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NOVI TERMINI PREDAVANJ, SEMINARJEV IN DELAVNIC: 
 

17. 1. 2006 – Ljubljana – Tečaj javnega nastopanja PSIHORETORIKA 
25. 1. 2006 – Trebnje – Predavanje HVALEŽEN SEM! ZAUPAM ŽIVLJENJU!  

 

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 

 
PRAZNUJEMO IN VAS OBDARUJEMO! 
 
Danes – 19. 12. 2005 je poseben dan, saj ravno danes praznujem svoj 31. rojstni dan. Ob 
tej priložnosti sem se odločil, da izključno naročnike na Brezplačni e-mesečnik KORAKI 
DO USPEHA 31-krat obdarim. 
 
Prvih 31 naročnikov na e-mesečnik, ki se bodo danes 19. 12. 2005 do polnoči preko 
spletne strani www.osebna-rast.com prijavili na predavanje HVALEŽEN SEM! ZAUPAM 
ŽIVLJENJU!, ki bo 25. januarja 2006 v Trebnjem, bo dobilo BREZPLAČNO VSTOPNICO. 
Ob prijavi seveda navedite popolne podatke, saj vam bomo vstopnico poslali po pošti.  
 
Brezplačna vstopnica je vredna 4.000 SIT, obenem pa poleg predavanja dobite še DARILO – 
e-knjigo TAM, KJER JE VOLJA, TAM JE POT. E-knjigo vam bomo še pred novim letom poslali po 
elektronski pošti. Pohitite! Pravico do brezplačne udeležbe ima le prvih 31 prijavljenih! 
 
Mesec december je bil za nas res vesel in delaven, saj smo konec prejšnjega tedna dokončali 
spletno stran BIO VODA (www.bio-voda.com), na kateri prodajamo naravne ionizatorje, ki 
oplemenitijo vodo z negativnimi ioni in odstranijo vodni kamen ter vas zaščitijo pred sevanjem 
tehničnih naprav (računalnik, GSM).  
 
Vsi naročniki na e-mesečnik, ki boste do 25. 12. 2005 kupili katerikoli proizvod iz Spletne 
trgovine BIO VODA v vrednosti najmanj 15.000 SIT, boste zraven dobili še darilo – novo 
knjigo VEČ DAŠ, VEČ IMAŠ!.  
 
POZOR! Če želite dobiti darilo, ob nakupu vpišite geslo 'božiček'. Namreč ta ponudba 
(DARILO ob nakupu na vsakih 15.000 SIT) ni javno objavljena na spletni strani, temveč je to 
ugodnost, katero smo namenili le naročnikom na e-mesečnik.  
 
Leto 2005 počasi odhaja in pred nami so že novi izzivi v letu 2006. Čas božičnih praznikov za 
marsikoga predstavlja tudi čas, ko naredi »inventuro« dogodkov v preteklem letu. Ne glede na 
to, kaj nam bo tak razmislek prinesel – zavedajmo se, da je vsak svoje sreče kovač in leto 
2006 bo ravno takšno, kot si ga predstavljamo, saj smo s svojimi mislimi ustvarjalci 
resničnosti. 
 
Vem, da vam bo v letu 2006 uspelo doseči marsikateri cilj, pa tudi ovire, izzivi in 
priložnosti se bodo pojavili – veselite se jih, saj se boste iz njih marsikaj novega 
naučili. Življenje ni statično, življenje je dinamično, je igra, radost, veselje in ples. Zaplešite 
svoj ples uspeha v letu 2006! Vse to in še več, vam iz srca voščim v imenu vseh 
sodelavcev e-mesečnika KORAKI DO USPEHA! 
 
NAJ VAS SPREMLJATA LJUBEZEN IN OBILJE TUDI V LETU 2006! 
 

BOGASTVO ŽIVLJENJA, BOGASTVO SRCA 

OSEBNA RAST
�ivljenje je igra srca.  



Trenutki, ki življenju dajejo smisel. 
Avtorica članka: Nina Kolar 

 
KO VOŠČILO PRIDE IZ SRCA 
 
V predprazničnih dneh nas reklamna pošta skorajda vsaki dan zasuje z množico oglasov, ki 
oglašujejo oz. pospešujejo prodajo najrazličnejših proizvodov ter storitev. Človek se ob vsej 
tej solati papirja kar težko odloči, kaj bi podaril svojemu prijatelju, znancu, družinskemu članu 
ali partnerju. Marsikdaj v nakupovalnih centrih zaradi široke ponudbe naredi impulzivni nakup, 
doma pa ugotovi, da pravzaprav določenega darila sploh ne želi ponuditi, ker mu ni več všeč.  
 
Tudi pri izbiri voščilnic je situacija podobna. Že konec meseca oktobra so poštne 
nabiralnike zasule ponudbe za nakup raznih setov voščilnic, sicer lično izdelanih, priznanih in 
manj priznanih ter vsakdanjih in nevsakdanjih ustvarjalcev. Nekateri so svoje voščilnice 
ponujali brezplačno, drugi spet zahtevali zanje plačilo v stilu – jaz tebi, ti meni. Pa čeprav 
prejemnik omenjenih vizitk le-teh ni naročil.  
 
Tudi prav, v vsakem primeru se lahko človek za tako »velikodušno« potezo zahvali v mislih ali 
po navadni pošti ali pa plača položnico, ki je bila priložena zraven. Lahko pa naredi še nekaj – 
omenjenim avtorjem namesto plačila za nenaročene voščilnice pošlje kakšno darilce, ki ga je 
tudi izdelal sam. Namreč, svoja ročna dela, ne glede na demografske značilnosti avtorja, 
moramo znati pravilno ovrednotiti in jim samozavestno postaviti svojo ceno. Saj so vendar del 
nas, del naših misli, idej in produkt naših rok! 
 
No, doma izdelane voščilnice pa je še lepše podariti svojim najbližjim. Verjamem, da ste že 
velikokrat komu podarili kakšno darilo, vredno tisočaka, dva, tri, pet ali deset, potem pa se je 
to darilo prašilo na policah obdarovanca. Verjetno je bila to kakšna reprodukcija vaze, slike ali 
kakšnega »štanc« keramičnega izdelka.  
 
Morda pa bi letos, namesto tekanja po nakupovalnih središčih in brskanja za že izdelanimi 
darili, najprej sebi kupili potrebno orodje za izdelavo čestitke, v katero bi vtisnili vaš 
ustvarjalni pečat, del sebe in ljubezni do obdarovanca?  
 
Za to lahko v vseh manj in bolj založenih trgovinah z umetniškimi pripomočki kupite 
šeleshamer ali malo trši barvni papir, posebna bleščeča lepila, ki jih lahko uporabite za 
lepljenje ali dekoracijo, barve za papir in barvni pesek. Tudi s povsem navadnimi vodenimi ali 
tempera barvicami lahko le z nekaj potezami pričarate čisto unikatno, že kar umetniško 
voščilnico! 
 
In ko je vaša voščilnica izdelana, potrebujete še prave besede. Vsaka beseda je vibracija, 
energija in nekatere besede zvenijo povsem običajno, spet druge imajo v sebi močan naboj. 
Kako izbrati prave?  
 
Verjamem, da lahko tudi tu izkoristite vaše že prebujene ali speče potenciale – pomislite na 
osebo, ki ji boste podarili vašo čestitko in katera je najboljša lastnost te osebe. Nato to besedo 
uporabite v enem stavku, morda dveh - več bo teh pozitivnih besed, lepša in bolj posebna bo 
čestitka. Zagotovo boste obdarovancu pričarali nasmešek na obraz, kako mu tudi ne bi, ko pa 
ste med izdelavo voščilnice mislili nanj v najboljši luči, morda celo v boljši, kot kdajkoli poprej! 
 
Če še vedno ne veste, kako bi se lotili izdelave takih voščilnic ali pa morda menite, da je doma 
narejena voščilnica preskromno darilo za vašega obdarovanca, imam za vas predlog oziroma 
vam lahko priskočim na pomoč. V E-trgovini umetnin, ki ponuja le unikatne izdelke 
slovenskih avtorjev, si lahko ogledate in kupite že narejene voščilnice, ki so pravzaprav tudi 
zelo posebne.  
 
To so Energijske kartice presenečenja, ki so v teh dneh še kako prikladno darilo za vaše 
najbližje, poleg njih pa je v E-trgovini umetnin še izbor knjig, e-knjig, slik in energijskih 
talismanov.  
 



Lepe praznike, polne družinske sreče in družbe ljudi, ki jih imate radi, vam želim. Naj vam 
novo leto prinese vse tisto, kar si želite postati in imeti. 
 
--------------------------------------------- 
Nina Kolar, absolventka ekonomije, pesnica in mlada ustvarjalka, avtorica E-trgovine umetnin 
Spletna stran: www.mozaik-kreativnosti.com 
E-pošta: nina.kolar@mozaik-kreativnosti.com  
 

TRŽENJE IN PRODAJA ZA 21. STOLETJE 
Kako povečamo prodajo in ustvarimo navdušene stranke? 

Avtor članka: Roy Goreya 

 
UGLED IN ZAUPANJE PODJETJU SE KAŽETA SKOZI VAŠ E-POŠTNI NASLOV 
 
Pred petimi ali desetimi leti je bilo »čudno«, če smo imeli svoj e-poštni naslov, dandanes pa je 
»čudno«, če ga nimamo. Vaš e-poštni naslov pove o vašem podjetju, zaupanju, ugledu in 
načinu poslovanja precej več, kot pa se zdi na prvi pogled. Ne verjamete?  
 
Na področju osebne in duhovne rasti se v zadnjem času pojavlja ogromno število različnih 
»duhovnih« predavateljev, ki na tem področju organizirajo plačljive seminarje in delavnice, 
obenem pa se poslužujejo gostovanja na brezplačnem strežniku. S tem ni nič narobe, vendar 
pa se vsakemu obiskovalcu takšne spletne strani ob odpiranju le-te odpre kar nekaj reklamnih 
strani, ki nadvse otežujejo brskanje po dotični spletni strani.  
 
A to še ni vse! Ti organizatorji delavnic in seminarjev (mimogrede, govorimo o plačljivih 
seminarjih in delavnicah, ki imajo ceno od 10.000 SIT pa vse do 30.000 SIT in več) ponavadi 
uporabljajo za prijavo na omenjeno delavnico ali predavanje še brezplačne e-poštne naslove, 
kot so: email.si, volja.net, hotmail.com, yahoo.com, gmail.com, če naštejem le nekaj 
najpomembnejših.  
 
Če nas vseeno premami njihova ponudba in se prijavimo na to delavnico, pa se velikokrat 
zgodi (še posebej pri tem izstopata email.si in pa hotmail.com), da je poštni predal »zabasan« 
z e-pošto. 
 
Časi, ko je bilo dovolj na voljo za vaš e-poštni predal 2 MB (hotmail) ali pa 10 MB (email.si) je 
že zdavnaj mimo in dandanes sta vodilna ponudnika brezplačne e-pošte yahoo.com in 
gmail.com, ki ponujata vsaj po 1000 MB (1 GB) prostora na strežniku.  
 
Da se razumemo – za zasebno komunikacijo je brezplačna e-pošta povsem OK, pri 
poslovni komunikaciji pa se moramo striktno posluževati plačljive in varne e-pošte 
na zakupljenem strežniku. Seveda marsikdo misli, da je tovrstno spletno gostovanje zelo 
drago in da si ga »ubogi« ljudje, ki se ukvarjajo z duhovnostjo, ne morejo privoščiti. Naslednje 
vrstice vas bodo prepričale o nasprotnem.  
 
Za primerjavo povejmo, da je spletna stran www.osebna-rast.com, »težka« malo manj kot 
20 MB, kar pomeni, da zanjo zadostuje zakup prostora na strežniku npr. 40 MB, kar pa stane 
pri mojemu ponudniku okoli 1.280 SIT na mesec, kar pomeni za celo leto 15.360 SIT. Seveda 
pa so v to spletno gostovanje vključeni tudi e-poštni naslovi (na voljo jih imate 6, vsak po 100 
MB) z ustrezno antivirus in antispam zaščito. 
 
Skratka, kot vidimo, spletno gostovanje le ni tako zelo drago kot marsikdo misli in 
poslovnež nove dobe se zaveda, da za učinkovito trženje svoje storitve oz. proizvoda 
potrebuje tudi zanesljivo gostovanje spletne strani.  
 
Sam pri poslovni komunikaciji nisem nikoli uporabljal brezplačnega e-poštnega naslova, kajti 
že na začetku svoje poslovne poti sem se zavedal, da je potrebno pri stranki vzbuditi zaupanje 
z e-poštnim naslovom na lastni domeni. 
 



Če se boste tudi vi zanimali za ugodno spletno gostovanje, pišite na e-poštni naslov: 
info@osebna-rast.com in z veseljem vas bomo priporočili poslovnemu partnerju, ki izvaja 
spletno gostovanje. 
  
ŽELIM VAM USPEŠNO KOMUNIKACIJO PREKO E-POŠTE! 
 
--------------------------------------------- 
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 

 
TALISMAN ZA MOČ 
 
Pred nekaj meseci mi je dobra prijateljica, ki se precej spozna na nevidni svet, dala talisman 
za moč, ker mi je bil prav ta izmed vsemi, ki jih je naredila, najbolj všeč. Na prvi pogled so 
takšni, da res nisem vedel, kaj bi rekel, ker nekaj podobnega pač še nisem nikoli videl.  
 
Ker je prijateljica opazila mojo zmedenost, mi je v hipu pojasnila vsa neizgovorjena 
vprašanja: »Veš, to so slovenski talismani. Nosili so jih že Indijanci, pa tudi drugod po svetu 
je vrač pripravil talisman za tistega, ki ga je potreboval. Ker mi Slovenci nismo Indijanci, nam 
pač ni treba nositi usnjene vrečke okoli vratu, zato sem se spomnila, da bi naredila talismane, 
ki jih lahko vsak, ki ga potrebuje, vtakne v svojo denarnico in ga ima na ta način vedno pri 
sebi.« 
 
Sam sem si izbral talisman za moč, saj sem vedel, da me čaka v bližnji prihodnosti precej 
nenavadnih življenjskih izkušenj, ki bodo terjale od mene prav to – moč! Če tako pomislim 
nazaj, kaj vse sem prestal, od kar ga imam, se samo čudim, da sploh še živim. Tudi, če je bila 
situacija še tako brezupna, sem vedno lahko nekako zbral moč, da sem ukrepal na pravi 
način, včasih celo tako, da sem bil še sam presenečen nad hitrostjo lastne intervencije. Majhni 
čudeži so postajali vedno večji.  
 
Situacije, ki so mi bile poprej zelo mučne, so stekle zdaj z lahkoto. Tako sem se prej začel 
znojiti od samega nelagodja, ko sem samo pomislil na to, da bi moral komu prodati svojo 
knjigo. Bil sem mnenja, da sem pisatelj, ne pa tudi prodajalec. Preden sem dobil talisman 
sem, če me je kdo povprašal ali mu lahko priporočam kakšno dobro knjigo, vedno naštel vsaj 
ducat tujih avtorjev, namesto da bi mu ponudil svoj, slovenski izdelek.  
 
Šele s talismanom v roki sem se začel zavedati, kakšno moč ima lahko ena sama knjiga, en 
sam dober stavek knjige, ena sama beseda, da pozitivno vpliva na življenjsko pot tistega, ki 
se vanjo poglobi. Končno mi je naredilo »klik« v glavi, da sem začel drugim priporočati svojo 
knjigo in ne knjig drugih avtorjev.  
 
Situacije, kjer sem lahko čisto sproščeno prodajal svoje knjige, so se kar vrstile in vse skupaj 
sploh ni bilo več podobno prodaji, temveč prijetnemu prijateljskemu pogovoru, kjer je na 
koncu pogovora sogovornik srečen držal v roki mojo knjigo. Kakšno neverjetno olajšanje 
zame! Ali je imel pri tem morda prste vmes talisman moči? 
 
Potem pa se je zgodilo zame glavno čudo! Tisti majhen »klik« v glavi se je spremenil v nekaj 
mogočnega, v nekaj bistveno večjega, saj sem se počutil, kot da bi mi v glavi počil jez. Po tem 
poku so se začele dogajati stvari, ki se mi niso dogajale še nikoli poprej. Podobno, kot se 
sprosti v hipu vsa moč vode, ko jez popusti, tako se je v meni dobesedno razlila neverjetna 
moč po celem telesu. Po Velenju sem hodil kot sam car in točno tako sem se tudi počutil!  
 
Začelo se mi je dogajati, da so me ljudje začeli »kar tako« kontaktirati. Precej jih je bilo, ki so 



izrazili željo, da bi radi brali mojo knjigo. Zame je bil velik uspeh že to, da so ti ljudje mojo 
knjigo tudi kupili. Prvič v življenju sem v tem obdobju sam prodal kar nekaj svojih slik, prej so 
to vedno počeli drugi na mesto mene, ker sem mislil, da tega sam ne zmorem. Spet sem 
pomislil na moj talisman, ki me je tako zvesto spremljal ves ta čas. 
 
Ko pa so me začeli ogovarjati ljudje, tako znani in neznani, da bi radi, da jih poučujem 
»borilne veščine po meri človeka«, se mi je zdelo vse skupaj že zelo osupljivo, skoraj 
magično, ker se vse to pač ni dalo razložiti z neko logiko. Ali je tudi tu imel prste vmes moj 
talisman moči? Zagotovo, saj toliko zaporednih dogodkov ne more biti zgolj naključje.  
 
Tisti, ki berete naš e-mesečnik že lep čas, veste, da se več ali manj požvižgam na praznike, na 
to komercialno obdobje z lučkami okrašenih mest, vendar sem začutil željo, da želim vsem 
tistim, ki so mi blizu, dati v tem obdobju nekaj neobičajnega, nekaj, kar jim bo polepšalo 
življenje v prihodnjem letu. Zato sem pred dnevi nabavil 32 talismanov in jih vse razgrnil pred 
dobro prijateljico. Izbrala si je tistega, ki ji je bil intuitivno najbolj všeč in kot se je kasneje 
izkazalo je bil zanjo pravi! 
 
P.S.: Več o talismanih si lahko preberete na www.mozaik-kreativnosti.com, kjer jih lahko 
tudi kupite sebi in tistim, ki jih imate radi.  
 
--------------------------------------------- 
Robert Lisac, avtor knjige »Korak v neznano – pot pogumnih« 
E-pošta: robert.lisac@osebna-rast.com  
 

KLJUČ DO SREČE SKOZI OČI UČITELJICE 
Razmišljanja o vrednotah življenja. 

Avtorica članka: Ljuba Žerovc 

 
NE RAZDAJAJMO SVOJE NOTRANJE MOČI BREZ POTREBE 
 
Dostikrat prebiram poste po raznih forumih, kjer si člani izmenjujejo mnenja, včasih celo kaj 
pametnega povejo, sicer pa se v glavnem le besedno spopadajo, si ogorčeno  oporekajo ali se 
celo resno prepirajo, se žalijo, si dajejo razne živalske in druge vzdevke, kažejo s prstom drug 
na drugega, češ, ti si tisti, ki pišeš o meni to in to – jaz ti samo vračam... Ali pa preprosto le 
nekaj blebetajo, ali si dajejo duška in preklinjajo ves svet, kako da je krivičen do njih, kako jih 
nihče ne mara, kako jih drugi forumovci le zasmehujejo, opravljajo... in podobne stvari. 
 
Pa ob vsem tem premišljujem - saj res, kako to, da se nekateri ljudje ves čas počutijo neke 
vrste dežurne žrtve, ki ves čas le sprejemajo udarce, posmeh, krivice...?! Kakšne osebnostne 
lastnosti (značaj) morajo imeti, da so lahko doživljenjske žrtve vsega in vsakogar?! In kako 
to, da nekateri ljudje iščejo priznanja, pohvale, vzpodbude (morda tudi ljubezen) prav na 
takih forumih? Je kak forum sploh sposoben česa takega? 
 
Ravno kakšno nedeljo nazaj sem zvečer na gorenjski TV gledala oddajo Rudija Klariča, ki je 
govoril nekaj o višji zavesti. Rekel je, da se ljudje z nižjo zavestjo vedno počutijo šibki, 
nesrečni, izkoriščani, zlorabljeni..., in šele ko odkrijejo svojo notranjo moč (ki jo ima vsak 
človek, le odkril je še ni!), se povzpnejo na višjo raven zavesti, kjer jih nobena stvar več ne 
more prizadeti ali vreči iz tira. Postanejo močni, samozavestni, trdni, pozitivno misleči, 
globoko čuteči in pozitivno delujoči. Vendar pa je do vzpostavitve takšnega stanja pot dolga, 
težka, trnova in naporna.  
 
Morda se ljudje zbojijo ravno tega – muk, znoja, truda, napora...!? Seveda je veliko lažje in 
bolj lagodno igrati vlogo žrtve – tem ničesar ni treba storiti, vsega slabega, kar se jim dogaja, 
pa so tako ali tako krivi drugi, kajti le-ti so tisti, ki odločajo namesto njih, manipulirajo z njimi, 
jih izkoriščajo, zlorabljajo, jim jemljejo denar, čas ...  
 
Pa je res bolj udobno biti žrtev? Je res bolj lagodno postati zaradi tega zasvojen oz. odvisen 
od alkohola, nikotina, kofeina, zdravil, sladkarij, forumov ... češ, drugi me pehajo v to stanje, 



ker me nimajo radi, ker so do mene prezahtevni, ker me tepejo, omalovažujejo, se mi 
posmehujejo... Ali jim s tem, ko jim dovoljujemo takšno ravnanje z nami, ne dajemo sami v 
roke svoje moči? Kajti drugi ljudje se vedejo do nas tako, kot jim mi to (nezavedno) 
dopuščamo. Le zakaj bi se ti ljudje odrekli naši moči, če jim jo pa mi sami od sebe ponujamo?! 
 
Prav enako je s forumi – tudi tu drugim nezavedno ponujamo svojo moč! Tudi sama sem 
nekaj časa sodelovala na enem od forumov. Kakšen mesec me je to celo zabavalo – lahko 
sem povedala svoje mnenje, požela zanj bodisi odobravanje bodisi kritiko. A človeška narava 
je že taka, da raje deli kritiko kot pohvalo, zato sem se često in vse bolj zapletala v čudne 
štorije, ki so me živčno in energijsko le izčrpavale.  
 
Že po verjetnostnem računu bi mi moralo biti jasno, da je med toliko tisoči članov zagotovo 
kje kakšen, ki se ne bo strinjal z mano in mi bo oporekal celo očenaš, tudi če bi ga povsem 
pravilno zdrdrala. Zato je bilo zapletanje v razna živčna prerekanja in dokazovanje svojega 
PRAV enostavno neizogibno. Kar pa je vodilo le v slabo voljo in jezo na ves svet! 
 
Velikokrat sem tako na forumu zapravila cele popoldneve oz. noči. Spat sem hodila ob 
zgodnjih jutranjih urah z bolečo glavo, izmučena, razočarana, jezna sama nase. Zjutraj sem 
se zbujala zlovoljna, sitna, brez energije, pa me je kljub temu prva pot peljala naravnost na 
forum. Je bila to že zasvojenost? 
 
Končno sem spoznala, da s tem brezplodnim prerekanjem in pleteničenjem samo izgubljam 
svojo notranjo moč in energijo. Poleg tega so ti forumi izvabljali iz mene najslabše, kar so 
lahko - hudobijo, jezo, maščevalnost, privoščljivost... Postajala sem osebnost, ki mi ni bila 
čisto nič všeč. Pa sem si nekega dne rekla DOVOLJ.  
 
Ne želim postati zasvojena od teh forumov, ne želim pasti v vrtinec nezdravih energij, ki me 
vlečejo vse bolj na dno. Ne želim postati nekdo z nizko ravnijo zavesti. Ne želim dajati svoje 
moči ljudem z nizko ravnijo zavesti. Poiskala bom znova svojo notranjo moč, povedala si bom, 
da je vse odvisno le od mene same, da sama upravljam s svojo energijo, s svojimi mislimi, s 
svojim življenjem.  
 
Le kaj mi je bilo, da sem šla tako brezplodno trošit svojo moč v te vampirske forume! In neko 
nedeljo zvečer sem dobila odgovor! Hvala, Rudi Klarič! 
 
Ugajati ljudem je, kot da tvojo moč kdo pije – 
naprezanje za to preveč pobere energije! 
 
Nad nekom oblast, moč tisti človek le ima, 
ki mu žrtev sama dovoljenje za to da. 
 
Najtežje je prenašati praznega človeka – 
tvoja energija v prazno v družbi z njim odteka. 
 
Močni moški vladajo ljudem, 
močne ženske vladajo možem. 
 
Z veliko močjo, ki v življenju nam je dana, 
nam tudi večja odgovornost je poslana. 
 
Takoj ko nehaš se razburjati, 
nov vir moči se v tebi prebudi. 
 
--------------------------------------------- 
Ljuba Žerovc, avtorica knjig »Modrosti zbrane iz verzov stkane« in »Verzi za tkanje vezi med ljudmi« 
Spletna stran: www.modrostizbrane.com 
E-pošta: ljuba.zerovc@modrostizbrane.com   

 



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

 
"Napake ne obstajajo, niti naključja. Vsi dogodki so blagoslovi, dani, da se iz njih 
učimo." Elisabeth Kübler - Ross 
 
"Poiskati moramo pot ali pa jo narediti." Hanibal 
 
"Če dela on zate, delaš tudi ti zanj." Japonski pregovor 
 

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

 

PRIJATELJI DO ZADNJE PARE 
 
Med pogovorom o prijateljstvu in prijateljih je italijanski pisec komedij Carlo Veneziani dejal: 
»So prijatelji, ki so vam pripravljeni stati ob strani do zadnje pare – seveda vaše.« 
 
NADEBUDNI UČENEC VIOLINE 
 
Francoski violinist Paul Viardot je pripovedoval, da ga je neki gospod prosil, naj uči njegovega 
sina violino. Po šestih ali sedmih učnih urah šolarček ni dojel ničesar niti si ni zapomnil imen 
štirih strun na godalu. 
»Rad bi vedel,« je ves obupan vzkliknil Viardot, »zakaj tvoj oče hoče, da se učiš igrati na 
gosli!« 
»Zato,« je odvrnil deček, »ker je na tomboli zadel to violino.« 
 
ZRCALCE, ZRCALCE 
 
Španskega viteza Villamediana, ki se je s svojim sposobnostmi posebno odlikoval na 
angleškem dvoru, je kraljica Elizabeta izrecno pohvalila in ga naprosila, naj ji pove ime 
ženske, ki jo ljubi, da bi mu kako pomagala. Vitez se je branil, češ da je to nevarno, in jo 
prosil, naj mu dovoli, da pošlje samo njeno sliko. Kraljica je privolila. 
Naslednjega dne ji je vitez poslal zapečaten zavoj, v katerem je bilo – zrcalo. 
 
ŽENITEV 
 
Petar Vojvodić, junak iz bojev in komandant bataljona, se je leta 1943 oženil s soborko, ne da 
bi koga vprašal. Nekdo je novico sporočil komisarju brigade. Ta je poklical Petra na zagovor: 
»Ali si se res oženil?« 
»Res.« 
»Koga si pa vprašal?« 
»Njo, koga neki!« 
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