas bo popeljala v lepši in boljši danes ali jutri. 
 
Odločiti se ali ločiti nekaj od nečesa. Kaj je tisto pravo? Pomislite, kako zmedeni so otroci, 
ko starši od njih zahtevajo, da izberejo med čokolešnikom in čokolinom, mlečnim rižem, 
kruhom z marmelado oz. kremnim namazom!? Za male je zelo težavno delo, izbrati le eno 
stvar izmed množice drugih, prav tako dobrih, zato tudi ni čudno, da se naposled vname pravi 
boj med starši, ki želijo otroka le nahraniti, in malčki, ki zaradi svoje zmedenosti planejo v 
jok. 
 
Ste tudi sami kdaj v precepu, katero stvar izbrati oz. od česa vsega se ločiti brez 
kasnejšega občutka krivde ali obžalovanja? Odločitev ni vedno lahka, je pa nujna, če 
želimo naprej, pa naj si bo to le izbira hrane ali kake druge potrošne ali luksuzne dobrine. Ali 
pa izbira službe, novega kroga družbe, novih vzorcev razmišljanja - slednja izbira je po 
mojem mnenju še najtežja. 
 
Vedno je treba potegniti mejo med tistim, kar je bilo, in med tem, kar si želimo. 
Pomembno namreč je, da se pomikamo naprej proti ciljem, ko v življenju občutimo 
nemir ali nezadovoljstvo. Prav na ta nemir ciljajo tudi tržniki. Vedo, da nas bo široka paleta 
ponudbe le zmedla in da bomo ob nemiru, ki ga bomo občutili, želeli nekam naprej in tako 
pograbili stvar, ki bo najbolj bodla v oči. Da pa je ironija še večja, naposled ugotovimo, da mi 
sami ali tisti, ki jim je kupljena stvar namenjena, tega ne potrebujemo. 
 
Kaj vam priporočam? Zopet preprosto rešitev – takrat, ko se ponujajo preštevilne izbire, pri 
čemer mislim na vsa področja vašega življenja, je najbolje, da ne izberete ničesar od 
ponujenega. Najlažje se boste v danem precepu pomaknili naprej tako, da boste izbrali tisto, 
česar ni ne na policah ne v škatlah ali besedah drugih ljudi. Izberite nekaj povsem novega, 
nekaj, kar je v vas samih že tako ali tako del vas, ker ste edinstveni. Ne le po telesu, 
ampak po načinu razmišljanja in čutenja. 
 
Odpihnite prah z zakladnice idej, ki so v vas! Izberite iskreno misel, če jo imate, v nasprotnem 
primeru je raje ne izberite. Namesto brskanja po oglasih za službo raje sami napišite 
fantastično ponudbo za delo, ki vas bo predstavila takšne, kakršni ste, z vsemi vašimi 
sposobnostmi.  
 
Sami izdelajte voščilnico, če se boste ob tem počutili ustvarjalne, pripravite si dobro večerjo 
po vašem trenutnem navdihu. Ko greste v službo, se zjutraj še v postelji vprašajte, v kakšnih 
barvah bi se tisti dan odlično počutili. 
 
Danes se odločite, da se boste od-ločevali le takrat, ko boste sami za to čutili 
potrebo ali navdih. Sami sebi bodite najboljši prijatelj in upajte si podariti kaj lepega za 
novo leto, ki prihaja – morda beležnico, v katero boste zapisali seznam svojih odločitev za 
prihodnje leto. Ko bo leto zopet naokoli in se boste ozrli nazaj, boste lahko ugotovili, 
da sta bili prav ta beležnica in vaša odločitev o novih odločitvah nekaj najlepšega, 
kar vam je podarilo staro leto. 
 
--------------------------------------------- 
Nina Kolar, absolventka ekonomije, pesnica in mlada ustvarjalka 
Spletna stran: www.mozaik-kreativnosti.com 
E-pošta: nina.kolar@mozaik-kreativnosti.com  
 



USTVARJALNA MOČ MISLI 
Kako odkrijemo zakladnico v sebi? 

Avtor članka: Roy Goreya 
 
MOČ ISKRENE MOLITVE 
 
Prav gotovo ste že veliko slišali ali prebrali o tem, kakšno čudežno moč ima lahko pravilno 
formulirana molitev. Kako bi lahko opredelili molitev? Molitev je duševna dejavnost, ki jo 
naslovimo na Brezmejno inteligenco, Vesolje, Prasilo, Najvišjega oz. na Boga. Povemo jo v 
prvi osebi ednine, sedanjiku in v trdilni obliki. Izjemno pomembno je tudi, da jo 
končamo z besedami, kot so: »Naj se zgodi tvoja volja.« ali »Hvala ti Bog za prejeto.« ali pa 
»Hvaležen sem.« Obenem je pomembno zaupati, da je želeno že na poti. 
 

• ALI JE MOLITEV VEČ VRST? 
 
Da, res je – molitev je več vrst, najbolj pogosta pa je molitev »daj mi«, s katero prosimo 
Boga za določene koristi. Umetnost molitve je izkušnja, ki se nenehno razvija. Ko se človek 
zave Božje prisotnosti, ve, da bo dobil vse, kar resnično potrebuje za izpolnitev svojega 
življenjskega cilja. 
 
Druga vrsta molitve »daj mi«, ki je najbolj razširjena, je vizualizacija. Ker si hočemo 
zagotoviti, da bo Najvišji natančno vedel, kaj želimo, mu pošiljamo »slike« tega. 
 
Jezus je molil: »Ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi.« Razsvetljena duša bo te »daj mi« 
molitve odložila med obrabljene igrače ter molila molitve zahvale in vedno dodala: »Naj se 
zgodi tvoja volja.« Čim več molimo za druge, tem več moči nam da sposobnost moliti in 
večjega blagoslova smo deležni. 
 

• KAKO MOLITI? 
 
Izjemno pomemben je duh, v katerem izrečemo besede Najvišjemu. Z molitvijo vzdržujemo 
nepretrgan stik z Najvišjim. Kako torej moliti in kje? Naslednja zgodba nam razkriva bistvo. 
 
Glede vprašanja, kakšen je najboljši položaj pri molitvi, se je nekoč sestala skupina 
duhovnikov. Pogovarjali so se v nedogled, ne da bi prišli do zaključka. Nekateri so vztrajali, da 
je bistveno klečanje. Tisti s koščenimi koleni so trdili, da je sedenje prav tako učinkovito. Spet 
drugi so bili mnenja, da je potrebno hoditi sem in tja in na ta način ustvarjati potreben žar. Ko 
je grozilo, da se bo pogovor preveč razvnel, so se odločili, da bodo odločitev prepustili 
edinemu duhovniku, ki je bil vseskozi tiho. Prišel je s podeželske župnije in jim takole 
odgovoril: 
 
»Ko sem bil nekega dne pozen za mašo, sem tekel po sosedovem vrtu in padel v njegov 
vodnjak, kakor sem bil dolg in širok. Na pol poti se mi je noga zataknila ob zlomljeno desko in 
tako sem obvisel z glavo navzdol. Bratje, ne prej ne kasneje nisem nikoli tako dobro molil.« 
 
Zgodba nam več kot nazorno dokazuje, da za učinkovito molitev ni pomemben položaj, ampak 
naša iskrenost. 
 

• MOLITI GLASNO ALI TIHO? 
 
To je odvisno od posameznika. Sami zase moramo odkriti, kakšen način nas najbolj približa 
Najvišjemu. Za nekatere ima tiha molitev večjo moč, drugim pa se zdi, da je glasna molitev 
bolj prepričljiva. Morda lahko odkrijemo, da je en način učinkovitejši od drugega, to pa je 
odvisno od okoliščin, ki nas vodijo k potrebi po molitvi. 
 

• V ČEM JE MOČ MOLITVE? 
 
Molitev usmerja zavest k Najvišjemu. Z molitvijo prosimo ustvarjalne sile vesolja za pomoč. 
Molitev potegne posameznika iz sebe k Najvišjemu. Molitev vodi, sprošča in zdravi. 



 
EPILOG 
 
Kot vidimo, je najbolj uspešna tista molitev, ki je iskrena in prihaja iz srca. Pri tem ni ključno, 
ali govorimo tiho, naglas, klečimo, stojimo, smo doma ali v cerkvi. Je pa zelo pomembno, da 
vsak trenutek molitve s svojo duhovno naravnanostjo izražamo hvaležnost Najvišjemu za 
prejeto. 
 
P. S.: Članek je deloma povzet po knjigi EDGAR CAYCE O SANJAH, MEDITACIJI, BARVAH 
IN KAMNIH. 
 
--------------------------------------------- 
Roy Goreya, motivacijski trener, predavatelj in avtor knjižnih uspešnic 
Spletna stran: www.osebna-rast.com 
E-pošta: roy.goreya@osebna-rast.com  
 

KOTIČEK ZA SAMORAZVOJ 
Korak v neznano, pot pogumnih. 

Avtor članka: Robert Lisac 
 
GREVA NA KAVO 
 
Ko sem še pred nekaj leti delal kot animator v nekem zdravilišču, me je zelo komunikativna in 
prijazna ženska srednjih let, poslovnega videza povabila na kavo. Zanjo sem vedel le, da v 
zdravilišču redno prireja samorazvojne delavnice.  
 
Odkrito priznam, da mi je bil takrat pogovor ob kavi mučen, ker sem imel občutek, da sem na 
psihološkem striptizu, saj me je gospa spraševala nedolžne stvari, za katere sem čutil, da še 
zdaleč niso tako nedolžne. Na srečo se je vse skupaj kmalu končalo, ker me je čakala še gora 
službenih obveznosti. Ta gospa mi je ob koncu pogovora vljudno ponudila svojo vizitko, ki 
sem jo kasneje prilepil v zvezek, v katerem zbiram naslove vseh ljudi, ki jih srečam. 
 
Takrat so se mi zdeli pogovori ob kavi, čaju ali kakšni drugi pijači popolnoma odveč. Če človek 
skoraj 20 let odrašča v Švici, kjer to ni v navadi, se mu zdi sila čudno, če ga nekdo brez 
razloga povabi na pijačo. Danes seveda mislim drugače. Ta pogovor ob kavi, ki se je sicer 
odvijal malce čudno, se je po nekaj mesecih najprej spremenil v ploden poslovni odnos, 
kasneje pa v iskreno prijateljstvo, ki mi danes zelo veliko pomeni.  
 
Sklenil sem, da to taktiko poskusim tudi sam in tako sem začel vabiti na kavo zanimive ljudi, 
ki sem jih srečal. Ne trdim, da ta taktika deluje vedno, vendar ko deluje, so vtisi, nauki in 
informacije, do katerih na ta način pridem, tisočkrat več vredni kot vsako zavrnjeno druženje 
ob kavi. 
 
Tako sem spoznal cel kup zanimivih ljudi, od umetnikov do kolegov in prijateljev, s katerimi 
danes treniram borilne veščine. Pred nekaj tedni me je povabil na čaj človek, ki je bil že na 
videz precej »drugačen« v dobrem pomenu te besede. Spet sem se spomnil, koliko sem 
pridobil in da nisem prav nič izgubil, ko sem se takrat v zdravilišču na vabilo odzval, zato sem 
prisedel.  
 
Tako »odštekanega« človeka že lep čas nisem srečal. Čeprav sva se videla prvič, mi je z 
veliko natančnostjo povedal, kaj se z mano dogaja. Zanj sem bil očitno odprta knjiga, po 
kateri je listal tako, kot se mu je zahotelo. Še preden sem se predstavil, je vedel, da se 
ukvarjam z borilnimi veščinami in cel kup drugih, bolj intimnih stvari, za katere ve le peščica 
ljudi. 
 
Pred leti takšnega človeka še opazil ne bi, kaj šele, da bi v njegovi družbi pil eksotičen čaj. 
Tako sem ob čaju doživel precej intenzivni tečaj, ki bi lahko nosil naslov »Kdo sploh sem?«. Ni 
mi bilo žal niti minute, ki sem jo preživel s tem človekom, čeprav sem se po 15 minutah 
poslovil, ker bi sicer dobil prevelik odmerek »vsega dobrega«. Noro, kaj vse se lahko zgodi ob 



čaju, kavi ali kakšni drugi pijači, se vam ne zdi? 
 
Na Ezofestu, ki je bil pred kratkim v Ljubljani, sem povabil na pijačo človeka, s katerim sem 
se zapletel v pogovor, ko je listal po moji knjigi, ki je bila naprodaj na Šarmovi stojnici. Po 
pijači je postalo jasno, da bova po vsej verjetnosti sodelovala na poslovnem področju, kjer 
bova gotovo oba nekaj pridobila.  
 
Tega vam ne pišem zato, da bi se hvalil, ampak vam želim le prikazati, kaj vse človek pridobi, 
če malce spremeni svoje miselne okvirje, če se bolj odprto odziva na povabila na pijačo in 
če tudi sam povabi sebi zanimive osebe na kavo. Nikoli ne moremo vedeti, kaj se bo zgodilo, 
vendar je vredno tvegati! 
 
Človek se lahko na vabilo odzove ali tudi ne. Če se ne odzove, se pač ne odzove, pa kaj? 
Takrat si mislim, da je na svetu še vsaj polsedma milijarda ljudi, s katerimi še nisem bil na 
kavi. 
 
Kadar se človek odzove pozitivno in vabilo sprejme, lahko en sam pogovor ob kavi spremeni 
njegovo usodo. Poleg tega, da si pridobimo nove znance, nove prijatelje, nove 
poslovne možnosti, nove informacije, zanimive in poučne nauke in slišimo 
neverjetne življenjske zgodbe, nenehno širimo svoje področje delovanja.  
 
Tako postane vsako srečanje ob kavi majhen in zelo intenziven tečaj samorazvoja, če znamo 
pozorno poslušati tistega, ki nam sedi nasproti, in če znamo iz njega s pravimi vprašanji 
izvabiti modrost njegovih življenjskih izkušenj. 
 
Z vsako kavo v družbi novega znanca lahko trenirate vaše komunikacijske spretnosti, 
skoraj zastonj spoznavate nove svetove in drugačne resničnosti drugih ljudi. Če se 
navadite vabiti neznane ljudi na kavo, boste tako trenirali svojo odprtost, svoj pogum, ki sta 
pogoj za osebno rast. Edino, na kar morate paziti, je, da pri celotni zadevi ne postanete 
odvisni od kofeina, kajti prepričan sem, da bodo ljudje prav z vami šli zelo radi na kavo. 
 
P. S.: Vsako srečanje z neznanim človekom ob kavi je korak v neznano. Več o tem koraku v 
neznano si lahko preberete v moji knjigi KORAK V NEZNANO – POT POGUMNIH, ki si jo 
lahko naročite tudi preko Spletne knjigarne OSEBNA-RAST.COM. 
 
P. P. S.: Kaj si mislim o bližajočih se praznikih, si lahko preberete v e-mesečniku KORAKI DO 
USPEHA, ki je izšel letošnjega januarja. 
 
--------------------------------------------- 
Robert Lisac, avtor knjige »Korak v neznano – pot pogumnih« 
E-pošta: samorazvoj@hotmail.com  
 

KLJUČ DO SREČE SKOZI OČI UČITELJICE 
Razmišljanja o vrednotah življenja. 

Avtorica članka: Ljuba Žerovc 
 
O UČENJU SKOZI IZKUŠNJE DRUGIH 
 
Kdo med nami v svojem življenju še ni prišel v položaj, ko bi nujno potreboval pomoč ali vsaj 
pojasnilo, zakaj se mu neka stvar dogaja? Kolikokrat obupani ugotavljamo, da smo se znašli v 
črni luknji, rešilne svetlobe pa ni od nikoder. Takrat se navadno zatečemo po pomoč k svoji 
Notranji Modrosti (Bogu) in jo prosimo za namig, kaj naj storimo, za odgovor, zakaj se nam to 
dogaja, ali za kakršenkoli kažipot iz neprijetne godlje.  
 
Ko se umirimo in se spravimo v stanje pripravljenosti za sprejem odgovora, ga navadno tudi 
dočakamo – morda v obliki kakšnega slučajnega dogodka, srečanja s kom, ki nam prekriža 
pot in nam lahko pomaga, itn. 
 
Dostikrat, ko iščemo odgovor na vprašanje, nam morda ravno tisti dan pride pred oči članek 



ali gledamo (poslušamo) oddajo, ki govori točno o tem, kar nas muči. Ali pa dobimo za darilo 
knjigo, v kateri najdemo odgovor na marsikatero vprašanje. Morda slučajno slišimo kakšno 
opazko, ko nehote prisluškujemo tujemu pogovoru, pa nas kot blisk prešine TO JE TO 
spoznanje. 
 
Notranja Modrost nam odgovarja po svoje – preko sanjskih simbolov, slučajnih srečanj ali 
člankov v časopisju. Pogosto so naš smerokaz dogodki okrog nas, često pa kar izkušnje in 
spoznanja drugih – morda staršev, prijateljev, naključnih znancev, učiteljev idr. Zakaj jim ne 
bi preprosto kar verjeli? Čeprav je naš primer drugačen, si vseeno lahko pomagamo z njimi. 
 
Kdor je dober opazovalec življenja, se veliko hitreje in uspešneje odpira sprejemanju tovrstnih 
sporočil, se pravi, da se hitreje uči. Povsem intuitivno iz množice najrazličnejših podatkov, s 
katerimi ga zasipava življenje, izlušči tistega, ki mu bo pri odvozlavanju vozlov najbolj 
pomagal naprej. Včasih mu pomaga kar kakšna preprosta iskrica modrosti ali ljudski 
pregovor. Primer takšnega bisera modrosti je recimo spoznanje, da se povprečnež uči iz 
svojih napak, nadpovprečnež iz tujih, podpovprečnež pa se iz nobenih napak ničesar ne nauči. 
 
Vendar pa bi nam ta modrost bolj koristila, če bi si jo vtisnili v zavest v obliki pesmi ali verza – 
v tem primeru bi bilo tako, kot da bi nam v možganih zazvenel priljubljeni hit: 
 
Povprečnež uči se iz svojih napak, 
iz tujih napak se učil bo razumnež! 
Nič ne nauči iz napak se bedak – 
naprej še ostaja bedak in neumnež! 

 
Na tak način se nam bo spoznanje samodejno pojavilo v zavesti, ko ga bomo potrebovali, in 
nas tako usmerilo dalje. Se vam ne zdi, da si ga je v tej obliki mnogo lažje zapomniti? 
Spoznanje, ki bi nam pomagalo pri učenju, je morda tudi tole: 
 
Kdor predolgo le na lastnih se napakah bo učil, 
ta kaj prida znanja v umu dolgo še ne bo razvil! 
 
Ali pa tale misel: 
 
Najvarneje in najceneje, 
brez tveganja in najhitreje 
ljudje se iz napak učijo, 
ki drugi jih ljudje storijo! 
 
Če bi se s področja učenja prestavili na področje ljubezni (ki je tudi neke vrste učenje!), bi 
nam bili takšni rimani, melodični izreki v veliko pomoč, ko bi naleteli na zastoj na 
ljubezenskem področju. Samodejno bi se nam pojavili v zavesti in nas (morda) napotili na pot 
k rešitvi. Verjetno bi ob tem spoznali, da tudi sami nismo bili nedolžne ovčice, kar se tiče 
ustvarjanja problema. Oglejmo si recimo spoznanje: 
 
Kdor vara partnerja, naj dobro se zaveda, 
da zveza bo postala kmalu le še beda! 
 
Vendar pa bi modra misel imela večjo vrednost, če bi jo shranili v spomin, preden bi storili 
nekaj, kar bi potem morali obžalovati. V tem primeru bi modrost prevzela vlogo nekakšnega 
miselnega psa čuvaja, ki bi si stalno prizadeval, da do spodrsljaja sploh ne bi prišlo. Kajti 
vedno, ko bi nas naprimer mikalo skočiti čez plot, bi nam zazvenelo v zavesti: Kdor vara 
partnerja, naj dobro se zaveda, da zveza bo postala kmalu le še beda! 
 
Ljudje se vsakodnevno srečujemo z najrazličnejšimi problemi, težavami in stresi, zato 
nenehno potrebujemo kakšno oporo ali/in vzpodbudo. Največkrat si oboje lahko dajemo le 
sami, če zaupamo sebi in svojemu Notranjemu Vodstvu. Velikokrat pa se po pomoč lahko 
zatečemo tudi h kakšni knjigi za duhovni ali osebnostni razvoj, v kateri na vsaki strani 
najdemo pravi odgovor, navdih, nasvet ali tolažbo zase. 



 
Ena takih knjig je tudi moja, z naslovom MODROSTI ZBRANE IZ VERZOV STKANE. V njej 
je takšnih in podobnih vzpodbud in navdihov nekaj tisoč. Zakaj se torej ne bi učili od 
pametnejših in bolj izkušenih ljudi, kot pa smo mi?! Tudi jaz sem se učila od njih! Vendar pa 
se kljub temu, da sem avtorica knjige, tudi sama velikokrat zatekam k njej, kadar potrebujem 
nasvet, vzpodbudo ali pa preprosto le potrditev, da sem na pravi poti. 
 
Vendar pa knjige nisem napisala le zase (čeprav sem sprva pisala modre misli v verzih zato, 
da bi si jih lažje zapomnila!) – namenjena je tudi vsem vam! Kajti pravijo, da je svoje darove 
treba deliti z drugimi. Prepričana sem, da bi vam knjiga koristila ravno tako, kot velikokrat 
koristi meni! Najdete jo tudi v Spletni knjigarni Roya Goreye na strani www.osebna-
rast.com! 
 
Še veliko lepega vam želim v življenju! 
 
--------------------------------------------- 
Ljuba Žerovc, avtorica knjige »Modrosti zbrane iz verzov stkane« 
Spletna stran: www.modrostizbrane.com 
E-pošta: ljuba.zerovc@modrostizbrane.com   

 
PRISPEVKI BRALCEV E-MESEČNIKA 

Izkoristite priložnost in svoje izkušnje podelite še z ostalimi ljudmi. 
 
E-mesečnik KORAKI DO USPEHA želimo še bolj približati ljudem, zato smo se odločili, da 
bomo vsak mesec objavili eno izpoved oz. zgodbo bralca, ki bo imela življenjski nauk. Namen 
našega življenja je ravno v tem, da si medsebojno pomagamo na svoji poti ter si dajemo 
razumevanje, spodbudo in ljubezen. 
 
Zgodbe bralcev, ki so objavljene v e-mesečniku KORAKI DO USPEHA, niso nagrajene s 
klasičnim honorarjem (denarjem), temveč vsak pisec dobi darilo – knjigo ŽIVLJENJSKI 
DIAMANT. 
 
Vsekakor se splača potruditi ter napisati in poslati svojo življenjsko izpoved, nauk, misel, 
izkušnjo … Morda bo ravno vaša življenjska zgodba oz. izpoved tista, ki bo nekoga navdihnila 
za najboljše dosežke in mu spremenila življenje. Nikoli se ne ve! 
 
Tokrat nismo dobili primernega prispevka, ki bi ga objavili v e-mesečniku, zato sem se odločil, 
da vam posredujem zanimivo in poučno zgodbo, ki je objavljena tudi v moji knjigi 
ŽIVLJENJSKI DIAMANT. 
 
LEP DAN, POLN LJUBEZNI! 
 
Roy Goreya 
 

*************** 
 
SOKRATOVA CEDILA 
 
Nekdo je prišel ves razburjen k Sokratu: »Poslušaj, moram ti povedati, kako je tvoj prijatelj 
…« »Počakaj!« ga je prekinil filozof. »Si to, kar mi nameravaš povedati, precedil skozi tri 
cedila?« »Tri cedila?« se je začudil prišlek. 
 
»Da, moj prijatelj, tri cedila. Prvo je cedilo RESNICE. Si preveril, ali je to, kar mi hočeš 
povedati, resnično?« »Ne, nisem. Slišal sem, da ljudje o tem govorijo …« 
 
»Dobri moj prijatelj. Gotovo si to precedil skozi drugo cedilo – cedilo DOBROTE. Je kaj 
dobrega v tem, kar mi želiš povedati, čeprav ni gotovo, da je vse resnično?« »Ne!« je 
odgovoril človek že precej v zadregi. »Ni govora o čem dobrem. Ravno nasprotno …« 
 



»Hm!« ga prekine modrec. »Poskušajmo še s tretjim cedilom. Je to, kar bi mi rad povedal, 
vsaj KORISTNO?« »No, ni ravno koristno …« 
 
»V redu,« reče Sokrat. »Če to, kar hočeš povedati, ni resnično niti dobro niti koristno, vse 
skupaj lepo pozabi in si ne beli las zaradi tega, ker si jih jaz tudi ne!« 
 
Ljudje se premalo zavedamo svoje božanskosti in ljubezni do samih sebe. Vse prevečkrat se 
premalo cenimo, ker nam je nekoč nekdo povedal nekaj slabega o nas samih. Tako kot vidimo 
samega sebe, tako nas vidijo tudi drugi. Zato v življenju vedno srečujemo ljudi, ki naše 
strahove (ali pa ljubezen; odvisno od tega, na kaj se osredotočamo) zvabijo na plano.  
 
Če nekdo govori o skoposti in kaže s prstom na nas, češ da smo mi skopi, v resnici govori o 
sebi. Sprejmimo ga z razumevanjem, kajti človek pri drugem opazi tisto, kar ima sam (oz. 
česar nima). Ne obremenjujmo se z mnenjem drugih ljudi, temveč se zavedajmo, da 
smo čudoviti, vredni ljubezni in vse sreče tega sveta. 
 

MODRE MISLI ZA VSAK DAN 
Misli, ki vas bodo motivirale za vrhunske dosežke. 

 
»Nihče ne more uspeti brez pričakovanj!« Ralph Charell 
 
»Karkoli mislite o sebi, drži!« Orison Swett Marden 
 
»Pozitivna miselna naravnanost je vizum za boljšo prihodnost.« Neznani avtor 
 

ANEKDOTE E-MESEČNIKA 
Resnične zgodbe, ki vas bodo spravile v smeh. 

 

JAZ IN … 
 
Francoski operni skladatelj Charles Gounod ni mogel trpeti bahavosti svojih učencev. Kadar je 
slišal, da je nekdo prav samozavestno govoril o sebi in svojem znanju, mu je navadno zabrusil 
v obraz: 
»Ko sem bil v vaši starosti, prijatelj, sem bil prav tako domišljav kot vi. Takrat sem rekel: Jaz! 
– Potem sem rekel: Jaz in Mozart. – V poznejših letih sem govoril že drugače, namreč: Mozart 
in jaz. – Danes pravim samo še Mozart!« 
 
KAM GRE VINO? 
 
Nemški dramatik Christian Grabbe ni sovražil dobre kapljice. Nekega dne je srečal znanca, ki 
je zlobno opazoval, kako se je pesnik boril z ravnotežjem. Znanec ga je nazadnje ogovoril: 
»Ali ni čudno, mojster, da gre vino, ki meni vselej zleze v glavo, vam v noge?« 
Grabbe je s težavo odgovoril: 
»Da, da, gre pač tja, kjer je prazen prostor.« 
 
POT V NEBESA 
 
Protestanski pastor Billy Graham je prišel v majhno mesto in vprašal nekega dečka, kje je 
poštni urad. Ko mu je deček pokazal pot, mu je Graham rekel: 
»Če prideš nocoj v cerkev, ti bom povedal za pot v nebesa.« 
»Ne vem, če bom prišel,« je odgovoril deček, »saj še poti do pošte ne poznate.« 
 
MUZIKALIČEN TON HUPE 
 
Norveškemu skladatelju Eduardu Griegu se je na pariški ulici pripetila majhna nezgoda. 
Nepreviden šofer je z avtomobilom zadel obenj in ga lahno poškodoval. H Griegu stopi 
prometnik in ga vpraša: 
»Ali ste si zapomnili registrsko številko avtomobila?« 
»Tega ne,« je odgovoril glasbenik, »spominjam pa se, da je bil ton hupe v a-molu.« 
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