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Predgovor

Ž

ivljenje je enostavno, kadar nam gre vse kot po maslu, ko smo zdravi in uspešni ter z lahkoto dosegamo cilje, ki smo si jih zadali. Vendar nas pogosto
doletijo drugačni izzivi. V takih trenutkih se še hitreje razvijamo, učimo in
spoznavamo, kdo v resnici smo. Preden začnete brati to knjigo, bi vam nekaj zaupal. Morda vam bo knjiga dala novo upanje in motivacijo, da vztrajate na poti k
svojim sanjam, morda vam bo dala nekaj koristnih napotkov za srečnejše življenje, morda bo nekaterim celo spremenila pogled na to, kaj je zares pomembno v
življenju. Vas zanima, kaj je naredila meni?
Meni je ta zgodba spremenila življenje…
Kot mlajši sin sem v otroštvu zelo rad preživljal čas z njim, bil mi je vzor, opora
in oseba, ki je vedno našla prave besede, ko mi je bilo v življenju težko. Imel sem
odlično podporo pri odraščanju in z opazovanjem, kaj in kako on dela, sem se
tudi jaz učil, kako uspeti v življenju. Vedno sem stremel k temu, da sem bil najboljši, saj je bil to zgled, ki mi ga je dajal. Kot on sem tudi jaz že zgodaj v odraščanju začel verjeti v moč trdega dela in postavljanja ter doseganja ciljev. Kot se je
on gnal za svojo kariero, tako sem jaz zavzeto treniral košarko in se na vso moč
trudil, da bi bil najboljši. Naj vam zaupam, da mi kot otroku ni bilo razumljivo,
zakaj je toliko bral, se izobraževal in hodil na delavnice. Takrat sem bil prepričan,
da se učenje konča, ko končaš šolanje in se zaposliš. Končno ga razumem in sem
prepričan, da to, kar počne in v kar verjame, preverjeno deluje, saj tako živim
tudi sam.
Moje življenje se je spremenilo, ko se je prvič srečal z rakom. Naj dodam, da
takrat še nisem čisto dobro dojel, kaj bi se lahko zgodilo z njim, zaznal sem le,
da je zelo šibak in da se težko bori. Takrat sem zaključeval osnovno šolo in to
obdobje je bilo za našo družino zelo težavno. V času bolezni se je popolnoma
spremenil, ne samo, da je bil šibak, začel je več svoje energije in časa usmerjati v
odnose. Od takrat naprej ni bila prioriteta samo služba, ampak so to postali odnosi v družini. Še zdaj se dobro spominjam, kako je kljub svoji težki bolezni bodril
celotno družino, znance in prijatelje s pozitivnimi mislimi in dajal nam je vtis,
da je stoodstotno prepričan, da bo ozdravel. Ko je končno ozdravel, sem dobil
močan dokaz, da pozitivno mišljenje in zakon privlačnosti, o katerem nam je pogosto govoril, zares delujeta. Začel sem ju tudi sam prakticirati v svojem življenju.
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Vedno je bil velik borec, a kmalu je prišla nova bitka, ki je bila zanj skoraj usodna. Ob koncu srednje šole, mesec dni pred mojo maturo, smo izvedeli, da je ponovno zbolel za rakom. Ne vem, kako je to mogoče, vendar tistega dne, preden
je izvedel za diagnozo, se mi je ponoči sanjalo, da je oče na smrt bolan. Naslednji
dan smo izvedeli šokantno novico … Takrat sem se že dobro zavedal, da lahko
izgubim svojo ljubljeno osebo. Med dolgotrajnim in napornim zdravljenjem njegove bolezni smo se vsi v družini spopadali s številnimi težkimi dogodki in izzivi,
ob katerih smo včasih mislili, da je konec. Ko je bil med posameznimi obdobji kemoterapije ves slaboten doma, sem z njim preživel čisto vsak dan, saj nisem vedel, ali bo morda zadnji. Nikoli mu nisem hotel pokazati, da me je zares strah, kaj
bi se lahko zgodilo z njim, vedno sem iskal le besede, ki bi ga bodrile. Verjamem,
da sta njegova goreča želja po življenju skupaj z vero ter upanjem celotne družine in prijateljev odločilno pomagali, da je ozdravel. Skozi obe težki preizkušnji
je izkusil, kaj je zares pomembno v življenju, in to bi rad podelil z vami preko te
knjige. Prepričan sem, da vam ima povedati veliko koristnega tudi za izboljšanje
kakovosti vašega življenja.
Zelo sem srečen, da je ozdravel in da imava danes odličen prijateljski odnos.
Ponosen sem nanj, ker rad pomaga drugim, in vem, da ima zgodbo, ki lahko
navduši ter motivira ljudi po celem svetu. Kdo bi si mislil, da bo fant s skromne
pohorske domačije, ki je poleg številnih težkih življenjskih preizkušenj dvakrat
premagal raka, uspel ustvariti ljubečo družino, topel dom in uspešno poslovno
kariero? Napisal je tudi to knjigo, ki bo lahko navdihovala vas bralce, da si boste
tudi vi lahko ustvarili boljše in srečnejše življenje – takšno, kakršnega si zaslužite.
Vedno sem verjel vanj kot prijatelj, oboževalec, učenec, podjetnik in kot oseba, ki je neskončno hvaležna za vso pomoč, znanje, udobje, priložnosti in da ga
lahko kličem … moj oče.
Jure Knehtl,
ustanovitelj in direktor podjetja AdStar

Knjigo posvečam sinu Juretu, hčerki Maji ter vsem
vam, mladim po letih in srcu, ki bi radi svoje življenje v
polnosti uživali v zdravju, uspehu in sreči.
Iskreno vam želim, da v vnemi dokazovanja z doseganjem uspehov v karieri in na drugih področjih ne bi
pozabili na bistvo življenja: srečno živeti tukaj in zdaj.
Ne ponavljajte napak, ki so mene pripeljale do tega,
da mi je življenje v petih letih podelilo kar dva rumena
kartona.
Če se morda prav sedaj soočate s težko življenjsko preizkušnjo, vedite, da v tem niste osamljeni. Tudi drugi
smo bili v podobni ali morda še težji situaciji, a smo
jo zmogli preseči. Tudi vi boste lahko iz tega izšli kot
zmagovalci, če boste imeli dovolj močan motiv, znanje, kako to narediti, in če boste vsakič, ko boste padli,
vstali ter šli naprej z vizijo svojih velikih sanj v srcu.
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resrečen sem, da sem ponovno zdrav, da spet lahko delam in da sem imel
priložnost videti odrasti svojo hčer in sina. Morda se vam ne zdi to nič posebnega, a zame je velik blagoslov. Ko se sedaj pri petinpetdesetih letih
oziram na prehojeno življenjsko pot, vidim, da bi se lahko izognil marsikaterim
težavam, hitreje napredoval k svojim ciljem, živel bolj zdravo in srečno ter manj
stresno, če bi se prej seznanil in uporabil spoznanja, ki vam jih predstavljam v
tej knjigi. V letih svojega odraščanja in zorenja sem šel skozi različna obdobja
težkih preizkušenj, ki so zahtevala veliko energije.
Življenjsko pot sem začel sredi pohorskih gozdov spomladi 1961 v revni družini, ki je bila močno zaznamovana z alkoholizmom. V družini smo bili štirje otroci, ki smo odšli vsi s petnajstimi leti v svet za boljšim življenjem. Tudi jaz sem
že kot otrok sanjaril o lepšem življenju, še posebej, ko sem skupaj z bratom ali
sam pasel našo kozo in dve ovci.
Tako v osnovni šoli kot nato v gimnaziji sem z velikim veseljem bral, kar požiral sem znanje iz raznovrstnih knjig, ki sem si jih izposojal v šolski knjižnici.
Potem sem začel knjige kupovati in si naredil bogato lastno knjižnico. Pridobil
sem še druge mentorje, ki sem jih občudoval in se od njih učil. Toda to znanje
je zame dobilo svoj pravi pomen šele potem, ko sem ga bil prisiljen uporabiti v
najtežjih obdobjih svojega življenja. Takrat sta se modrost iz prebranih knjig in
izkušenj mentorjev zlila z znojem mojih življenjskih izkušenj. Spoznal sem, da
ni dovolj, če za te modrosti le vemo, ampak pridobijo polno veljavo šele takrat,
ko jih praktično uporabimo.
Tri težke življenjske preizkušnje so zaznamovale moje življenje in podobno
kot biser v školjki v bolečini v meni rodile dragocena spoznanja o življenju. Prvi
velik izziv je bila nenadna smrt moje matere, ko sem imel komaj petnajst let in
sem skušal nato po najboljših močeh skrbeti še za štiri leta mlajšo sestro. Druga
huda preizkušnja je bilo začasno izginotje ljubljene osebe. Tretja preizkušnja je
bila bolezen rak, s katero sem se prvič soočil pri petinštiridesetih letih, drugič
pa že nekaj dni po svojem srečanju z Abrahamom.
Te preizkušnje so bile zame zelo težke, toda trdno verjamem, da nas soočanje z izzivi življenja izven našega območja udobja utrjuje in znatno pospeši
našo osebnostno rast. Prepričan sem, da lahko najdemo v vsaki še tako slabi izkušnji tudi semena nečesa dobrega. V dolgih neprespanih nočeh trpljenja med
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kemoterapijo in terapijo z radioaktivnim jodom so zorela življenjska spoznanja,
ki vam jih predstavljam v tej knjigi.
Takrat sem se neke soparne noči nenadoma zavedel, da bistvo življenja ni
samo cilj, ki ga dosežem, ampak tisto, kar sem doživel in se naučil na tej poti.
Podobno misel je veliki himalajec Nejc Zaplotnik čudovito izrazil v svoji knjigi
Pot v znamenitem stavku:
»Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj
vedno nosil v sebi.«
Tako kot mnogi mladi sem tudi sam pogosto sanjal, da bom spremenil svet,
življenjske izkušnje pa mi kažejo podobno, kot je to mojstrsko zapisal že neznani pesnik:
Bil sem mlad, neobremenjen in moja domišljija je bila brezmejna.
Sanjal sem: »Spremenil bom ta svet.«
Minila so leta, postajal sem izkušenejši, pametnejši
in spoznal sem, da se svet ne bo spremenil.
Nisem obupal, znižal sem svoje cilje in se odločil:
»Spremenil bom vsaj svojo deželo.«
Minila so leta in žal sem ugotovil,
da tudi to ne bo šlo.
Vstopil sem v drugo polovico svojega življenja in
v zadnjem, obupnem poizkusu sem sklenil:
»Spremenil bom vsaj svojo družino;
ljudi, ki so mi najbližji.«
Pa mi ni uspelo niti z njimi.
In sedaj, ko se mi življenje izteka, sem spoznal:
če bi bil nekoč spremenil najprej sebe,
bi morda s svojim zgledom
spremenil tudi svojo družino.
Z njihovo inspiracijo in vzpodbudo
bi lahko spremenil tudi svojo deželo
in kdo ve, morda bi spremenil celo ves svet?
(Anon.)
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resrečen sem, da sem ponovno zdrav, da spet lahko delam s strastjo to,
kar me veseli, in uživam življenje v krogu tistih, ki mi največ pomenijo. Neizmerno sem vesel, da sem imel priložnost videti odrasti svojo hčer Majo
in sina Jureta. Ponosno opazujem njune samostojne podjetniške korake in se
veselim njunih uspehov. Morda se vam ne zdi to nič posebnega, a zame je to neizmeren blagoslov.
Pred petimi leti sem dopolnil petdeset let. Živo se spominjam tiste lepe pomladanske nedelje 2. aprila 2011, ko smo s sorodniki in prijatelji iz štirih držav
na domačem vrtu svečano praznovali moje srečanje z Abrahamom. Bil sem v
središču pozornosti. Ponosen sem bil nase, da sem naredil velik napredek – od
pastirčka koze in dveh ovac do menedžerja v multinacionalnem podjetju z več
kot 400 milijoni evrov letnega prometa.
Rodil sem se v revni družini sredi pohorskih gozdov staršema z nedokončano
osnovno šolo. Oče je zaslužek za težaško delo v kamnolomu, kjer je iz pohorskega granita izdeloval kamnite kocke, pogosto zapil. Mati se je trudila preživeti šestčlansko družino, kakor je vedela in znala. Žal jo je to tako izčrpalo, da je
zelo mlada pri šestinštiridesetih letih umrla. Takrat sem jih imel jaz le petnajst.
Večkrat nam je primanjkovalo osnovnih stvari za preživetje, tudi hrane in obleke,
priboljšek, kot je sladoled, pa smo dobili le enkrat na leto, ob zaključku šolskega
leta.
Bil sem ponosen nase, da sem kot prvi v naši generaciji študentov diplomiral
in magistriral na Biotehniški fakulteti na Oddelku za lesarstvo. Kot prvi Slovenec
sem s pomočjo nemške DAAD štipendije izvedel enoletno znanstveno izpopolnjevanje na svetovno priznanem inštitutu IFT Rosenheim v Nemčiji, ki mi je vsestransko razširilo obzorje. Trinajst let sem z veseljem in uspešno delal s študenti
kot asistent in višji predavatelj na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
V tem času sem spoznal tudi čudovito ženo Sabino, s katero sva ustvarila toplo
družino. Sedaj skupaj s prijetno vznemirjenostjo pričakujemo slovesen zaključek
hčerinega šolanja na fakulteti, sinovo maturo, moje napredovanje v službi, skorajšnji sanjski dopust in še toliko drugih čudovitih stvari.
Pri sedemintridesetih letih sem sprejel nov izziv in se odločil za zahteven prehod iz javnega sektorja v gospodarstvo. Zaposlil sem se v Heliosu, vodilnem proizvajalcu barv v jugovzhodni Evropi, ki je bil takrat na začetku velike ekspanzije.
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Tam sem imel priložnost delati v čudoviti ekipi, kjer smo razvijali nove ekološko
ugodne premaze za les. Vodil sem več prelomnih razvojnih projektov in pomagal
pri uvajanju teh premazov pri ključnih strankah po Evropi in Rusiji. Prodaja teh
novih eko izdelkov je hitro rasla, zato sem v podjetju dobil razna povišanja – od
vodenja razvojnega oddelka do vodenja poenotenja programov produktne skupine med članicami skupine Helios.
Svoje raziskovalno in razvojno delo sem predstavil javnosti v več kot dvajsetih
strokovnih in znanstvenih člankih v domačih in tujih revijah. Imel sem tudi več
predstavitev razvojnih dosežkov v slovenskem, srbohrvaškem, nemškem, angleškem in ruskem jeziku pred 200 do 650 ljudmi v Ljubljani, Beogradu (Srbija), Sarajevu (BiH), Moskvi (Rusija), Kijevu (Ukrajina) in Wiesbadnu (Nemčija).
Neizmerno sem bil hvaležen tudi, da sem uspešno prebolel raka, ki sem ga
imel pred petimi leti. To je dokazoval tudi svež izvid iz Onkološkega inštituta, ki
sem ga dobil od zadnjega pregleda izpred enega tedna.
Pet dni kasneje sem imel v službi v petek popoldan še rojstnodnevno zabavo
s sodelavci. Bilo je zelo prijetno druženje z ljudmi, s katerimi smo zadnjih trinajst
let vneto ustvarjali nove izdelke in preživeli večino dneva skupaj pri delu. Med
nazdravljanjem s sodelavci je k meni pristopila tajnica in mi prišepnila:
»Brane, kličejo vas na telefon v tajništvu.«
Odvrnil sem: »Verjetno so partnerji iz Nemčije ali Rusije, kajne? Recite jim, da
sem na pomembnem sestanku in da jih pokličem potem nazaj.« Pri sebi pa sem
si mislil: »Nič ne more biti pomembnejše od tega, da se poveselim s prijatelji in
sodelavci, ki so zbrani tukaj z menoj. Vse ostalo lahko počaka.«
Tajnica pa je vztrajala: »Mislim, da je nujno, kličejo vas iz diagnostičnega centra, kjer ste dopoldne opravljali menedžerski zdravniški pregled.«
»Le kaj naj bi bilo tako nujnega? Zdravniki, ki so me pregledali, so rekli, da sem
v dobri kondiciji in da je razen nekaj kilogramov, ki jih imam preveč, z mojim
zdravjem vse v najlepšem redu,« sem ji odgovoril.
»Kliče vas sam vodja diagnostičnega centra,« ni odnehala tajnica.
»No, naj bo, se bom pa kratko oglasil na telefon,« sem nejevoljno pristal.
Pred družbo sem se nekaj izgovoril in smuknil v tajništvo ter dvignil slušalko.
Zaslišal sem resen glas: »Dr. Kecelj tukaj. G. Knehtl, prosim, da se takoj oglasite
pri meni v ambulanti!«
Odvrnil sem: »Žal sedaj ne morem, ker sem na zelo pomembnem sestanku.
Sicer pa, kaj naj bi bilo tako nujnega?«
Glas na drugi strani je dejal: »G. Knehtl, bojim se, da je zadeva zelo nujna, sumim, da se je vaša bolezen ponovila in da je nekaj z vami hudo narobe.«
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Zajecljal sem: »Kako, saj to je nemogoče … Dopoldne, ko sem bil pri vas, ste
mi rekli, da je razen nekoliko previsoke teže z menoj vse v redu. Pokazal sem vam
tudi zadnji izvid iz Onkološkega inštituta, kjer piše, da je bolezen raka lepo sanirana in da naj nadaljujem z dosedanjo dozo jemanja zdravil. Pa še kopijo tega
izvida ste naredili.«
Zdravnik je dejal: »Na ultrazvoku smo pri vas našli tvorbo neznanega izvora,
ki terja takojšen specialistični pregled. Danes je petek in ura je 14.30, jaz sem v
ambulanti še eno uro. Kdaj pridete?«
Odgovoril sem: »Lahko bi prišel k vam … hmm … v sredo zjutraj. Od nedelje
do torka imam že rezervirano službeno pot v Moskvo.« Hotel sem še nekaj dodati
v pojasnilo mojih že dogovorjenih obveznosti, takrat pa me je prekinil oster glas:
»G. Knehtl, morali se boste odločiti, ali hočete še živeti ali pa je za vas pomembnejše, da odkljukate vse na vaši »to do« listi.«
Takrat so se mi zašibila kolena in zmanjkalo mi je izgovorov.
Zajecljal sem v telefon: »Pridem čez petnajst minut.«
Kot mesečnik sem se bled kot stena vrnil v sejno sobo, kjer je potekalo veselo praznovanje mojega rojstnega dne. Ne vem več, kako sem se takrat izgovoril,
spomnim se le, da sem čez nekaj časa s tresočo roko potrkal na vrata ordinacije
dr. Petra Keclja v Domžalah. »Vstopite, g. Knehtl, in prisedite,« je sočutno rekel
zdravnik in mi primaknil stol, da sem sedel poleg njega.
Povedal mi je, da običajno pregleduje laboratorijske izvide in piše zdravniška
mnenja naslednji teden, pri meni pa je to izjemoma storil že isti dan. Pomolil mi
je v roke zdravniški izvid, dve strani gosto tiskanega teksta. Črke in besede so mi
poplesavale pred očmi, od vsega se spominjam le napisa v zgornjem desnem
delu, kjer je z velikimi tiskanimi črkami pisalo: »Prosim za urgenten pregled na
Onkološkem inštitutu!«
Zdravnik mi je naročil, naj grem tja takoj, čeprav je že petek popoldan, da pridem čim prej v obravnavo. Nič več mu nisem ugovarjal, le zahvalil sem se mu z
vso vljudnostjo, ki sem jo takrat še premogel, in se negotovo opotekel skozi vrata.
Na Onkološkem inštitutu sem izjemoma prišel dokaj hitro na vrsto za odvzem
krvi in tkiva, ultrazvok ter rentgensko slikanje. Nato mi je zdravnik naročil, naj v
ponedeljek takoj zjutraj spet pridem nazaj. Družine nisem želel vznemirjati, zato
nisem doma nič govoril o tem, upal sem, da je to le lažni alarm in da bodo specialistični izvidi potrdili, da je z menoj vse v redu.
V ponedeljek sem dobrih pet ur potrpežljivo čakal v prenapolnjenih čakalnicah Onkološkega inštituta, kdaj bodo poklicali moje ime. Vmes so me poklicali še
na CT slikanje celega telesa.
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»Kaj, če je le res in imam še enega raka?« je vrtal črv v meni. »Pa saj to ni mogoče, počutim se dobro in še pred štirimi tedni, ko sem bil tukaj na pregledu, je bilo
vse OK,« sem odgovarjal sam sebi.
Takrat sem zaslišal glas iz zvočnika: »G. Knehtl, zglasite se v ambulanti 2.«
Vstopil sem dokaj pogumno in se skušal nasmehniti zdravniku, ki je mrko sedel
za mizo. Vzravnal se je na stolu, si s prstom popravil očala in še enkrat preletel
moje laboratorijske izvide ter nato počasi rekel: »G. Knehtl, imate izjemno srečo,
da ste imeli tako podroben zdravniški pregled v službi, ki vam je morda rešil življenje. Imate še enega raka, tokrat na drugem mestu kot pred petimi leti.«
Ko mi je povedal diagnozo, rak na testisu v poznem stadiju z zasevki na pljučih, so se mi zašibila kolena. Pred očmi se mi je zavrtel film, ko smo pred dvema
letoma pokopavali deset let mlajšega daljnega sorodnika, sicer zdravnika po
poklicu, ki je umrl za enako diagnozo. Zavedel sem se, da mi je življenje tistega
dne podelilo že drugi rumeni karton. Vem, da pomenita dva rumena kartona v
nogometu avtomatsko izključitev iz igre. Prvega rumenega kartona v obliki raka
pred petimi leti očitno nisem vzel dovolj resno. »Ali bom zmogel še enkrat zmagati in pridobiti še eno življenje tako kot v računalniški igrici ali pa bom morda
tokrat dokončno izključen iz igre življenja?« Takoj sem se odločil, da bom naredil
vse, kar je še v moji moči, da ostanem v igri. Toda kako naj to povem družini, v
službi, kaj bo s projekti, ki tečejo in se na novo začenjajo? »Nič ne bom slepomišil,
povedal bom vsem po pravici,« sem se odločil.
Po hitrem postopku sem dobil termin za operacijo in tri tedne zatem sem že
začel s kemoterapijo. Opravil sem pet ciklov, sestavljenih iz enega tedna kemoterapije na Onkološkem inštitutu, ki sta mu sledila dva tedna vmesnega počitka
v domači oskrbi. V bolnišnični sobi sem bil skupaj s še dvema pol mlajšimi fantoma, ki se jima je prvič podiral svet. S svojimi življenjskimi izkušnjami sem ju
kljub svoji oslabelosti večkrat bodril in jima dajal novo upanje. Bilo je zelo težko,
bil sem oslabel kot še nikoli, od vseh dlak na telesu, ki jih prej ni bilo malo, mi je
ostalo le še nekaj trepalnic.
Živo se spominjam tiste poletne soparne noči, ko je bliskanje občasno razsvetlilo našo bolnišnično sobo. S sotrpinom Janezom sva prestajala tretji cikel kemoterapije in se skoraj do ranega jutra pogovarjala o smiselnosti tega trpljenja. On
je obupaval in se odločil, da tega ne zdrži več. Naslednji dan je podpisal izjavo,
da prekinja terapijo, in odšel v neznano. Nekajkrat sva se še slišala, nato pa je
utihnil njegov glas.
Jaz pa sem naredil drugačen zaključek. Odločil sem se, da bom vztrajal, ker
imam izredno močan motiv živeti. Z velikim zaupanjem sem goreče molil k Bogu
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in živo vizualiziral, da sem popolnoma ozdravljen, da vidim odrasti svoja otroka,
da se veselim nove etape življenja, kjer ljudi ozaveščam o tem, kaj je v življenju
zares pomembno. Takrat sem se odločil, da bom življenjske izkušnje, ki sem jih
pridobil na svoji polstoletni življenjski poti, polni padcev in vzponov, zapisal kot
poslanico hčerki in sinu. V njej jima želim sporočiti svoja spoznanja o tem, kaj je
zares pomembno v življenju. Srčno želim, da ne bosta tudi onadva nekoč – tako
kot sedaj njun oče – obžalovala, da sta se v življenju gnala za na videz pravimi,
toda v bistvu manj pomembnimi ali nepomembnimi stvarmi.
In ko je zjutraj po viziti sotrpin Janez predčasno prekinil kemoterapijo, oblekel
civilno obleko, dvignil svojo slabotno desnico v slovo in odšel v neznano, sem
jaz vzel svojo beležko in pisalo ter s tresočo roko zapisal prve misli. Na papir sem
prelival svoja spoznanja o tem, kaj je v življenju zares pomembno in kaj le megleni privid. Pisal sem počasi, s presledki za počitek, ves dan in še pozno v noč,
dokler nisem omahnil v spanec. Naslednji dan sem pregledoval zapiske in vedel
sem, da moram s tem nadaljevati.
Ko sem čez nekaj tednov zapiske nekoliko uredil, sem prvo verzijo predal sinu
in hčerki kot popotnico za življenje. Tako sta me lahko spoznala tudi z druge, bolj
krhke plati, ki jima je bila prej neznana. Sin Jure je te zapiske dal še nekaterim
svojim vrstnikom. Tudi sam sem jih podaril nekaterim prijateljem, sorodnikom in
znancem, ki so doživeli težke življenjske izzive. Njihove povratne informacije so
bile spodbudne, dejali so, da jim je marsikaj odprlo oči in jim koristilo. Takrat me
je prešinila misel, da bi ta spoznanja, ki so plod mojih pol stoletja življenjskih in
trideset let poslovnih izkušenj, utegnila pomagati še nekaterim drugim ljudem.
Ta misel se je v meni razvijala in zorela naslednja štiri leta. Sedaj sem se odločil, da bom te svoje izkušnje in to, kar sem se naučil od svojih mentorjev, z najboljšimi nameni podelil tudi z vami, ki to sedaj berete. Verjamem, da v življenju
ni naključij in da smo se tukaj srečali z nekim določenim namenom. V knjigo sem
vključil področja, za katera sem spoznal, da so bistvena za zdravo, uspešno in
srečno življenje. Gotovo je še kaj drugega, toda ta področja so se me na moji
življenjski poti najbolj dotaknila.
Vsem, ki to berete, želim sporočiti, da se kljub težavnim okoliščinam nikoli ne
vdajte, v srcu imejte vedno vizijo svojih sanj, ki vam bo dajala zagon, da boste
po vsakem padcu vstali in šli naprej. Učite se iz svojih napak in ne ponavljajte
napak, ki sem jih storil jaz ali drugi, ki jih poznate! Iskreno vam želim, da bi bili
uspešni na vseh za vas pomembnih področjih. A svarim vas, da v preveliki vnemi za doseganje kariernih ciljev ne bi pozabili na bistvo – polno in srečno živeti
življenje že tukaj in zdaj. Ne vemo, koliko časa nam je še odmerjenega na tem
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svetu, zato najpomembnejših stvari nikar ne odlašajte na jutri, zaživite srečno
že danes. Želim vam, da bi bili telesno in duševno zdravi, saj boste le tako lahko
celostno in trajnostno uživali srečo ob vseh tistih ljudeh in v vseh tistih čudovitih
stvareh, ki vam največ pomenijo.

Kaj je uspeh in kaj sreča?
USPEH je posledica dobre presoje.
DOBRA PRESOJA je posledica izkušenj.
IZKUŠNJE pa so po navadi posledica slabe
presoje (začasnih zastojev in neuspehov).
(A. Robbins)

V

si si želimo, da bi bili v življenju ne le uspešni, ampak tudi srečni. Toda kaj
to za nas v resnici pomeni in kako to doseči? Mediji nam vsiljujejo svoja merila, kdaj se smemo počutiti srečne in uspešne. Večina teh meril je
postavljena zunaj nas: uspešen je tisti športnik, ki je dosegel olimpijski naslov,
ali glasbenik, ki je prodal več milijonov albumov in zaslužil na milijone evrov.
Mediji pogosto razglašajo za vzor ženske lepote postave skoraj anoreksičnih
manekenk. Vsi ne zmoremo doseči tega, zato ima mnogo ljudi občutek, da v
življenju niso dovolj uspešni in srečni.
Moja definicija osebnega uspeha bi lahko bila, da je uspeh doseči in uravnovesiti svoja najpomembnejša življenjska področja kolesa življenja v skladu
s svojimi vrednotami. Po mojem mnenju je sreča v tem, da znamo v polnosti
uživati življenje v tistem, kar smo in kar imamo. Menim tudi, da je smisel našega življenja in da smo na svetu zato, ker smo del odgovora na probleme, ki se
porajajo okoli nas. Verjamem, da je prav, da bi v polnosti uživali življenje in zanamcem predali to, kar smo prejeli od prednikov, to dediščino pa oplemenitili
s svojimi enkratnimi darovi.
Leo Bormans v svoji knjigi Sreča navaja tudi raziskavo ljudi, ki pomagajo drugim v zadnjih dneh njihovega življenja. Spraševali so jih, kaj bi naredili drugače,
če bi imeli priložnost še enkrat živeti. Njihovi najpogostejši odgovori so bili:
a) želeli bi bolj v polnosti živeti svoje življenje in ne življenje nekoga drugega;
b) manj zadržano bi izražali svoja čustva;
c) ne bi tako veliko delali;
d) več časa bi preživeli s svojimi prijatelji in s tistimi, ki jim največ pomenijo;
e) dovolili bi si biti srečni.
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Ni potrebno, da čakamo na zadnjo uro, da bi podobno ugotavljali tudi sami.
Nihče nam ne brani, da se ne bi že sedaj osredotočali na to, kar nam največ
pomeni. Robin Sharma, avtor uspešnic o osebnem uspehu Menih, ki je prodal
svojega ferrarija in Voditelj brez naziva, o tem pravi:
»Ne čakajte do smrtne postelje, da spoznate pomen življenja in plemenito
vlogo, ki jo morate igrati v njem.«
Živimo v čudovitem času; še nikoli v zgodovini ni bilo ljudem na voljo toliko
dobrin in civilizacijskih dosežkov kot danes (avtomobili, TV, internet, zdravstvo,
šolstvo, sveže sadje skozi vse leto), toda ali smo zaradi tega tudi kaj bolj srečni
od naših prednikov?
Napoleon Hill je svoje življenje posvetil proučevanju filozofije uspeha. V petindvajsetih letih je opravil intervjuje z več tisoč uspešnimi in neuspešnimi ljudmi, med drugimi tudi z najbogatejšimi Zemljani tistega časa (v začetku dvajsetega stoletja). Svoja spoznanja je objavil v knjižni uspešnici Z idejo do bogastva.
Glavno sporočilo te knjige povzema njegov stavek:
»Kdor želi biti zmagovalec, mora vedeti, kaj hoče in si to tudi goreče želeti.«
Kot največje ovire, s katerimi se srečujemo pri doseganju uspeha, navaja avtor strah, odlašanje, jezo in zavist.
V zadnjih letih, ko nas mediji dnevno zasipajo z novicami o korupciji in razsežnostih krize na področjih gospodarstva, financ in vrednot, z žalostjo opazujem, kako se mnogih prebivalcev te čudovite Slovenije loteva virus nemoči in
apatije. Večstoletni sen naših prednikov po samostojni državi smo pred dvema
desetletjema in pol končno uresničili. Živimo v čudoviti deželi, v raju med morjem in Alpami, v izobilju redkih dobrin, kot so zeleni gozdovi, čista voda in svež
zrak. Že pregovorno smo Slovenci tudi marljivi ter pametni in lahko bi bili zares
srečni, saj imamo obilo razlogov za to. Pa vendar se večina ljudi nenehno nad
nečim pritožuje in so nezadovoljni.
Pogosto sem službeno potoval tudi po opustošenih področjih dežel Balkana,
po vojni v Bosni, na Kosovu in na Hrvaškem, pa tudi po revnih predelih Romunije in Ukrajine, kjer živijo ljudje bistveno skromneje kot v Sloveniji. Presenetilo
me je, da sem tam kljub temu videval več vedrih in srečnih obrazov kot doma.
Zakaj se v pehanju za še več ne znamo tudi ustaviti in uživati v tem, kar smo
dosegli in kar že imamo? Seveda je naravno, da želimo napredovati, in s tem
tudi ni nič narobe. Ne razumem pa mnogih, ki le govorijo, kaj jih moti, niso pa
pripravljeni nič narediti za to, da bi bilo drugače. Nemalo je tudi takih, ki se
bojijo ukrepati, da ne bi naredili kaj narobe, zato sploh ne naredijo ničesar in le
čakajo na boljše čase.
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Spoznanja:

1

Imejte se radi, bodite samozavestni in si postavite svoja pravila ter merila
za uspeh v življenju: npr. uspešen sem takrat, ko grem izven svojega območja
udobja, se lotim novega izziva, vztrajam kljub težavam, ki se vedno pojavijo na
poti, in se iz tega nekaj novega naučim. Že danes se lahko odločite, da vas strah
pred morebitnim neuspehom ne bo več oviral, da ne bi vsaj poskusili nečesa, kar
si zares želite doseči ali imeti. In takoj naredite prvi korak, ukrenite že nekaj v tej
smeri!

2

Če imate neke pomembne informacije, pa nič ne ukrenete v zvezi z njimi, ste
podobni lastniku letala brez goriva. Letalo ostane na tleh, čeprav je narejeno
za letenje. Včasih je bil vir bogastva imetje (zemlja, stavbe, denar), v 21. stoletju
so ključ do uspeha informacije. Toda le če imate tudi potrebno znanje in veščine,
vam ta kombinacija omogoča, da lahko neko pomembno informacijo ob primerni
priložnosti tudi izkoristite sebi v prid. Uspešni ljudje neprestano pridobivajo nova
znanja in jih takoj integrirajo v svoje življenje. Uspešni pisatelj Paulo Coelho je o
tem dejal: »Znanje ni absolutna resnica o življenju in smrti, ampak nam pomaga
živeti in se soočati z izzivi vsakdanjega življenja. Pravo znanje se skriva v ljubezni, ki
jo doživimo, v izgubah, ki so nas doletele, v kriznih trenutkih in trenutkih veselja.«

3

Velike priložnosti se pojavijo občasno, le za kratek čas in ne čakajo omahljivcev. Takrat bodite pripravljeni, da jih boste lahko izkoristili. Prepoznajte te
ključne trenutke priložnosti in jih izkoristite sebi v prid! Priložnosti so kot žoge, ki
med igro priletijo v vašo smer, imate le delček sekunde časa, da jih spremenite v
zmagoviti zadetek, sicer zletijo mimo. Priložnosti in sreča so na strani odločnih,
samozavestnih in pogumnih.
Toda ne obupajte, če niste izkoristili sanjske priložnosti. Ustvarite si nove priložnosti. Učite se na svojih in tujih napakah. Vztrajajte in bodite pozorni, kajti ko se
vam zaprejo ena vrata, se vedno hkrati tudi odpirajo nova okna priložnosti. Ozrite
se naokoli in izberite katero od njih! Doseganje uspeha zahteva našo aktivno vlogo, ne pa samo čakanje na življenjsko priložnost, ki se bo ponudila sama od sebe
ali pa nam jo bo morda naklonil nekdo drugi. Sicer pa neka priložnost ni nikoli
izgubljena, samo drugi ljudje jo izkoristijo namesto nas.

4

Ne ozirajte se na to, kaj drugi mislijo in govorijo o vas, pomembnejše je, kar vi
globoko v sebi čutite, mislite in verjamete. Povprečni ljudje živijo v nenehnem
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strahu, kaj si bodo drugi mislili o njih in njihovih dejanjih. To jih hromi, zato ne zmorejo storiti ničesar novega in pomembnega. Bodite samozavestni in vedite, da nikoli
ne boste mogli ustreči vsem, pa če se boste še tako trudili. Zato se uspešni ljudje ne
obremenjujejo preveč s kritiko. Če na nekem področju izstopate iz povprečja, vas
bodo nekateri vedno kritizirali. Resno naj vas skrbi le, če vas drugi sploh ne opazijo.

5

Vaše življenje je v vaših rokah, vi ste arhitekt, ki načrtuje in oblikuje mojstrovino vašega življenja. Ne izgovarjajte se na druge ali na okoliščine, vi sami ste odgovorni za kakovost svojega življenja. Vedno imate izbiro, da se odločite tako ali drugače, pa tudi da se sploh ne odločite in čakate, kaj bo. Tudi v okoliščinah, na katere
nimate vpliva, npr. slabo vreme v nedeljo popoldan, lahko še vedno izberete način,
kako se boste nanje odzvali. Če pač ne morete z družino na predviden izlet v naravo,
ni potrebno tarnati zaradi tega. Z otroki se lahko zabavate ob igranju družabnih iger
ali skupaj po dolgem času spet obiščete stare starše na deželi, ki vas bodo gotovo
zelo veseli.
Vse je mogoče, če se tako odločite. Franci Pliberšek o tem pravi: »Vsemogočni je v
ogledalu. Vsemogočni si ti. Ti si tisti, ki tlakuje svoje življenje.«

6

Ni bilo uspešnega človeka v zgodovini, ki bi se vedno odločal in ukrepal le pravilno, celo svetniki so se v življenju pogosto motili. Uspeh je plod vztrajnosti
in le še en korak naprej od zadnjega neuspešnega poskusa. Za slavnega izumitelja
Edisona pravijo, da je pri razvoju žarnice naredil celo več kot deset tisoč neuspelih
poskusov, preden je končno uspel in nam vsem razsvetlil dolge zimske večere.

7

Za uspeh niste nikoli premladi ali prestari. Mark Zuckerberg je uspel s svojim
Facebookom in že pri šestindvajsetih letih postal eden najbogatejših Zemljanov.
Tomaž Humar mlajši se je že pri devetnajstih letih vpisal v Guinnesovo knjigo rekordov kot najmlajši Zemljan, ki je prekolesaril svet. Za upokojenega polkovnika Sandersa pravijo, da se je šele pri petinšestdesetih letih podal na pot iskanja kupca za
svoj edinstven recept za pripravo hrustljavega piščanca. Po več kot tisoč zavrnitvah
mu je končno uspelo najti kupca za licenco tega recepta. Lep primer tega spoznanja
je tudi eden največjih slovenskih izumiteljev Peter Florjančič, ki še pri svojih šestindevetdesetih letih uspešno patentira nove izume, ki mnogim ljudem lajšajo življenje.

8

Ključ do uspeha je videti priložnosti tam, kjer drugi vidijo samo ovire. Uspešni ljudje so pripravljeni narediti tisto nekaj več, česar neuspešni ljudje niso. Vaš
uspeh ni odvisen od morebitnih napak v preteklosti, ampak od tega, kaj ste prip-
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ravljeni storiti danes, da boste jutri dosegli svoje cilje. Skrivnost uspeha je v tem, kaj
naredite s tistim, kar imate, katere odločitve sprejmete, katere cilje si postavite in ali
greste potem v akcijo.

9

Vedno se družite z ljudmi, ki pozitivno razmišljajo, ki vas podpirajo in so
uspešnejši od vas. Nikoli se ne družite z negativci, ti bodo s svojimi nasveti in
pomisleki, zakaj se nekaj ne da narediti, slej ko prej uničili vaše sanje. Zato je zelo
pomembno, da se družite predvsem s tistimi, ki že živijo tako, kot bi tudi vi radi. Uspešni ljudje ne prelomijo obljube, ki so jo dali sebi in drugim. Tudi če vam nekaj ne
uspe, vedite, da nobena napaka ni dokončno usodna, kakor tudi, da noben uspeh
ni večen!

10

Sreče vam ne more dati nekdo ali nekaj zunaj vas. Srečo si lahko izberete
in podarite le sami. Da je ljubljena oseba za vas najlepša, ni odvisno od tega,
ali jo uradno razglasijo za miss države ali celo sveta, ampak od tega, kako jo vidite
vi. Sreča torej prihaja od znotraj in hvaležnost za vse, kar že imate in ste, je temeljni
kamen k vašemu uspehu in občutku obilja. Logan P. Smith je ob neki priložnosti to
lepo izrazil: »V življenju sta dve stvari, h katerima je treba stremeti: najprej dobite to,
kar hočete, in nato v tem uživajte. Samo najbolj modri ljudje dosežejo tudi drugo.«

11

Pravo srečo lahko občutimo šele v pristnem odnosu z drugimi ljudmi, ko
s svojim nesebičnim dejanjem osrečimo tudi njih. Lea Bormansa, avtorja
knjige o sreči, so nekoč vprašali, kako bi v enem stavku povzel misli stotih znanih
Zemljanov, ki so prispevali svoje zamisli o sreči v tej knjigi. Avtor je odvrnil, da je to
sicer zelo težko, da pa sta rdeča nit vseh njihovih prispevkov le dve besedi: DRUGI
LJUDJE. Globoko se strinjam z njim.

12

Sreča ni v posedovanju stvari, spominu na preteklost ali v sanjah o lepši
prihodnosti. Srečo lahko doživljamo v majhnih stvareh prav tukaj in zdaj. Življenje v nas poraja stalno nove želje in mnogi odlagajo svojo srečo na takrat, ko bodo
dosegli še to in ono. Toda srečo lahko doživljamo že danes ob delu, ki ga opravljamo,
z ljudmi, s katerimi se družimo, s stvarmi, ki jih že imamo. Srečni smo lahko, ko v
dvoje opazujemo čudovit sončni zahod ali ko opazujemo nasmeh našega dojenčka
med kobacanjem … Le odločiti se moramo, kar nam priporoča tudi Aleksander Šinigoj v svoji knjigi Odloči se za srečo.
Buda pravi: »Sreča ni odvisna od tega, kaj imamo ali kaj smo, ampak našo srečo
določa to, kar mislimo.« Dalajlama nam Zahodnjakom, ki smo pogosto zasvojeni
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s potrošništvom in s pretirano skrbjo za kopičenje dobrin za negotovo prihodnost,
daje nova izhodišča o bistvu življenja. V zbirki knjig Umetnost sreče nas s svojimi
zanimivimi razmišljanji o umetnosti sreče v različnih življenjskih situacijah (pri delu,
v nemirnem času hitrih sprememb …) spodbuja k udejanjanju sočutja in modrosti
v vsakdanjem življenju. Modrost in sočutje sta neprecenljiva generatorja moči in notranjega miru za vsakogar.

13

Ne dovolite, da bi vas strah pred neuspehom paraliziral, da ne bi mogli narediti ničesar za uresničitev svojih sanj. Gotovo ste tudi vi že doživeli
neuspehe tako na osebnem kot na poslovnem področju. Se je vaše življenje takrat
končalo? Če lahko sedaj berete to knjigo, je očitno, da ne. Neuspeh je le stopnica v
vašem osebnostnem in poslovnem razvoju in ne predčasen konec poti. Brian Tracy
je o tem dejal: »Ne zbirajte poguma, da boste nekaj naredili, naredite prvi korak in
pogum bo prišel za vami.« Tako zavrnitev kot neuspešno izveden poslovni projekt
imata sicer svojo ceno v denarju in času, ki smo ju vanju vložili. A če znamo prisluhniti nauku teh izkušenj, naslednjič v podobni situaciji ne bomo ponavljali enakih
napak in bomo ravnali bolj preudarno.

14

Neuspeh ni nujno nekaj slabega, lahko je tudi priložnost za bolj inteligenten ponovni začetek. Ko je Edisonu na stara leta pogorel eksperimentalni
laboratorij, so ga ljudje pomilovali, češ da si od tega ne bo nikoli več opomogel, ker
je izgubil vso opremo in zapiske. Toda on je na zadevo gledal drugače. Pravijo, da je
poklical svojo ženo, jo objel in menda rekel: »Vidiš, draga žena, v tem požaru so pogorele vse moje številne napake, ki sem jih naredil, jutri začnem znova in teh napak
ne bom več ponavljal.«

15

Veliko ljudi v življenju ne uspe, ker se ne cenijo dovolj in delajo stvari z nizko dodano vrednostjo ali celo brez vrednosti. Pogosteje se vprašajte, ali vas
opravilo, s katerim se pravkar ukvarjate, res vodi bližje k uresničitvi vaših ciljev ali ne.
Le ko boste redno počeli stvari, ki vas vodijo do vaših glavnih ciljev, boste koristno
izrabljali svoj čas. Ko boste imeli jasne cilje, gotovo ne boste več toliko neselektivno
gledali TV, brezciljno brskali po internetu ali posedali v bifeju ob brezplodnih razpravah o politiki, športu ali vremenu. Z jasnimi cilji in načrtom, kako jih boste dosegli,
ne boste več počeli stvari, ki vam kradejo čas. Če želite npr. zaslužiti več kot tisoč
evrov na mesec, morate pač poiskati in opravljati delo, ki je vredno takšnega plačila,
in ne službe za minimalno plačo. Moder izrek pravi, da če ne veš, kam greš, te bo tja
peljala vsaka pot.
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16

Kako postati uspešen na nekem izbranem področju? Najprej se ozrimo
naokoli in odkrijmo, kaj počnejo ljudje, ki so na tistem področju že uspešni. Vedite, da so bili tudi oni nekoč začetniki. Če je uspelo njim, lahko zagotovo tudi
nam. Uspešni ljudje puščajo za sabo sled tako kot pohodniki, ki gredo čez zasneženo
pokrajino. Navežimo stik z njimi, vključimo se v njihova interesna omrežja, preberimo njihove biografije, poslušajmo intervjuje z njimi. Če bomo vztrajno delali tako,
kot so oni, in če bomo to nadgradili še s svojimi enkratnimi prirojenimi ali pridobljenimi sposobnostmi, imamo zelo velike možnosti, da bomo tudi mi dosegli enake ali
vsaj podobne rezultate. Ne odlašajmo in samozavestno čim prej pojdimo v akcijo!

17

Ena od ključnih lastnosti uspešnih ljudi je, da so pripravljeni odložiti trenutno zadovoljstvo in se kratkoročno žrtvovati, da bi lahko v prihodnosti uživali bistveno bogatejše nagrade. Vsak trajnostno naravnan kmet ve, da je potrebno
del pridelkov od prejšnje letine prihraniti za seme za prihodnje leto. To upošteva tudi
takrat, ko njegovi družini trda prede in bi bilo veliko udobneje pred pomladjo porabiti ali prodati vse. Tudi v poslu je tako: umni podjetnik v času dobre konjunkture ne
zapravi sproti vsega izkupička, ampak ga redno del vlaga tudi v raziskave in razvoj za
konkurenčnost svojega podjetja tudi v prihodnosti.
Mediji nas stalno zasipajo tudi z najnovejšimi ponudbami ugodnih načinov financiranja raznih dobrin (avtomobili, zabavna tehnika, počitnice v eksotičnih krajih …),
vabijo nas, da si želeno privoščimo takoj, čeprav še nimamo denarja. Toda pozor,
preden sprejmete takšno »enkratno ponudbo«, se vprašajte vsaj: Ali to zares potrebujem? Koliko bom zadevo dejansko preplačal? Ali lahko nakup te dobrine nekoliko
odložim in se z namenskim varčevanjem izognem plačilu dodatnih obresti? Čemu
vsemu se bom moral na daljši rok odpovedovati zaradi te impulzivne zadolžitve?

18

Vas zanima, o čem večinoma razmišljajo uspešni in o čem neuspešni ljudje? Zelo uspešni ljudje večino časa razmišljajo, kaj si želijo doseči in kako
do tega priti, neuspešni ljudje pa o svojih problemih in kdo je kriv zanje. Prve dela
njihovo mišljenje proaktivne, druge pa pasivne. Brian Tracy navaja to ugotovitev iz
povzetka zelo obsežne in okoli dvajset let trajajoče raziskave o dejavnikih uspeha v
življenju, ki so jo v drugi polovici dvajsetega stoletja opravili v ZDA.
Dolgo časa nisem poznal vzroka za to, ko pa sem bolje spoznal način delovanja
človeške podzavesti in zakona privlačnosti, se mi je posvetilo. Naše prevladujoče
misli vplivajo na podzavest, da kot magnet pritegne v naše izkušnje materialni ekvivalent naših misli. Pri tem naša podzavest podobno kot vrtna zemlja ne loči, ali bo
iz nekega semena zrasla za nas koristna rastlina ali morda plevel, ampak prej ali slej
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le uresniči ekvivalent naših prevladujočih misli. Bodimo torej pozorni, o čem razmišljamo, kajti naše misli so semena naših bodočih izkušenj!

19

Uspete lahko kjerkoli in na kateremkoli področju, ni potrebno, da za to odpotujete v Ameriko in se v Silicijevi dolini ukvarjate z visoko tehnologijo za
globalno rabo. Res je, da so nekatera okolja bolj naklonjena podjetništvu kot druga,
vendar če je volja, je mogoče uspeti povsod. V letih od 2010 do 2016 smo bili priča
izseljevanju številnih mladih izobraženih Slovenk in Slovencev, ki doma niso našli
primernega dela. Razumem jih in se spominjam obeh mojih bratov, ki sta s sedemnajstimi leti zapustila domovino in lahko bi rekli, da sta v tujini karierno tudi uspela.
Najstarejši brat je bil dolga leta voznik tovornjaka na Dunaju, drugi brat pa visoki
oficir v tujski legiji v Franciji. Oba sta za dobro opravljeno delo mesečno zaslužila tudi
nekajkrat več kot jaz, ki sem ostal v domovini. To sem jima vedno brez kančka zavisti
tudi iz srca privoščil. Sedaj, ko sta oba že upokojena, se mi zdi, da ju nekaj spet vleče
nazaj v domovino. Čeprav se jima, hvala Bogu, ni bilo potrebno soočati s težkimi boleznimi kot meni, bi težko rekel, da imata kljub višjim prihodkom celostno gledano
tudi višjo kakovost življenja ter da sta zaradi tega tudi bolj zadovoljna in srečnejša
kot jaz. Sicer je pa vsak človek svoboden in ima pravico imeti tudi svoje kriterije za
uspeh, zadovoljstvo in srečo.

20

Preden se dokončno odpravite v svet za boljšim kosom kruha, dobro
poglejte, če se diamanti morda ne nahajajo pred vašim pragom. Ko sem
se pri svojih triintridesetih letih tudi sam odločal, ali naj sprejmem mamljivo ponudbo in grem delat za petkrat višjo plačo v Nemčijo, mi je prišla v roke knjiga s
staro pripovedjo o diamantnih poljih. Pravi nekako tako: Neki kmet je na svojem
velikem posestvu pri studencu, kjer je napajal živino, našel nekaj steklu podobnih
kamenčkov. Pobral jih je in jih pokazal trgovcu. Ta je v njih prepoznal diamante in jih
za majhen denar odkupil od kmeta. Povedal mu je, da so največja nahajališča diamantov na drugem koncu dežele, v južni Afriki. Kmet je zvečer razmišljal, zakaj bi še
naprej garal na svojem posestvu, ko bi lahko bistveno lažje zaslužil denar z iskanjem
in prodajo diamantov. Odločil se je in prodal domače posestvo z živino vred ter se
odpravil v južno Afriko. Tam je kupil nekaj zemlje in začel kopati, najel je še nekaj
delavcev, toda našli niso ničesar vrednega. Postopno mu je zmanjkalo denarja in
je obupal. Obubožan, zgaran in utrujen se je čez nekaj let vrnil domov, toda svojega
nekdanjega posestva ni mogel več prepoznati, ker je bilo čisto spremenjeno. Novi
lastnik je najel strokovnjake, ki so odkrili na tem posestvu eno najbogatejših nahajališč diamantov daleč naokoli. Bivši lastnik se je zjokal; ves čas, ko je bil doma na
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tem posestvu, so mu diamanti dobesedno ležali pod nogami, on pa je to spregledal
in šel srečo iskat drugam. Theodore Roosevelt je to spoznanje izrazil takole: »Naredi, kar moreš, s tistim, kar imaš, tam, kjer si!«

21

Strah pred neuspehom in celo pred uspehom je pravi ropar naše samopodobe in vodi do neodločnosti, da bi karkoli naredili v smeri uresničitve
nekega cilja. Ker nas neprestano odlašanje podzavestno vznemirja, se temu izogibamo tako, da delamo nekaj drugega, pogosto kaj manj pomembnega, npr. pretiravamo v čiščenju stanovanja ali avta. Preden se lotimo neke nove in pomembne
zadeve, večkrat odlašamo in čakamo na idealne pogoje, ki pa se v praksi nikoli ne
pojavijo. Tako imamo lahko stalen izgovor za odlašanje, vse dokler priložnost ali želja ne mine.

Dobro je vedeti:

1
2

Imejte se radi, bodite samozavestni in si postavite svoja pravila ter
merila za uspeh v življenju.

Če imate neke pomembne informacije, pa nič ne ukrenete v zvezi z
njimi, ste podobni lastniku letala brez goriva. Letalo ostane na tleh,
čeprav je narejeno za letenje.

3
4
5
6
7

Velike priložnosti se pojavijo občasno, le za kratek čas in ne čakajo
omahljivcev. Takrat bodite pripravljeni, da jih boste lahko izkoristili.
Ne ozirajte se na to, kaj drugi mislijo in govorijo o vas, pomembnejše
je, kar vi globoko v sebi čutite, mislite in verjamete.

Vaše življenje je v vaših rokah, vi ste arhitekt, ki načrtuje in oblikuje
mojstrovino vašega življenja.

Ni bilo uspešnega človeka v zgodovini, ki bi se vedno odločal in ukrepal le pravilno, celo svetniki so se v življenju pogosto motili.
Za uspeh niste nikoli premladi ali prestari.
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8
9
10
11
12

Ključ do uspeha je videti priložnosti tam, kjer drugi vidijo samo ovire.

Vedno se družite z ljudmi, ki pozitivno razmišljajo, ki vas podpirajo in
so uspešnejši od vas.
Sreče vam ne more dati nekdo ali nekaj zunaj vas. Srečo si lahko
izberete in podarite le sami.
Pravo srečo lahko občutimo šele v pristnem odnosu z drugimi
ljudmi, ko s svojim nesebičnim dejanjem osrečimo tudi njih.

Sreča ni v posedovanju stvari, spominu na preteklost ali v sanjah
o lepši prihodnosti. Srečo lahko doživljamo v majhnih stvareh
prav tukaj in zdaj.

13
14
15
16

Ne dovolite, da bi vas strah pred neuspehom paraliziral, da ne bi
mogli narediti ničesar za uresničitev svojih sanj.
Neuspeh ni nujno nekaj slabega, lahko je tudi priložnost za bolj
inteligenten ponovni začetek.
Veliko ljudi v življenju ne uspe, ker se ne cenijo dovolj in delajo
stvari z nizko dodano vrednostjo ali celo brez vrednosti.

Kako postati uspešen na nekem izbranem področju? Najprej se
ozrimo naokoli in odkrijmo, kaj počnejo ljudje, ki so na tistem področju že uspešni.

17

Ena od ključnih lastnosti uspešnih ljudi je, da so pripravljeni odložiti trenutno zadovoljstvo in se kratkoročno žrtvovati, da bi lahko v prihodnosti uživali bistveno bogatejše nagrade.

18

Zelo uspešni ljudje večino časa razmišljajo, kaj si želijo doseči in
kako do tega priti, neuspešni ljudje pa o svojih problemih in kdo
je kriv zanje.
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19

Uspete lahko kjerkoli in na kateremkoli področju, ni potrebno, da
za to odpotujete v Ameriko in se v Silicijevi dolini ukvarjate z visoko tehnologijo za globalno rabo.

20

Preden se dokončno odpravite v svet za boljšim kosom kruha,
dobro poglejte, če se diamanti morda ne nahajajo pred vašim
pragom.

21

Strah pred neuspehom in celo pred uspehom je pravi ropar naše
samopodobe in vodi do neodločnosti, da bi karkoli naredili v
smeri uresničitve nekega cilja.

