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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 

 
NEPRECENLJIVO DARILO 
 
Vsak človek je nekaj posebnega, edinstvenega, neponovljivega in vsakdo od dan ima oz. 
skriva v sebi neprecenljivo darilo. Mnogi se svojega neprecenljivega darila sploh ne 
zavedajo in tako njihovo neprecenljivo darilo ostane skrito, nedotaknjeno in zaprto. 
 
Seveda se sprašujete, le katero je to darilo.  
 
To darilo je vaša izjemna moč, da se spoprimete s še tako velikimi težavami, ki vam 
pridejo na pot. V vsaki krizi je skrito seme še večje priložnosti. Marsikatero »težavo«, ki vas 
doleti bi, že zdavnaj rešili, če bi spoznali, da se rešitev skriva v vas in da zmorete sprejeti 
nastalo situacijo in jo spreobrniti v svojo korist. 
 
Zmorete, če to verjamete! Pa verjamete, da zmorete? To je ključno vprašanje rešitve 
vsakega problema, saj sami prepogosto menimo, da ne zmoremo rešiti »težave« iz takšnih ali 
drugačnih razlogov. Že danes lahko spremenite svoje razmišljanje in začnite verjeti, da 
lahko dosežete in uresničite, karkoli ste si zamislili.  
 
Pri uresničevanju vaših ciljev, ki ste si jih zadali za leto 2006, vam želim veliko pozitivne 
energije in navdušenja! Na koncu leta bo uspeh doseženih ciljev ravno takšen, kolikor 
ste vi verjeli in zaupali vanje. 
 
NAJ VAS SPREMLJATA LJUBEZEN IN OBILJE! 
 

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

Avtorica članka: Nina Kolar 

 
USTVARJAM, TOREJ ŽIVIM 
 
Zima, sneg in hladni dnevi so za marsikoga prava radost, ker se predaja zimskim radostim – 
smučanju, sankanju, dolgim sprehodom po zasneženih pokrajinah, kepanju, izdelavi snežakov. 
Tudi sama sem ljubiteljica tega letnega časa in v zadnjih tednih je snega marsikje zapadlo 
toliko, da niso vedeli, kam z njim.  
 
V brezplačnem e-mesečniku za ustvarjalnost, katerega urednica sem, smo prejšnji mesec 
razpisali nagradno igro o malo drugačnem snežaku. Ko bi vedeli, kakšne fotografije posrečenih 
sneženih skulptur so prispele v uredništvo! Celo krokodila je izdelala neka druščina in videti je 
kot pravi, le da je povsem bel. 
 
Medtem, ko se nekateri ljudje jezijo nad obilico snega, poledico, zasneženimi cestami in 
dvorišči, znajo drugi iz takšnih situacij narediti pravcato zabavo za dušo in telo. Odmetavanje 

OSEBNA RAST
�ivljenje je igra srca.  



snega je lahko prav zabavno skupno opravilo, v kolikor se ga loti cela družina ali soseska. 
Ponekod so se zmrdovali nad prevelikimi kupi snega na vsaki strani parkirnih prostorov, drugi 
pa so iz teh kupov izdelali prave mojstrovine – igluje, snežake, mini skakalnice, mizice, 
gradove in še marsikaj.  
 
In kaj loči »nergače« nad snežnimi razmerami od »veseljakov«? Dostikrat ne prav veliko, če 
odštejem bolne, nemočne ali starejše ljudi, ki jim takih akrobacij zdravje ne dopušča več. Loči 
pa jih pomanjkanje navdušenja, monotonost vsakdanjika in pomanjkanje ustvarjalne energije.  
 
Tudi v dnevih, ki so hladni, deževni in megleni, srečate nasmejane ljudi, ki hitijo po ulici, 
pozdravijo mimoidočega, se mu nasmehnejo in hitijo opravkom naproti. Srečate tudi ljudi, ki 
le stežka v takih dneh dvignejo glavo in pomežiknejo oblakom. Veliko spremembo v njihovem 
obnašanju pa bi tudi na tak dan prav gotovo zaznali, če bi tem ljudem pomagali razširiti okvir 
lastnega razmišljanja, življenja in jim predstaviti, koliko lepega so zmožni narediti in doživeti 
le v enem dnevu.  
 
Poznam kar nekaj ljudi, ki jim je ustvarjalnost glavno vodilo v življenju. Ne gre za 
deloholike, pač pa za ljudi, ki se v vsaki dani situaciji vprašajo, kaj jim je trenutek, preživet s 
sočlovekom, živaljo, ljubljeno osebo ali prelepim koščkom narave, dal v nauk in razmislek. 
Takrat se prične njihovo ustvarjanje z mislimi, besedami in dejanji.  
 
Vprašanja, ki si jih postavljajo, so: »Kam grem? Kaj lahko na tej življenjski poti drugim 
podarim ali naredim, da jim polepšam dan? Kaj lahko podarim sebi, da si razširim lasten okvir 
slike življenja? Kaj sem danes dobrega in ustvarjalnega že naredil in kako lahko svoja znanja 
še nadgradim?  
 
Vse je ustvarjanje, vsaka misel, ki je dobra in v korist posamezniku ter drugim. 
Vsaka dobra in pozitivna beseda (spomnite se, da je vsaka beseda zvok, zvok pa vibracija, ki 
potuje skozi vse, kar nas obdaja) je ustvarjalna, ker je polepšala nekomu trenutek ali dan. In 
vsako dejanje, ki nas je duhovno ali telesno obogatilo, izboljšalo kvaliteto našega življenja, je 
ustvarjanje.  
 
Ustvarjalni so ljudje, ki snujejo načrte za izgradnjo sosesk, ki bodo zaživele v enakovrednem 
odnosu z naravo. Ustvarjalni so ljudje, ki so sposobni nesrečnim ljudem pokazati pot do 
vzroka njihovih težav. Ustvarjalne so živali, ki nam v zimskih dneh grejejo stopala ali naročja, 
medtem ko sedimo s knjigo v rokah. Da, prav ste prebrali – celo živali, pa čeprav niso med 
spanjem niti trenile! S predenjem in nesebično toplino prav sedaj marsikomu lepšajo življenje, 
tudi otrokom v bolnišnicah in starejšim ljudem v domovih za ostarele.  
 
In ustvarjalni so ljudje, ki imajo dovolj veliko srce, da se upajo ugovarjati tam, kjer zastareli 
zakoni ne morejo in ne smejo več preživeti – prav tisti ljudje, ki so, tudi pri nas, dopustili 
obisk živali v bolnišnicah. Ustvarjalen je otrok, ki sprejema odrasle takšne, kot smo, brez 
obsojanja. Pa smo tudi odrasli tega sposobni? Verjamem, da nas je ustvarjalnih ljudi veliko. 
Pričnimo z našo ustvarjalnostjo pri takšnih, čisto majhnih stvareh in dejanjih, ki potrebujejo le 
trezen in iskren razmislek o danih situacijah.  
 
Sčasoma bomo postali, če že nismo, pravi umetniki. Umetniki življenja. Ustvarjalci 
lastnih življenj s pomočjo ustvarjalnosti drugih. 
 
--------------------------------------------- 
Nina Kolar, pesnica in mlada ustvarjalka, avtorica E-trgovine umetnin in avtorica e-pesniške zbirke 
»Potovanje na vrh srca« 
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 



 
KATERE SO LASTNOSTI USPEŠNEGA MANAGERJA, PRODAJALCA, UČITELJA …? 
 
Vsak bralec e-mesečnika naj ti tokrat sam pri sebi odgovori na naslednja pomembna 
vprašanja: 
 
• Koliko knjig s svojega poslovnega področja sem prebral v zadnjem letu dni? 
• Koliko knjig o osebni rasti, motivaciji in komunikaciji sem prebral v zadnjem letu 

dni? 
• Koliko poslovnih seminarjev in tečajev sem obiskal v zadnjem letu dni? 
• Koliko internet strani s poslovnega področja sem obiskal v zadnjem letu dni? 
• Koliko nasvetov iz poslovnih revij, na katere sem naročen, sem uporabil v praksi? 
 
Odgovori na zgornja vprašanja so izjemno pomembna, saj bodo povedali o vas in nadaljnjem 
poteku vašega življenja veliko več, kot si mislite in to ne glede na to, kaj ste in kaj počnete v 
življenju – manager, prodajalec, učitelj, gradbeni delavec, študent, dijak, invalid, brezposeln, 
gospodinja, snažilka, proizvodni delavec, vajenec, avtoprevoznik, profesor …. 
 
Mnogo ljudi po končani srednji šoli ali fakulteti ne prebere nobene nove knjige s svojega 
poklicnega področja in se tudi v tej smeri ne izobražuje na seminarjih in tečajih. Namreč, kaj 
hitro menimo, da o svoji »profesiji«, za katero smo se šolali, že vemo vse.  
 
Sam si svojega življenja ne znam predstavljati brez, da bi prebral kakšno novo knjigo s 
področja osebne in duhovne rasti, kot tudi s področja sodobnih tehnologij (interneta in 
računalništva). Dandanes počnem in se ukvarjam s stvarmi, ki so mi bile še pred petimi leti 
popoln bav-bav in z vsako prebrano knjigo in novo najdeno informacijo naredim korak naprej. 
 
Diplomiral sem oktobra, leta 1998, in od takrat, pa vse do danes, sem prebral toliko knjig, da 
enostavno ne znam povedati, koliko jih je bilo. Tako, »na oko« rečeno, bi dejal, da jih je bilo 
okoli 350, morda celo več. Od leta 1998 pa do danes je minilo malo več kot 7 let in če število 
350 delimo s 7, dobimo ven 50, kar pomeni približno 50 knjig na leto ali približno 1 knjigo na 
teden. 
 
Če se ne bi stalno samoizobraževal in iskal nove ter uporabne informacije, tako za svojo 
osebno rast in motivacijo, kot tudi za svoj posel, bi že zdavnaj lahko ukinil spletno stran in 
zaprl svoje podjetje. Vsak dan se mi pri samoizobraževanju pojavljajo nove in nove uporabne 
ideje, kako razviti posel in kam usmeriti svoje življenje. 
 
Sodoben manager mora imeti prave informacije in znati iz množice podatkov razbrati tiste, ki 
mu koristijo in mu pomagajo pri njegovi poslovni odločitvi. Mnogo sodobnih managerjev se pri 
svojih odločitvah ne zanaša samo na pridobljene podatke, temveč tudi na svojo intuicijo, saj 
jim le-ta pogosto pokaže hitreje pravo pot do rešitve, kot pa množica podatkov. 
 
Izobraževati se, pomeni rasti na vseh področjih življenja in v trenutku, ko sami začnemo 
razmišljati v smeri, češ, jaz pa že vse vem, storimo prvi korak na poti svojega propada in 
neuspeha. Razmislite, koliko knjig ste prebrali v zadnjem letu dni in koliko nasvetov iz njih ste 
prenesli v svoj posel, v svoje delovanje, komuniciranje in družinsko življenje.  
 
Prebrane knjige imajo svojo uporabno vrednost le, če smo znali napotke iz njih vnesti v naše 
vsakodnevno življenje. Razlika med vedeti in to tudi živeti je ogromna! 1.000 prebranih knjig 
nam ne bo pomagalo na naši poti, če nismo uporabili niti enega nasveta oz. informacije iz njih.  
 
Zato, ko se boste naslednjič udeležili kakšnega izobraževanja ali prebrali kakšno knjigo, se v 
prvih 72 urah po končanem izobraževanju in prebrani knjigi vprašajte: »Kaj sem se novega 
naučil in kako bom to uporabil v svojem poslu in življenju?« Če na to vprašanje ne 
odgovorite v 72 urah od zaključenega izobraževanja, potem tudi kasneje ne boste in denar, ki 
ste ga namenili zanj, ste dobesedno vrgli skozi okno.  
 
Torej: »Kaj sem se novega naučil iz tokratne številke e-mesečnika KORAKI DO USPEHA?« 



 
ŽELIM VAM USPEŠNO SAMOIZOBRAŽEVANJE! 
 
--------------------------------------------- 
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 LJUBEZEN 
 
Če ste prebrali prejšnji mesečnik, potem veste, da sem nabavil 32 talismanov, ki jih izdeluje 
ženska, ki se ukvarja z energijami že več kot dve desetletji. Vsi so me debelo gledali, ko sem 
pred njimi razgrnil talismane, podobno kot tarot karte in so si morali sami intuitivno izbrati 
talisman, ki jim je bil najbolj všeč. Ker bolj ali manj poznam življenjsko zgodbo vsakega, ki si 
je izbral svoj talisman, sem bil seveda prijetno presenečen, ko sem opazil, da si je res čisto 
vsak izbral točno ta pravega zase. 
 
Prijateljica, ki je bedela cele noči in jedla samo takrat, ko se je slučajno spomnila, da bi bilo pa 
svojemu telesu dobro privoščiti tudi kaj goriva, je izbrala talisman za zdravje. Že kakšen 
teden po tem, ko si ga je skrbno spravila v denarnico, je dobila od svojega telesa zelo resno 
opozorilo, naj svoje telo preneha tako zlorabljati.  
 
Dojela je, da lahko dela čisto normalno tudi podnevi in da njeno telo nujno potrebuje spanje v 
rednih presledkih in v dovolj velikih količinah ter redne obroke. Ko sem opazoval, od česa ta 
ženska živi, sem imel občutek, da živi od nebeške mane in to tiste, posnete z 0,5% maščobe. 
Opozorilo njenega telesa je bilo več kot očitno in upam, da ga bo tudi upoštevala.  
 
Moj stari oče, ki je zbolel za Alzheimerjevo bolezen, si je izbral talisman za moč. To je točno 
to, kar zdaj v tem stanju, v katerem se nahaja, potrebuje. Drugi sorodnik, ki je že od rojstva 
lažje mentalno prizadet, si je izbral talisman za ljubezen. Njegove oči so prav zažarele, ko je 
na glas prebral: “Talisman za ljubezen.”Kaj drugega potrebuje človek, ki je zaradi svoje hibe 
odrinjen na rob družbe in še malo čez? Samo toplo in prijazno energijo ljubezni, tudi dotik, 
objem in poljub. 
 
Drugi sorodnik si je izbral talisman za srečo in ko je izvedel, da obstajajo še talismani za moč, 
zdravje in ljubezen, je svoj intuitiven izbor utemeljil še na racionalni ravni: “Močan sem 
dovolj, ljubezen tudi funkcionira, sicer ne bi bil poročen. No, talismana za zdravje pa ne 
potrebujem, mi je bolj pomemben ta, za srečo.”  
 
Ker sem vedel, da je imel v preteklosti precejšnje težave s srcem, sem ga radovedno poslušal 
in že je nadaljeval z razlago: “Veš, vsi, ki so bili na Titanicu, so bili zdravi, niso pa imeli sreče. 
Skoraj vsi zdravi so pomrli v ledeni vodi, niso imeli sreče. Zato je zame sreča bolj 
pomembna.” Seveda sem se tej izvirni razlagi iz srca nasmejal. 
 
Dober prijatelj, ki je prav tako nekonvencionalna cvetka, kot jaz, si je prav tako izbral pravi 
talisman. V preteklosti je vodil oddaje na TV, ki so jih ljudje ljubili ali sovražili, ker se je na 
zelo duhovit način vedno znova loteval precej občutljivih tematik, tabujev v odnosu moški-
ženska oziroma ženska-moški.  
 
Verjamem, da so bili pritiski nanj precej veliki, sploh pa doma, kjer zaradi kalupa vere niso 
mogli sprejeti njegove življenjske razigranosti v odnosu do nežnejšega spola, radovednosti in 
ustvarjalnega duha, ki je vel iz vsake pore njegove osebnosti. To oddajo je sicer opustil, 
vendar je svojo kariero nadaljeval na radiu s podobnim žgečkljivim tematikam in verjamem, 
da mu bo talisman za moč, ki si ga je izbral, zelo prav prišel. Ljudje, ki štrlijo daleč ven iz 



množice povprečnežev potrebujejo moč, da vsak dan znova zaživijo svobodno in se ne ulovijo 
v past samozanikanja. 
 
Sam vem, kaj vse je sprožil pri meni talisman za moč, ogromno! Zadnjih nekaj mesecev se je 
življenje z mano precej poigravalo in prepričan sem, da sem zaradi Katarininega talismana 
moči bil sposoben v tej igri tudi uživati. To se je poznalo predvsem v končnem rezultatu igre, 
ki je bil zame osebno fenomenalen. Pred novim letom sem dobil od Katarine zelo poseben 
talisman za ljubezen.  
 
Seveda hrepenim po osebi, ki bi razumela moje kreativne izpade, moj nenavaden in vihrav 
življenjski slog. Seveda si želim bližine osebe, s katero bi lahko ponoči opazoval srebrne 
zvezde bohinjskega neba in podnevi z njo preganjal vile in škrate po svetlo zelenih gozdovih. 
Z njo bi se kopal v turkiznih in osvežujočih vodah bohinjskega jezera in se v dvoje prepuščal 
nežnim sončnim žarkom visogorskega sonca.  
 
Glede na pretekle izkušnje s talismanom za moč verjamem, da bo talisman za ljubezen prav 
tako uspešno opravil svojo nalogo, morda že ta vikend, morda kasneje, morda za 
Valentinovo – na praznik ljubezni? Vsak dan se prebujam z veliko radovednostjo, saj se 
vedno znova sprašujem ali je morda prav danes ta dan, ko bi se lahko spremenilo vse? 
 
P.S.: Bliža se Valentinovo. Vrtnica, ki jo boste podarili svoji dragi ali svojemu dragemu bo čez 
nekaj dni ovenela, zato vam rajši predlagam, da ljubljeno osebo presenetite z bolj obstojnim 
darilom, zaradi katerega se vas bo vsakič spomnila, ko ga bo zagledala in držala v svojih 
rokah. Ali si lahko predstavljate, kako 14. 2. 2006 za Valentinovo ljubljeni osebi podarjate 
nekaj unikatnega, nekaj, kar premore veliko simbolično vrednost? Nekaj, kar simbolizira 
najčistejšo ljubezen samo po sebi?  
 
Potem ji privoščite talisman ljubezni, sebi pa nepozaben trenutek, ko se vam ljubljena oseba 
z iskricami v očeh zahvali za tako izvirno darilo. Če želite dvojni odmerek ljubezni, privoščite 
talisman za ljubezen še sebi. Več o talismanih na www.mozaik-kreativnosti.com. 
 
--------------------------------------------- 
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 

 
NAŠA SKRITA PREPRIČANJA NAM USMERJAJO ŽIVLJENJE 
 
Mi vsi bi bili radi čimdlje mladi, zdravi, v dobri kondiciji, aktivni, navdušeni nad življenjem..., a 
ne vemo, kako to doseči. Pa zato segamo po raznih zdravstvenih priročnikih, beremo knjige za 
osebno rast in razvoj, prebiramo članke v dnevnem časopisju, sprašujemo za nasvete razne 
jasnovidce, bioenergetike, zdravitelje..., celo k raznim "šlogarcam" se zatekamo v želji po 
čimveč sreče in življenjske radosti. Skratka – nenehno iščemo in pričakujemo srečo pri drugih 
ljudeh ali na raznih drugih krajih.  
 
A sreče nam ne more dati nihče, niti nam je ne more pričarati oziroma napovedati – morda le 
posredno. Recimo, da mi "šlogarca" napove, da bom spoznala dobrega prijatelja. Naslednji 
dan se v knjižnici zaletim v prijetnega, simpatičnega možaka in se mu opravičim za svojo 
nerodnost, on pa mi prijazno odgovori v smislu "nič hudega, tudi meni se to večkrat zgodi...", 
beseda da besedo, povabi me na kavo v bližnjo kavarno, poklepetava in spoznava, da imava 
veliko skupnega.  
 
V naslednjih dneh ga pa morda čisto "slučajno" srečam bodisi na ulici ali v trgovini ali kje 
drugje, prijazno se nasmehneva drug drugemu, morda spet kakšno rečeva, greva del poti 
skupaj, spoznava, da sva skorajda soseda... in splete se vse več in več nitk med nama.  



 
Se je to srečanje zgodilo zato, ker mi ga je "šlogarca" napovedala? Delno ja – kajti s tem, ko 
mi je dala to informacijo, me je z njo v bistvu programirala. Njena informacija se je 
spremenila v avtosugestijo, ki sem si jo nezavedno vsadila v podzavest. Čisto instinktivno sem 
zato pričakovala, da bom spoznala dobrega prijatelja, pa sem, povsem nezavedajoč se 
svojega ravnanja, iskala takšne situacije oz. poti, v/na katerih bom zagotovo naletela nanj.  
 
Saj končno nikoli ne zahajam v knjižnico, ker knjige raje kupujem, da jih lahko večkrat 
preberem. Zakaj sem torej tisti dan šla v knjižnico? Kdo bi vedel? A verjamem, da me je k 
temu navedel neki notranji impulz. Na svoji poti v trgovino sem se pač "spomnila", da bi bilo 
zanimivo zaviti v knjižnico. In zakaj ravno tisti dan?  
 
Da - na ta način delujejo prerokbe. In kakšno zvezo ima to spoznanje z naslovom članka? 
 
Zelo močno – kajti tudi z našim zdravjem je enako! Tu smo samim sebi "šlogarce"! Če si bomo 
vgradili v podzavest sugestijo, da bomo vedno zdravi, vitki, polni moči... ter da bomo 
zagotovo živeli najmanj sto let, se bo to verjetno tudi uresničilo. Kajti programirali smo se za 
dolgo in zdravo življenje. In prične se dogajati, da nas na primer vse pogosteje zanese na 
živilsko tržnico, kjer nam "padejo v oči" recimo orehi, slastne marelice ali napeta sočna solata. 
Kar sline se nam pocedijo, tako si zaželimo teh dobrot.  
 
In to se nam dogaja kar naprej! Cigarete nam pričnejo smrdeti, ali pa se odločimo kar tako, 
brez razloga, da bomo prenehali kaditi. Junk food se nam preprosto zagnusi – po njem se 
slabo počutimo in imamo prebavne motnje. Po kozarčku merlota ali po šilcu žganega pa 
sežemo le še pri kosilu...  
 
Vedno bolj nas vleče v naravo, kavč in televizijo pa zamenjamo na primer z žogo,  s smučkami 
ali z bazenom... Naveličamo se ponočevanja in druženja z razbijaškimi, hrupnimi "prijatelji", 
več časa preživimo z družino, skrbeti pričnemo za svoje duhovne potrebe, vse bolj in bolj se 
angažiramo pri dajanju pomoči in opore drugim... itd., itd. 
 
Kaj nas je torej navedlo k temu? Čarovnija? Prerokba? Ali pa preprosto le naše prepričanje, da 
smo sposobni doživeti stoletnico svojega rojstva! To prepričanje nas potem vodi in usmerja 
naprej. Tega vodenja se lahko zavedamo, dostikrat pa tudi ne. V tem primeru preprosto 
čutimo, kaj je dobro za nas - zato te občutke ubogajmo! Če jih ne ubogamo, nas lahko doletijo 
razne neprijetnosti oz. zdravstvene težave, katerim bi se  sicer lahko izognili.  
 
Zatorej – zanesimo se na svoj notranji občutek – intuicijo. Ta je najdragocenejše, kar imamo. 
Prisluhnimo svojemu telesu, kadar nam izraža svoje potrebe po nečem. Zaupajmo svoji 
podzavesti, da nas bo zagotovo privedla do dobrine, ki jo naš organizem potrebuje. 
Verjemimo, da smo sposobni doživeti stoti rojstni dan – in ne samo, da smo ga sposobni 
doživeti – zagotovo ga bomo doživeli! O tem ni prav nobenega dvoma! 
 
Kadar si prepričan, da vse zmoreš, 
in če mnenja kdaj si, da ne zmoreš – 
v obeh primerih najbrž prav imaš, 
zato premisli, čému prednost daš! 
 
Je delo zate le izziv ali izvir trpljenja? 
Stališča tvoja so sprožilec tvojega vedenja! 
 
Življenje svoje bomo korenito spremenili, 
kadar nov sistem prepričanj v svoj um bomo vgradili. 
 
Iz slabih misli se rodijo slabe navade, 
ki kot slabi rezultati vračajo se rade. 
Mi nismo navade – smo le njihov upravitelj, 
zato lahko smo tudi spremembe povzročitelj! 
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MODRE MISLI ZA VSAK DAN 
Misli, ki vas bodo motivirale za vrhunske dosežke. 

 
"Nekateri so kot samokolnice – uporabne so samo, kadar jih potiskamo in zelo hitro 
se prekucnejo." Jack Herbert 
 
"Moder človek, si bo zagotovil več priložnosti, kot jih more najti." Francis Bacon 
 
"Nikoli ne glejte v tla, ko hočete narediti naslednji korak: samo tisti, ki bo s 
pogledom zrl v daljna obzorja, bo našel pravo pot." Dag Hammarskjold 
 

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

 

VSE ZA ZDRAVJE 
 
Nemški komik in pisatelj Karl Valentin je kar pogosto obiskoval zdravnika. Nekoč je šel k 
njemu zaradi hudega prehlada in žena ga je ob vrnitvi vprašala: 
»No, kaj je rekel?« 
»Same traparije,« je odvrnil Valentin. »Vsak večer si moram namakati noge v vroči vodi, 
hkrati pa mi je naročil, naj pazim, da ne bom nikoli imel mokrih nog.« 
 
TISKOVNA NAPAKA 
 
Mark Twain je rad opozarjal:  
»Pazite, ko prebirate priročnike o zdravju. Lahko bi umrli zaradi tiskovne napake.« 
 
NAJBOLJ ŽALOSTEN TRENUTEK 
 
Znani igralec Ernest Tesiger je pripovedoval, da je bil najbolj žalosten trenutek v njegovem 
življenju, ko ga je neka starejša dama, ki ga je poznala samo kot lepega, mladega igralca, 
vprašala: 
»Ali ste bili vi Ernest Tesiger?« 
 
UPOKOJITEV 
 
Škof dr. Jeglič je bil na vizitaciji v Žužemberku. Ogledal si je pisarno, poslušal v cerkvi 
izpraševanje in v šoli verouk. Ob koncu obiska je staremu dekanu Tavčarju dejal, naj prosi za 
pokoj. 
»Prevzvišeni, če je sveti oče, ki je sedem let starejši od mene, zmožen voditi sveto Cerkev, 
bom tudi jaz zmogel to faro!« 
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