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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 

 
SKRIVNOSTI MILIJONARJEV 
 
Pravica vsakogar od nas je, da uživamo življenje in da si privoščimo tisto, kar bi si radi. Pri 
tem ni važno, ali gre za nov avto, novo hišo, novo letovanje, novo službo ali pa potovanje v 
eksotične kraje. Pomembno je, kaj si mi želimo! Ravno tako pa je pomembno, da si upamo 
uresničiti svoje srčne želje. 
 
V besedi bogastvo, bogatenje, bogateti in bogat se skriva beseda Bog. Ali vam to kaj pove? V 
svoji podzavesti imamo že od naše rane mladosti skrite miselne vzorce, ki nas ovirajo na poti 
do bogastva, zdravja in sreče. Smo sposobni te miselne vzorce spremeniti? Verjamem, da bo 
marsikomu, ki bi rad spremenil svoje miselne vzorce in svoje denarne potenciale, v pomoč 
odličen seminar PREBUDITE MILIJONARJA V SEBI, ki bo 22. 4. 2006 v Mariboru. Prijave zanj 
zbiramo le še danes, 19. aprila 2006. 
 
Seveda se bo nekaterim zdel seminar bodisi predrag, bodisi jim je Maribor predaleč, ali pa si 
preprosto ne upajo iti na seminar, saj so prepričani, da že vse vedo o denarju in pridobivanju 
le-tega. Vsem, ki imajo pred seboj takšne ali drugačne izgovore, pa ponujamo ugodnejšo 
varianto – nakup odlične knjige SKRIVNOSTI MILIJONARJEVEGA UMA.  
 
V tej knjigi vas bo avtor popeljal na čudovito popotovanje v svet razmišljanja bogatih ljudi. 
Prepričan sem, da je ta knjiga ena najboljših, če ne že najboljša, kar jih je bilo napisanih o 
bogatenju in pridobivanju denarja, saj je v njej mnogo praktičnih nasvetov in primerov. 
 
Obenem imamo za vas še eno čudovito novico – za vse obiskovalce, bralce in kupce v spletni 
trgovini www.e-knjigarna.si smo pripravili dva posebna paketa knjig. Prvi paket se imenuje 
MILIJONARJEV PAKET, drugi pa MOTIVACIJSKI PAKET. Pri nakupu prvega lahko prihranite 
4.008 SIT, pri nakupu drugega pa 5.123 SIT. Vsekakor ponudba, ki se jo splača izkoristiti! 
 
Za konec pa še dve čudoviti misli, ki sem ju zasledil v knjigi SKRIVNOSTI MILIJONARJEVEGA 
UMA – »Dokler ne dokažeš, da znaš ravnati s tem, kar imaš, ne boš dobil nič več.« in pa 
»Vaša navada ravnanja z denarjem je pomembnejša od njegove količine.« 
 
NAJ VAS SPREMLJATA LJUBEZEN IN BOGASTVO! 
 

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

Avtorica članka: Nina Kolar 

 
MLADI IN USTVARJALNOST 
 
Podnaslov rubrike, za katero mesečno prispevam članke, nosi naslov Trenutki, ki življenju 
dajejo smisel. Nekaj takšnih trenutkov je življenje približno tridesetim ljudem, ki smo se 

OSEBNA RAST
�ivljenje je igra srca.  



udeležili petkove razstave v društvu Novi Paradoks, na Prušnikovi 55, Ljubljana - Šiška, kamor 
vljudno vabim tudi vas, popestrilo dvanajst mladih ustvarjalcev – umetnikov. Najmlajši izmed 
ustvarjalcev, fotograf, je imel komaj 17 let, pa je že ustvaril kopico tako fantastičnih 
fotografij, da bi človek pomislil, da jih je ustvaril kakšen fotograf, ki ima več deset letne 
izkušnje na tem področju.  
 
Vsi ostali ustvarjalci, ki smo že drugič razstavljali na razstavi, ki je potekala v organizaciji 
portala Mozaika Kreativnosti www.mozaik-kreativnosti.com, pa smo prihajali iz vrst 
slikarjev, pesnikov, glasbenikov in pevcev. Vljudno vabljeni, da si tudi vi ogledate 
fotoreportažo iz petkove razstave, ki bo na ogled še cel mesec ter se naužijete barvitosti in 
raznolikosti naših ustvarjalnih del ter ustvarjalcev samih. 
 
Že med postavitvijo razstave je med mladimi, ki smo se tam zbrali, kar vrelo od veselja, 
navdušenja, pozitivnih idej in želja po čim večji obiskanosti razstavnega prostora. Na otvoritvi 
razstave, ki smo jo popestrili s programom, pa so nam tudi nasmeški na obrazu publike 
povedali, da spoštujejo našo izraznost, drugačnost, drznost, ustvarjalnost in optimizem. Vse 
naštete pozitivne vrednote so nas namreč pripeljale skupaj, z njihovo pomočjo smo se 
spoznali in se družno dogovorili, da bomo svoje stvaritve pokazali tudi ostalim.  
 
Na slovenskem prostoru ne obstaja veliko društev ali posameznikov, ki bi na neprofitni ravni, 
brez finančnih sredstev, spodbujali mlade k njihovi izraznosti. Še manj je takšnih internetnih 
portalov, ki bi delovali na taki osnovi. No, med le peščico teh je zagotovo eden prvih, ki si je 
upal to narediti, portal Mozaik Kreativnosti, ki omogoča mladim ustvarjalcem brezplačno 
predstavitev na portalu, zanje organizira razstave, jih izobražuje s področja umetnosti, kulture 
ter osebnostne rasti.  
 
To počne tudi s pomočjo brezplačnega e-mesečnika Mladi Kreativisti, na katerega se lahko 
naročite na www.mozaik-kreativnosti.com, pa še marsikaj zanimivega in koristnega se 
najde na njem – zato vljudno vabljeni, da ga obiščete tudi vi!  
 
Da, tudi vam je namenjen, še posebej, če imate znance, prijatelje, sorodnike ali svoje otroke, 
mladostnike, za katere veste, da se želijo v življenju postransko ali primarno ukvarjati z 
umetnostjo. Portal jim bo pri tem v pomoč vsaj na začetni fazi njihovega razvoja. 
 
Vera v mlade in v njihove še speče ali že izražene sposobnosti je tista, ki premika gore, misli 
in sproža dejanja. Zato tisti mladi, ki imajo pri izražanju svojih sposobnosti podporo staršev ali 
nekoga, ki vanje verjame, delajo dobesedno čudeže. Čez noč se lahko neznani slikar, ki riše le 
po zadnjih platnicah zvezkov ali risalnih blokov, spremeni v odličnega slikarja, čigar motivi, ki 
jih prenese na platno ali risalni papir, obogatijo stene prostora.  
 
Nekaj takšnih slikarjev smo gostili že na prvi razstavi, ki smo jo organizirali pred petimi 
meseci, tokrat pa je večina razstavljalcev svoja dela na ogled postavila prvič. Obiskovalci se 
niso mogli dovolj načuditi delom, saj so sprva menili, da jih je ustvaril nekdo drug. Nekateri 
izmed obiskovalcev pa so si že izbrali dela, ki jim bodo popestrila tudi njihove bivalne 
prostore. 
 
Po drugi strani pa lahko nekdo, ki ga tisti, ki imajo nanje največji vpliv, že ob prvem poizkusu, 
da bi vam predstavil, kaj lepega je ustvaril, zatrejo, izgubi vero vase in v svoje sposobnosti. 
Pa ne le na kulturno umetniškem področju. Omenjeno lahko pogledate iz zornega kota 
športnikov, gradbenikov, znanstvenikov, ipd.  
 
Seveda je največje zaupanje tisto, ki ga človek premore sam pri sebi, a mladi se z nevidnimi 
nitmi še vedno oklepajo tistih, od katerih so odvisni v čustvenem ter materialnem smislu. 
Predno se dokončno niti ne pretrgajo in posameznik ne zadiha samostojno s svojimi pljuči, vse 
do takrat potrebuje spodbudo, vodilo, pohvalo in predvsem vero nekoga vanj.  
 
Zato spoštujte mlade, verjemite vanje, spodbujajte jih v dejanjih in razmišljanjih, ki jih 
osrečujejo in morda celo želijo, da bi z njimi osrečili tudi vas, bodite jim navdih ali pa jim 
pokažite, kje vse se skriva navdih. Največ motivov, ki sprožajo navdih, se zagotovo skriva v 



naravi, ljudeh in živalih, le srce pa jih lahko vidi s pravimi očmi. 
 
Naj živi ustvarjalnost! 
 
--------------------------------------------- 
Nina Kolar, univ. dipl. ekon., pesnica in mlada ustvarjalka, avtorica E-trgovine umetnin, portala Mozaik 
Kreativnosti 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 

 
IŠČITE »VROČI GUMB«! 
 
Če prodajate kakršnekoli izdelke ali storitve, prav gotovo veste, kaj prodajate. Če to veste, 
potem vsakomur to tudi povejte. Povejte za vaš »vroči gumb«, kaj ima vaš izdelek ali storitev, 
česar drugi nimajo in ne morejo imeti! 
 
Zanimivo je, da pri prakticiranju prodaje komercialisti in prodajalci zelo veliko vedo o skoraj 
vseh izdelkih, ki jih nudijo. Zanimivo pa je tudi, da o tem bolj malo govorijo. Ko je Boštjan 
Bezlaj, avtor knjige STE ZA AKCIJO prodajal transportne vozičke, se je vedno in povsod 
srečeval s konkurenco. Cene pri konkurentih so bile resnično nizke in Boštjan je začel 
razmišljati kaj naj pri svojem izdelku določi za »vroči gumb«? 
 
Kaj pa bi lahko našel na vozičku, ki ima štiri kolesa, plato in ročaj? Pa ga je le našel. Njegov 
voziček je imel zložljiv ročaj, in tu je bila njegova uporabnost, korist, prednost in rešitev. Ko je 
prišel k stranki, ji je dejal: »Gospod, vidim, da imate trgovino res dobro založeno, veliko blaga 
je tukaj.« »Ja res je, ampak prostora ni, to je problem.«  
 
In Boštjan mu je ponudil: »Gospod, kot da bi bila dogovorjena, prinesel sem vam pokazat 
transportni voziček, ki sem vam ga ponudil že po telefonu. Hotel sem vam povedati še nekaj; 
ta transportni voziček, ki je zdaj pred vami, ima namreč zelo zanimivo uporabnost. Ima 
zložljiv ročaj in ga lahko spravite praktično kamorkoli želite, npr. pod pult ali police. Če greste 
na teren, ga lahko spravite v avto.« »No, to je pa res zanimivo.« 
 
Na tak način je Boštjan zaključeval prodajo in vprašal: »Vam dam enega ali dva?« In potem je 
bil tiho. »Enega bom kar vzel, pa se morda še kaj slišimo, če bom še kaj potreboval.« 
Neverjetno, koliko vozičkov je Boštjan prodal na ta način! Strankam je pokazal uporabnost, 
korist, prednost in rešitev, to pa je bil vroči gumb pri njegovem izdelku.  
 
Tudi vaš izdelek ima svojo uporabnost, prednost in korist. Vprašajte se: 
 
• Kaj menite, kje sta vaš izdelek ali storitev uporabna? 
• Kakšno korist ima vaš izdelek ali storitev? 
• Kakšne so prednosti vaši izdelkov ali storitev? 
• Kakšne rešitve prinašajo vašim strankam oz. kupcem? 
 
Vsi smo reševalci problemov, ne glede na to, kaj počnemo in kaj prodajamo. Prej, ko 
odkrijemo »vroči gumb« našega izdelka, lažje in hitreje ga bomo prodali. Pomembno je, da 
svoj pogled in misli usmerimo v pravo smer, kajti le tako se nam bo pokazala rešitev. 
 
Boštjan Bezlaj ima pri prodaji dolgoletne izkušnje in v svoji knjigi STE ZA AKCIJO je zapisal 
vse skrivnosti prodaje, ki jih pozna in jih je odkril pri delu – prodaji na terenu in praktičnem 
izobraževanju – treniranju prodajalcev. Priročnik je napisan slikovito in razumljivo, naročite pa 
ga lahko tudi preko spletne trgovine www.e-knjigarna.si. 
 



ŽELIM VAM ČIM VEČ »VROČIH GUMBOV«!  
 
--------------------------------------------- 
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 

 
VREDNO JE TVEGATI KORAK V NEZNANO 
 
Ko sem bil pred časom na Tajskem, sem bil na plaži otoka Ko Phangnan deležen večerne 
tajske masaže. Sam sem se že medtem, ko mi je maserka srednjih let ravnala vretenca, 
odločil, da se tega želim naučiti tudi sam. Že naslednji dan mi je prijazna Tajka razložila, da se 
tečaj začne čez dve uri. Vse skupaj se je odvijalo z svetlobno hitrostjo, skorajda malo prehitro 
zame, kaj šele za moje možgane, ki sploh niso imeli časa, da bi vse skupaj racionalno 
razčlenili, analizirali in se potem na osnovi dobljenih rezultatov razumno odločili.  
 
Namesto možganov se je oglasilo v hipu moje srce: »To je ta prava stvar zate!« Prijazni Tajki 
je bilo ime Nan in izkazalo se je, da me bo ona učila tradicionalne tajske masaže. Zanimivo! 
Ko sem se dve uri kasneje poln pričakovanj vrnil v HEALING HOUSE, sem spoznal še sošolko 
Katko iz Češke in tako se je začela mednarodna odisejada, ki je pustila v mojem življenju 
precej globljo sled, kot sem sam pričakoval.  
 
Že na prvih učnih urah mi je postalo jasno, kako zelo je naše telo povezano s tem, kar se 
dogaja v nas samih in okoli nas. Telo je ogledalo duše. Nan je na meni demonstrirala najbolj 
divje in nenavadne masažne prijeme, glasno so pokala vretenca moje hrbtenice in vsakič, ko 
sem prestal takšno »pokanje«, sem bil srečen kot kaskader, ki je preživel skok iz stolpnice in 
ostal živ. 
 
Moje telo je bil odraz mojega notranjega duševnega stanja, očitno sem prišel na Tajsko, da mi 
prijazni Tajci naravnajo ne samo biološko, temveč tudi »osebnostno hrbtenico«. Niso pokale 
samo moje kosti, ampak vzporedno tudi moji betonski kalupi, ki so ščitile moja brezupno 
zastarela prepričanja, ki so me od znotraj že kar nekaj časa razžirala. Še nikoli v življenju 
nisem bil tako ranljiv, betonski ščit je namreč odpadel.  
 
Počutil sem se nenavadno lahkega, brez teh betonskih kalupov se pač boljše živi. Morje je 
odplaknilo mojo notranjo nesnago, sonce pa je moje jedro napolnilo s svežo svetlobo. Do 
konca tečaja sem bil model, na katerem je Nan kazala in dokazovala svoje spretnosti kot 
učiteljica tajske masaže.  
 
Spet sem odkril zanimivo vzporednico med svojim telesom in svojim življenjem, torej med 
notranjim svetom in zunanjim svetom. Začutil sem, kako so naravnana vretenca omogočila 
mojemu telesu, da je energija spet začela neovirano krožiti. Energetske blokade so iz dneva v 
dan bolj izginjale, prav tako pa tudi moji zastareli vedenjski vzorci, ki so me ovirali pri 
uresničitvi mojih sanj. 
 
Počutil sem se kot dolgo zamašena cev, ki jo je končno »NEKDO« odmašil. Cev ni bila 
ustvarjena zato, da bi bila zamašena, ampak, da se po njej pretaka karkoli že. Iz dneva v dan 
sem čutil, kako postajam bolj pretočen za vse, kar me obdaja, postajal sem bolj in bolj odprt. 
Izginile so vse skrbi in začutil sem to deželo v vsej svoji širini, globini in višini, začutil sem 
utrip srca tega nasmejanega naroda.  
 
Od sreče sem prekipeval in svojo na novo pridobljeno energijo sem sproščal tudi na psu, ki mu 
je bilo ime Mimo. Tako mu je bilo verjetno ime, ker je šel pač »mimo« vsakega, ki ga je 
srečal. Tako je ta pes postal moj poskusni zajec za prve osvojene prijeme tajske masaže. Ni 



bilo težko najti »pasji meridian ugodja«! 
 
Na tečaju se nisem mogel »načuditi«, kako pestro in raznoliko orodje je lahko naše človeško 
telo, ko masiramo nekoga drugega. Naučil sem se pritiskati na meridiane z vsem, s čemer se 
da pritiskati, s palci, dlanmi, podlakti, komolci, koleni, celo s stopali. Ali ni v življenju 
podobno? Mislimo, da imamo na razpolago samo eno orodje, da bi dosegli svoj cilj, svojo 
vizijo, svoje poslanstvo, pri tem pa spregledamo, da imamo ves čas na razpolago mnogo več 
različnih orodij in to vedno ta pravo, odvisno od situacije. 
 
Kolikokrat uporabljamo v svojem življenju napačne pristope, napačna orodja samo zato, ker 
menimo, da premoremo samo to eno in edino orodje? To je približno tako, kot da bi s 
stopalom masirali človekov obraz namesto z dlanjo. Moj oče vedno trdi, da je za vsako nalogo 
potrebno uporabiti ustrezno orodje, ki tej nalogi ustreza in s katero je možno to nalogo tudi 
najlažje in najbolj učinkovito rešiti. Ali ni v življenju prav tako?  
 
Zdaj sem razumel, kaj pomeni biti odprt, fleksibilen, učeč in radoveden. Zdaj sem tudi 
razumel zanimiv slogan znane slovenske turistične agencije, za katero tudi delam, ki pravi 
»drugam in drugače v družbi prebujenih ljudi«.  
 
Če bi moral strniti svoje počitnice na Tajskem v en sam stavek, potem bi bil to točno ta 
slogan, ki zelo jedrnato opisuje, kaj se mi je ves čas dogajalo. Šel sem drugam in drugače kot 
sicer. Sprva sem si želel iti v Brazilijo, nato na Sicilijo, potem na Poljsko, strah me je bilo 
prave odločitve, prisluhniti temu, kar si v resnici želim. Končno sem se odločil iti drugam, tja, 
kamor me že vleče več kot 15 let, v Azijo! 
 
Prvič v življenju sem odpotoval tako daleč stran sam. Zame je to bil velik korak v neznano, saj 
sem vedno potoval vsaj v dvoje ali v skupini. Tokrat sem globoko v sebi čutil, da se splača 
narediti nekaj drugače. To sem tudi storil. Po Tajskem sem se klatil sam, čeprav v resnici 
nisem bil nikoli sam! Ves čas sem bil v družbi prebujenih ljudi. Srečeval sem avanturiste, 
pešce, ljubitelje narave, avtohtone čudake, modrece, poslovneže s srcem, pisatelje, preproste, 
a srečne ljudi, glasbenike in hedoniste. Povsod jih je bilo polno, samo »prebuditi« se je bilo 
treba. Potrebno je bilo odpreti oči! 
 
Tako me je doletela zanimiva transformacija, h kateri je pripomogla med drugim tudi tajska 
masaža, s pomočjo katere sem ozaveščal vse to, o čemer sem pisal. Nikoli nisem bil prijatelj 
partizanskih imen, saj so mi sošolci in prijatelji nadeli vedno takšno partizansko ime, s katerim 
se nisem in nisem mogel identificirati, bil sem Lee, Schwartzi in še kaj, samo vse to nisem bil.  
 
Tajci so mi pravili Maapaa, kar je tajski prevod za Lisac. Kako rad sem slišal to moje tajsko 
partizansko ime iz ust svoje učiteljice masaže in vseh ostalih, saj je to pomenilo, da so me 
sprejeli v svojo sredino. Še Katka, moja sošolka, mi je pravila tako in priznati moram, da mi je 
bilo zelo všeč! Tečaj tajske masaže se je končal tako, da nas je Nan povabila na kosilo. Smeha 
je bilo ob odlični hrani ogromno in da sem smel biti za nekaj ur član njihove skupnosti, mi je 
pomenilo vse! 
 
Če me danes kdo vpraša, ali se je splačalo potovati v smislu filozofije »drugam in drugače«, 
potem lahko odgovorim samo DA! Bi sicer bil deležen tečaja tajske masaže? Bi bil sicer 
deležen te nežne in globoke preobrazbe? Bi sicer srečeval toliko zanimivih ljudi? Bi sicer našel 
nove tajske prijatelje? Bi se sicer vrnil nazaj domov v Slovenijo kot boljši človek? Vredno je 
tvegati in vredno je stopiti korak v neznano, ker se samo v neznanem skriva 
potencial, da postanemo še bolj to, kar v resnici smo. 
 
--------------------------------------------- 
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 



 
JE ODPUŠČANJE ZNAK ŠIBKOSTI? 
 
V življenju smo neštetokrat izpostavljeni situacijam, v katerih nas bližnji hudo prizadenejo, ali 
pa prizadenemo mi njih. Kako živeti in preživeti s takšnim občutjem v sebi? 
 
Prizadeti Ego, srčne rane, občutki krivde... so najhujše breme, kar ga lahko nosimo v sebi 
skozi življenje. Ovira nas pri vzpostavljanju zdravih odnosov z ljudmi, pri doseganju ciljev, in s 
tem pri doseganju sreče in osebnega zadovoljstva. Kajti teža morečega občutja prizadetosti je 
podobna pajacu na vzmeteh, ki se vsake toliko časa sunkovito prikaže iz škatle:"Ku ku, še 
sem tu!" In spet nas zaboli, spet začutimo sram, jezo, sovraštvo, žalost, krivdo, kajti dogodke 
kar naprej, vedno znova in znova, podoživljamo in premlevamo v sebi z enako intenziteto kot 
takrat, ko so se zgodili. 
 
Vsi ti občutki so podobni skalam, ki ležijo na gredici, pa zato cvetice ne morejo pokukati iz 
zemlje. Ali pa si predstavljajte, da je vsako izmed negativnih občutij kos oblačila, oblečeno 
preko drugih oblačil. Teh oblačil je toliko, da ne morete več svobodno dihati, pod njimi vam je 
vroče, ne morete se prosto gibati zaradi njihove teže. Pa vendar jih kar nosite in nosite. In 
morda vsem tem oblačilom celo dodate kakšno novo?  
 
In vendar bi bilo življenje veliko bolj preprosto, če bi oblačila enostavno zmetali s sebe. Tudi 
cvetice bi spet lahko vzcvetele, če bi z gredice odstranili skale in jih zmetali proč. Kajti 
zamere, sovraštvo, jeza, žalost, maščevalnost, sram, krivda... niso nič drugega kot takšne 
skale oz. oblačila.  
 
Predstavljajo le neko neprijetnost, oviro, balast..., ki pa jih lahko odstranimo, če se v sebi 
tako odločimo. Kajti odpuščànje ni nič drugega kot stvar odločitve, stvar svobodne volje, da se 
hočemo osvoboditi teže in pritiskov, ki smo si jih sami naložili. S to odločitvijo sami sebe 
zavestno odrešimo trpljenja. 
 
A to je preprosteje reči kot storiti!  
 
Predstavljajte si, da se peljete z vlakom. Ob progi zagledate neprijeten prizor, ki vas globoko 
presune – recimo, da nekdo surovo pretepa majhnega otroka. Ta prizor vas potem spremlja 
vso pot, da ne opazite drugih prizorov, ki pa so prijetni, navdušujoči. Zakaj se ne bi raje 
posvetili tem, onemu neprijetnemu pa pustili, da počasi zbledi? Le zakaj bi moral vplivati na 
vaše življenje!  
 
Lahko bi se sicer česa naučili iz njega, morda bi zaradi njega celo postali boljši človek, a zakaj 
naj bi vam zastrupil življenje?! Mar bi obdržali v zavesti tiste lepe prizore, ki bi vas navdušili, 
če bi jih seveda opazili! Vedno znova in znova bi vas napolnjevali s pozitivno energijo in vam 
lepšali življenje! 
 
Enako je z odpuščànjem – zanj se moramo le odločiti. Odpuščànje v bistvu pomeni – pustiti, 
naj gre, tako kot smo pustili za sabo neprijetni prizor, ko smo se mimo njega peljali z vlakom. 
Kar pa seveda ne pomeni, da je odpuščati lahko. Saj končno nobena odločitev ni lahka! 
Recimo, da smo se odločili za temeljito spomladansko čiščenje svojega stanovanja.  
 
Težka odločitev, še težja izvedba! A izpeljali bomo svojo zamisel, po končanem delu pa se 
bomo počutili svobodni, srečni, zadovoljni. Nič več ne bomo mislili na nesnago in staro šaro, ki 
smo jo odstranili, veselili se bomo le še rezultatov. Z odpuščànjem pa je povsem enako!  
 
Pri tem vam lahko pomagata tudi razumevanje in sočutje. Vedno, kadar vas kdo prizadene, 
pomislite na to, da je pač ravnal tako kot je vedel in znal. Nikoli ne morete vedeti, kakšni 
razlogi in motivi vodijo ljudi pri njihovem ravnanju. Ko vas kdo  prizadene, pomislite tudi na 
to, kolikokrat ste vi prizadeli druge, ne da bi vedeli za to.  
 
Morda je zdaj prišlo do izravnave. Morda ste morali celo poplačati kakšne dolgove z določeno 
osebo iz kakšnega od prejšnjih življenj? Kdo bi vedel!? Z maščevanjem pa bi si tako morda te 



dolgove le povečali –  in začaran krog bi bil sklenjen.  
 
Spominjam se, kako mi je v otroških letih govorila mama, kadar me je kdo prizadel, jaz pa 
sem se mu hotela maščevati. Rekla mi je:"Maščevalnost je poteza grdega značaja. Kadar se 
komu maščuješ, s tem pokažeš, da nisi nič boljši od njega! Naj se ti raje smili, kajti čutiti bo 
moral posledice svojega ravnanja!" 
 
Da, resnično, sploh se nam ni treba maščevati, kajti življenje bo to storilo namesto nas. Nam 
pa bo morda dalo na rane obliž – in življenje bo šlo naprej. Kajti vse, karkoli se nam zgodi, je 
le lekcija, iz katere se učimo, ljudje, ki so nas prizadeli, pa so le naši učitelji! 
 
Ko nekomu odpustiš, duhovno napreduješ, 
sovraštva in zamer lekcij nič več ne rešuješ. 
Za učitelja si vsem, ki želijo ti slediti, 
ker se lekcij odpuščànja še morajo učiti. 
 
Nasilnežu, ki te je ranil, prizadel, 
odpusti in molče ga pomiluj, 
ker ljubezni staršev v otroštvu ni imel, 
nato pa se od njega oddaljuj! 
 
Odpusti svojim staršem, če narobe so ravnali, 
saj vzgajali so te le kot so vedeli in znali! 
 
--------------------------------------------- 
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. 

 
"Nikoli ne vlagaj svojega denarja v karkoli, kar je ali kar je potrebno ponovno 
prepleskati." Billy Rose 
 
"Nobeno orožje, ki ga je izumil človek, ni tako smrtonostno, močno in nevarno, kot 
so napačno uporabljene besede." Larry Dorst 
 
"Nekatere ljudi nesreča podre; drugi pa zaradi nje podirajo rekorde." William A. Ward 
 

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

 

ZEHANJE V PARLAMENTU 
 
Francoskega politika Eugena Schneiderja je neka prijateljica vprašala: 
»Dragi Schneider, povedali so mi, da v poslanski zbornici samo zehate. Je to mogoče?« 
»Ah, gospa, če bi slišali govore, se ne bi tako čudili« ji je odgovoril z nasmeškom. 
 
ZAPUŠČINA 
 
Francoski burleskni pesnik Paul Scarron je v oporoki zapisal: 
»Vse premoženje zapuščam soprogi pod pogojem, da se spet omoži. Tako bo vsaj en človek 
iskreno obžaloval mojo smrt.« 
 
VRNJEN POLJUB 
 



Angleški slikar John Sergent se je pogovarjal z gospodično, ki ga je oboževala. 
»Mojster,« mu je rekla, »zadnjič sem videla vašo fotografijo, ki vam je bila tako podobna, da 
se nisem mogla vzdržati in sem jo poljubila.« 
»Ali vam je fotografija vrnila poljub?« 
»Ne.« 
»Potem pa tisto na fotografiji nisem bil jaz!« je dejal slikar. 
 
DVE TAŠČI 
 
Angleški državnik John Russel je o dvoženstvu dejal: 
»Najhuje je tako ali tako kaznovan krivec – ima tudi dve tašči.« 
 

[ SPLETNA KNJIGARNA ] [ OSEBNO SVETOVANJE ] [ IZDELAVA SPLETNIH STRANI ] [ MOTIVACIJSKI ČLANKI ] 

 

Izdajatelj: WWW.OSEBNA-RAST.COM       © OSEBNA RAST 2006      E-pošta: roy.goreya@osebna-rast.com 
 

 


