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premagaj StreS, StraH in teSnObO
Vsi iščemo srečo in užitek, razlikujemo pa se v metodah, s katerimi to počnemo, in v znanju 

ter sposobnostih, s katerimi trenutno razpolagamo, resnično redki pa so tisti, ki danes živijo 

mirno, uspešno in zares zadovoljno. Naučili smo se graditi nebotičnike, pozabili pa smo 

postaviti dobre temelje, kar se nam maščuje z vse več stresa, strahu in zelo zaskrbljujočim 

stanjem posameznikov, družin in planeta. 

Ljudje pogosto iščemo izgovore za 
slabe razmere v ravnanju politikov, 
staršev in elit, ki pogosto res ni obču-
dovanja vredno, dejstvo pa je, da vsi 
hkrati soustvarjamo svet. Miselni in 
proaktivni ljudje vedno iščejo vzro-
ke in rešitve za napredek predvsem 
pri sebi, saj lahko le tako pomagajo 
živeti bolje sebi in drugim. Ker kapi-
talu in trgovcem pogosto ni ravno v 
interesu, da smo mirni, zadovoljni in 
zdravi, smo nekatera ključna zna-
nja za življenje dolžni osvojiti sami. 
Nekaterim od nas je dano malo lažje, 
drugim malo težje življenje, na nas pa 
je, da iz življenja naredimo največ, kar 
lahko.  
Vsak od nas ima izjemen potencial, ki 
ga je le treba osvoboditi s pomočjo 
znanja in pravilnega razumevanja 
življenja. Ko nas je strah, ne moremo 
razmišljati, zato je zelo pomembno 
delati na dobri pripravi za življenje in 
razvoju zdravih predpostavk. Samo 
pomislite, kako smo v šolskih letih 
na dan izpita ali ko smo bili vpraša-
ni pred tablo zaradi strahu, včasih 
povsem odpovedali, kljub temu da 
smo znanje še nekaj ur prej v spro-
ščenem okolju na čaju s prijatelji znali 
na pamet. 
Zelo pomembno je poznati in razu-
meti vse, s čimer se utegneš kadarko-
li soočiti, ter vedeti, kaj lahko pričaku-
ješ od sebe in drugih. Številni se učijo 
samo na svojih napakah, kar pa ni 
najbolj modro, saj imamo tako vedno 
test prej in lekcijo kasneje. Vedno je 
dobro osvojiti znanje z določenega 
področja in šele nato delovati. Dobra 
priprava je ključ do dobre izvedbe: 
kdor se bolj znoji na treningu, manj 

krvavi v bitki. Inteligentni težave 
rešujejo, geniji pa jih preprečujejo. 
Ena naših najpogostejši napak pa je 
prepričanje, da so dosežki pomemb-
nejši od odnosov. 

NE OBSTAJA NEGATIVNO ČUSTVO, 
OBSTAJAJO LE NEPRIJETNA 
ČUSTVA. 
Stres, strah in druga čustva nas kot 
kompas vedno usmerjajo k boljšemu 
delovanju in optimalnemu razumeva-
nja sebe, življenja in drugih. Ali je rde-
ča lučka, ki se prižge, ko nam zmanj-
kuje goriva, dobra ali slaba? Dobra, 
seveda, saj nam sporoča, da avto 
nekaj potrebuje. Neprijetni občutki 
nam pomagajo razumeti, kje smo in 
kdo smo, pomagajo nam dojeti, kaj 
delamo narobe, nikoli pa jih ne sme-
mo ignorirati ali celo zatirati.  
Na spremembe razpoloženja je treba 
reagirati enako prisebno kot na 
spremembe letnih časov. Ko začutim, 
da telo potrebuje hrano, srce pa mir 
ali radost, poiščem smiseln način za 
zadovoljitev teh potreb. Dokler nisem 
poznal vsaj osnov tega znanja, sem 
lastno nezadovoljstvo projiciral na 
druge in od njih pričakoval ali celo 
zahteval, da bodo oni skrbeli za moje 
potrebe, s čimer sem grenil življenje 
tako sebi kot drugim. Vsak je odgo-
voren za svoje lastno počutje, nihče 
drug ni dolžan skrbeti za našo dobro-
bit, ta privilegij imajo le majhni otroci.
Beg pred svojimi težavami je tekma, 
v kateri nikoli ne zmagaš, kar lepo 
prikaže ilm Neskončni dan. Dokler se 
ne naučiš nečesa, česar te življenje 
uči, se ti lekcija ponavlja – podobno 
kot v šoli. Nauk je enak, profesor pa 
je nekdo drug. Nič ne odide, dokler 
nas ne nauči, kar moramo vedeti ali 
spremeniti. Lahko bežiš, ne moreš pa 
se skriti.
Sprotno reševanje vseh naših izzivov 
in primerna skrb za vse nas nagradita 
z mirno vestjo, ki nam je ne prinesejo 
nobeni zunanji dosežki, mirna vest pa 
ni poceni. Od nas zahteva doslednost 

in nenehen trud ter odpovedovanje. 
Pogosto mislimo, da sreča pride, ko 
se poročimo, zaposlimo, upokojimo 
… Presenečeni ugotovimo, da temu 
ni tako. Poroka te sama po sebi ne 
naredi srečnega. Poroka te naredi 
poročenega. Sreča ni stanje, sreča 
je proces. S svojim delovanjem si 
nenehno krojimo življenje. Kakšno bo, 
je odvisno od naših želja, motivov in 
delovanja. Prihodnost je le nadaljeva-
nje sedanjosti.
če človek ni zdrav in spočit, vse dru-
go obilje nima prave vrednosti. Kro-
nična utrujenost danes teži številne. Z 
upoštevanjem celostnih priporočil za 
zdravje pa je mogoče kmalu ponovno 
priti do navdiha in svežine. Nič ne 
more nadomestiti spanca med 22. in 
2. uro, saj se naš živčni sistem daleč 
najbolj kvalitetno spočije samo v tem 
času. Kdor dlje časa krši ta zakon, se 
ne more izogniti stresu in depresiji. 
Rana ura, zlata ura je načelo, ki ga 
poznajo številni najuspešnejši na 
vseh področjih. Nenavadna podob-
nost v njihovih življenjih so jasni cilji 
in zgodnje vstajanje. Odkar hodim 
zgodaj spat in se zbujam zelo zgodaj, 
imam bistveno več energije in miru. 
Celo telo deluje veliko mlajše kot prej. 
V urah do polnoči se naše telo in um 
spočijeta dvojno. Zanimivo je, da naš 
dolgoročni spomin zvečer ne deluje 
niti približno tako dobro kot zjutraj, 
tako se je daleč bolj učinkovito učiti 
zjutraj kot pa zvečer. 
Vse, čemur se tako ali drugače 
izpostavljamo, vpliva na naše misli, 
občutke in želje. že če nekdo samo 
omeni okusno sladko jagodno torto, 
so naša usta kmalu polna sline. Kaj 
šele, če torto vidimo in začutimo 
pred seboj. Podobno se zgodi tudi, 
ko poslušamo, beremo ali zgolj raz-
mišljamo o težavah, stresu ali strahu. 
V naše telo se sproščata adrenalin in 
kortizol, stresna hormona, ki puščata 
velike sledi na našem zdravju, počutju 
in videzu, zaradi česar se mnogo 
hitreje staramo. V medijih navadno 
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prevladujejo negativne novice, ki v 
ljudeh mehkega srca pogosto vzbuja-
jo strah in občutek nemoči. Ko vidijo, 
koliko neprijetnih reči se dogaja po 
svetu, postanejo obupani in nede-
javni, kar najbolj ustreza trgovcem 
in kapitalu, ki tako dobi nove potrte 
potrošnike, ki imajo v takem stanju 
neskončne potrebe. 
Dobro je vedeti, s čim imaš opravka, 
nima pa se smisla preveč obremenje-
vati in dan za dnem poslušati o rečeh, 
na katere ne moreš bistveno vplivati. 
Raje kot novice in kroniko si prebe-
rem navdihujočo zgodbo, zapojem 
ob kitari ali pa za nekaj minut zaprem 
oči. Odkar ne posvečam toliko pozor-
nosti stvarem in dogodkom, na katere 
nimam vpliva, zavedam pa se, da so 
del življenja, mi ostaja veliko več časa 
in energije za konjičke, počitek, druži-
no, prijatelje in opravljanje dolžnosti, 
ki so resnično pomembne. Namesto 
kritiziranja drugih in pritoževanja nad 
slabo usodo ter drugimi raje skušam 
narediti vse, kar je v mojih močeh, da 
tako sebi kot drugim pomagam živeti 
bolje. 
Mnogi so tesnobni, ker v revijah in 
spletu opazujejo navidezno popolna 
telesa, s katerimi se radi primerjamo, 
kar v nas vzbuja obup in tesnobo. 
Nikar si ne delajte tega. Ne skušajte 
tekmovati z lačnimi fotomodeli: šte-
vilne slike so računalniško obdelane, 
ta dekleta pa zaradi obsedenosti s 
telesom zelo pogosto bolehajo zaradi 
motenj hranjenja in psihičnih bolezni. 
Si želite tega? čudoviti ste takšni, kot 
ste. Lepota privlači le oko, dosež-
ki privlačijo um, karakter pa osvoji 
srce. Telesa imamo, kakršna imamo. 
Nenehno se spreminjajo, za lep videz 
pa poskrbimo z zdravo prehrano, 
gibanjem in pozitivno miselnostjo.  
Eni menijo, da ni nič odvisno od nas, 
da smo povsem nemočni, drugi pa, 
da je vse odvisno od nas. Oboji se 
motijo, saj je resnica nekje vmes: vsak 
od nas ima bistveno moč vplivati na 
svet okrog nas, na določene reči pa 
res nimamo vpliva. Znan glasbenik je 
zapisal: »Naša višina je naša uso-
da, naša teža pa je naša svobodna 
volja.« Zavračanje lastne usode je 
pogosto vzrok za nepotrebno trplje-
nje: razumeti je treba, da določenih 
reči ne moremo spremeniti, s svojim 
delovanjem pa nenehno oblikujemo 
svojo prihodnost. Ko sprejmeš to, če-
sar ne moreš spremeniti, in se jasno 
osredotočiš na to, kar lahko spreme-

niš, najdeš vse več energije, časa in 
prave svobode. Skrbi so čista potrata 
časa. Osredotočenost na to, česar ne 
moreš spremeniti, te izmuči, osredo-
točenost na vse, kar lahko spremeniš, 
pa te okrepi in osvobodi. želimo imeti 
v življenju rešitve ali izgovore? V čem 
smo boljši? Pesimist povsod vidi ovi-
re, optimist pa priložnosti. Pomemb-
no je le to, na kaj se osredotočiš. 
Od nekoga, ki ne razume sebe, ne 
moremo pričakovati, da bo razumel 
druge, tako je bistveno, da sprej-
memo sebe in spoznamo vse, kar 
nas krepi ter se držimo tega. Dobro 
samozavedanje je ključ do miru 
in sreče. Različni smo si. Kar je na 
primer hrana za enega, je lahko strup 
za drugega. Zelo pomembno je jesti 
hrano, ki nam ustreza. Poseben čar 
hrani da njena priprava z ljubeznijo in 
v miru. Preverite. 
Pogosto slišimo, kako draga in 
škropljena je hrana v trgovinah. To 
so dobro znana dejstva. Zakaj ne bi 
namesto pritoževanja raje združili 
prijetno s koristnim in sami  obdelali 
košček zemlje, pridelali zdravo ra-
stlinsko hrano, ki skoraj nič ne stane, 
in se ob tem še lepo razmigali ter 
nadihali? Zemlja da vedno več, kot 
damo mi njej, danes pa kar pozablja-
mo na ta vir bogastva. Narava pa nas 
tudi zdravi in pomirja ter uči dosled-
nosti in potrpljenja. 

DRUžINA JE CELICA PLANETA
Naša čustva se v glavni meri razvi-
jajo v času od spočetja do približno 
sedmega leta starosti, zato je zelo 
pomembno, da je v tem času otrok 
izpostavljen zdravemu okolju skrbnih 
staršev, ki razumejo znanost o odno-
sih, vzgoji in življenju. 
Če otrok že v ranem otroštvu in v 
maternici posluša »A je treba tega, 
kdo ga bo pa hranil, čigav pa sploh 
je …«, ste lahko prepričani, da bo ta 
otrok poln strahu in tesnobe, česar 
se bo zelo težko znebil. Otrokovo 
zdravstveno stanje pogosto odraža 
kvaliteto odnosov v družini.

Vemo, kako otroci nastanejo, več kot 
polovica sodobnih otrok pa ni načrto-
vanih, tako je zelo pomembno, da se 
ljudje zavedajo, kako odločilno vlogo 
imajo na naše čustveno zdravje prvi 
meseci in leta našega življenja, saj se 
takrat oblikuje večina naših nerazlo-
žljivih strahov in travm. Razum otroka 
se zares prebuja šele po petem 
letu starosti; dogodkov v tem času 
ne more pravilno razumeti, zato je 
ključno, da raste v mirnem in varnem 
okolju, brez šokov in vznemirjenj ob 
nekom, ki mu lahko kvalitetno po-
sveča ves svoj čas. Veliko današnjih 
družin je kljub materialnemu obilju 
pogosto pravi  socialni zločin, saj je 
družina postala zgolj institucija za 
preskrbo s hrano in obleko, ni pa več 
takega poudarka na kvalitetnih odno-
sih in poučevanju z lastnim zgledom. 
Otroci se razvijejo skladno z ljube-
znijo, ki jo dobijo. Beseda psiha v 
grščini pomeni duša, katere edini po-
trebi sta ljubiti in biti ljubljen. če teh 
pristnih občutkov v otroštvu s strani 
mame in očeta ne dobimo, ju bomo 
kasneje iskali na različne nesmiselne 
načine dokazovanja, pretiravanja in 
odvisnosti, ki človeka ne morejo nik-
dar zares zadovoljiti. Dokler ne bomo 
pozdravili celice planeta – družino, 
ne bo konca številnih sodobnih devi-
acij, stresa in odvisnosti. 
Stroga (a ne groba) vzgoja otrok 
med njihovim 5. in 15. letom vzgoji 
zrele posameznike, tako ne smemo 
biti preveč popustljivi z njimi, pose-
bej v fantu pa je že od malega treba 
razvijati odločnost, pogum in disci-
plino, ki mu bodo prišli še kako prav, 
saj bo čustveno močan navdihoval 
vse okrog sebe. V vzgoji nikdar ne 
pozabite na najpomembnejši veščini: 
razvoj karakterja in ljubezen do dela. 
To jim zagotovi odlično izhodišče 
za življenje. V tem času otrokom 
omogočite čim več hobijev, krožkov, 
športa ali umetnosti, ne dovolite pa 
mu preveč časa preživeti za računal-
nikom. 
Ko na pravilen način zastavimo 
družinske odnose in odnos s starši, 
opravimo tri četrtine preizkusov 
v življenju, saj se odnos do očeta 
in mame odraža na vseh drugih 
odnosih. Skoraj vsi starši se za dobro 
otrok trudijo celo preko svojih realnih 
zmožnosti, naše kapacitete in spo-
sobnosti pa so različne. Naša dolž-
nost je biti staršem vedno hvaležen 
in spoštljiv, kar ne pomeni nujno, da 
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odobravamo njihov delovanje. Nekaj, 
česar nimaš ali česar nisi bil sam de-
ležen, ne moreš predati drugim, starši 
pa tudi sami niso bili deležni popol-
ne vzgoje. Navadno želijo le, da so 
otroci uspešni in srečni, a to pogosto 
pokažejo na neposrečen način. 
Ključno za ohranitev dobrih odnosov 
med starši in otroki je pravočasna 
prilagoditev klasičnega odnosa 
avtoriteta–otrok v bolj prijateljski 
odnos, kjer se vedno ve, kdo je oče/
mati in kdo hči/sin. Tak odnos omo-
goči optimalen rezultat in vzajemno 
spoštovanje. Stare civilizacije niso 
poznale domov za starejše, ker so bili 
ljudje z leti vse bolj modri in dragoce-
ni za sorodnike in skupnost, danes pa 
starost številni dočakajo nepripravlje-
ni in osamljeni.
Mladi lahko po svojem 15. letu po-
slušajo le ljudi, ki so do njih prija-
teljski, zaradi velikega ega pa ne 
morejo prisluhniti ljudem, ki k njim 
pristopajo s stališča avtoritete. To je 
jasno vidno v krasni izmenjavi, ki jo 
imajo zreli učitelji, ki so do učencev 
prijateljski. če smo si s starši zelo 
različni, je morda bolje, da ne živimo 
skupaj, kar navadno bistveno izboljša 
medsebojne odnose. Vsak od nas je 
posameznik s speciično potjo, želja-
mi in izzivi, kar pa radi pozabljamo. 
če mlade usmerjamo, po svoje to v 
njih pogosto zaneti uporništvo, slabe 
navade in odvisnosti. 

NE NOSITE ČEVLJEV DRUGIh, SAJ 
SE BOSTE SPOTAKNILI IN PADLI. 
RAJE OBUJTE SVOJE. 
Bolje živeti svoje življenje nepopolno, 
kot pa v popolnosti živeti življenje 
nekoga drugega. Odrasli otroci in 
mladi potrebujejo podporo staršev 
pri uresničevanju svojih sanj, sicer 
obstaja velika verjetnost, da bodo 
ostali ujeti v slabih navadah in brez-
delju, saj mnenje staršev zelo vpliva 
na otrokovo samopodobo. Sam sem 
bil pogosto precej potrt, ko so me 
primerjali z drugimi, navadno z bolj-
šimi na področjih, ki mi resnično niso 
ležala. Ne primerjajte sebe ali otrok 
z drugimi, raje kot to se primerjajte s 
tem, kje ste bili in kam želite priti. 
Daleč največ stresa, infarktov in 
drugih težav z zdravjem je ob po-
nedeljkih, ko ljudje odhajamo v šole 
in službe. V službah preživimo skoraj 
tretjino življenja, zato je ključno, da 
vsak od nas išče in najde področje, 
ki mu je pisano na kožo. Vsekakor je 

treba biti pripravljen prijeti za vsako 
smiselno delo, dolgoročno pa je treba 
aktivno razvijati karakter in poklicne 
sposobnosti, saj delo v okolju, ki nas 
izmuči, povzroči verižno reakcijo na 
porušenem zdravju, slabih odnosih in 
odvisnostih.
Ne nasedajte propagandi, da ni 
služb in dela. Razmere na trgu so 
resnično vse težje, zares brezposelna 
oseba pa ne obstaja, saj lahko vedno 
naredimo kako izboljšavo sebe, s či-
mer si pripravimo boljše izhodišče pri 
iskanju službe. Kdor pošteno in rad 
dela ter je mojster svojega področja, 
bo delo in delodajalca zagotovo tudi 
našel. 
Presenečeni boste, ko boste videli, 
kako nam življenje čudežno vedno 
odpre vrata, ko so naši nameni in cilji 
smiselni ter plemeniti. Bolj pripravlje-
ni, kot bomo, boljše možnosti bomo 
imeli. Sposobnosti so pomembne, še 
pomembnejši pa je karakter. Le kateri 
šef ne bi zaposlil sposobnih, poštenih 
in delavnih ljudi? če še ne veste, kaj 
bi radi počeli, pomislite, kaj bi delali 
za druge, če bi vedeli, da vam ne 
more spodleteti. Ob čem pozabite na 
hrano, spanje? Nikoli ni prepozno, da 
postanete, kar bi lahko bili. 
Ko sem pred leti pošiljal prošnje za 
službo, tudi po 300 poslanih prošnjah 
nisem prejel povabila na razgovor. 
Začuden nisem razumel, v čem je 
težava, saj z dobro izobrazbo (polito-
logija – mednarodni odnosi) nekako 
nisem pričakoval tega. Moj ego je bil 
velik, karakter in sposobnosti pa niti 
ne. Po nedavnem branju teh prošenj 
sem takoj uvidel, da je bilo že ob po-
gledu na prošnjo očitno, da sem želel 
čim manj delati in čim več zaslužiti, 
takih pa imajo šole in podjetja verjet-
no že dovolj. Zdaj nisem več prese-
nečen, da nisem dobil nobenega po-
vabila. Ko sem videl, da tako ne bom 
prišel daleč, sem začel intenzivno 
razvijati svoje poklicne in predvsem 
karakterne kvalitete. Rezultati niso 
prišli takoj. Ko pa so, so bile nekatere 
ponudbe za delo resnično neverjetne. 
Vse se je zgodilo ob pravem času. 
Odkar skušam manj misliti nase in 
več na druge, mi v življenje prihajajo 
krasni ljudje in izjemne priložnosti. 
Ne privlačiš tega, kar si želiš, ampak 
to, kar si. Star pregovor pravi: »Daj 
človeku kruh in nahranil si ga za en 
dan. Nauči ga služiti in nahranil si ga 
za vedno.« 
Ljudje smo nagnjeni k ekstremnemu 

delu in ekstremnemu počitku. Naj-
težje, a nujno potrebno je v življenju 
najti pravo ravnovesje med delom, 
počitkom in zabavo. Najbolje je, da 
greste vsak dan tako na delo kot na 
dopust. Primerno moramo razpore-
diti tudi svoj čas druženja z družino 
in s prijatelji, saj pride v nasprotnem 
primeru kmalu do nasičenosti ali 
brezbrižnosti. Ravnovesje v življenju 
ni trajno stanje, ampak je dinamični 
proces, ki zahteva nenehno prilagaja-
nje, zavedanje prioritet, odrekanje in 
disciplino. Vsaj nekaj deset minut na 
dan namenite gibanju, svojim konjičk-
om in sprostitvi,  meditaciji ali molitvi. 
Najbolje je, če to opravite zgodaj 
zjutraj. 

Velikodušnost je ključ do sreče, še 
danes pa sem pogosto razočaran, 
ko skušam ustreči vsem, kar pa je 
neverjetno težko. Lepo je, da deluje-
mo za dobro vseh, nesmiselno pa je 
pričakovati, da nam bo uspelo ustreči 
vsem in tako storiti nekaj, česar niti 
Bog ne more. Zvesto sledite idealom, 
vzorom in vesti, vedite pa, da kdor 
želi zadovoljiti vse, na koncu ne za-
dovolji nikogar. Včasih kdo razočaran 
nad življenjem reče, da je dobrota si-
rota, s čimer pa se ne morem strinjati. 
Dobrota je ključ do sreče, meja med 
dobroto in naivnostjo pa je znanje, 
modrost, ki uči o tem, kako ravnati 
skladno z okoliščinami. 
Odkar delam to, kar rad delam, in 
kjer mi gre dokaj dobro, čutim precej 
manj stresa in strahu. Redno preda-
vam in delam kot svetovalec. Včasih 
pa mi niti na misel ni prišlo, da bi se 
javno izpostavljal, saj sem se v pre-
teklosti iz strahu pred javnim nasto-
panjem zapiral v sobo, skoraj ome-
dlel na nastopu za kitaro, dezertiral 
skupinske predstavitve seminarskih 
… Kmalu zatem, ko sem prišel v stik 
z ljudmi in vsebinami, ki so mi odprle 
tudi drugačen pogled na svet, so 
čudežno odšle številne karakterne 
blokade. V neverjetno pomoč so mi 
bili ljudje, ki so me sprejeli takšnega, 
kakršen sem, z vsemi mojimi plusi 
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in minusi. Stik z ljudmi, ki so čustve-
no močnejši, nam lahko omogoči 
razumevanje lastnih emocij. Poiščite 
takšne ljudi in se jih držite.
Najbolj nenavadno je to, da zaradi 
govorne napake pred leti nisem mo-
gel niti normalno govoriti, odkar pa 
govor koristim za bolj smiseln namen, 
redno presenečen ugotavljam, česa 
je človek sposoben, ko se navdihuje z 
modrostjo in povezuje z višjo inteli-
genco. O tem so pisali že številni ve-
liki ljudje. Proučujte njihova življenja. 
Vsi talenti in stvari, ki jih uporabljate 
za splošno dobro, se nenehno pove-
čujejo, vse, kar pa zlorabljate, počasi 
izgubite. 
Vsi imamo svoje prednosti in po-
manjkljivosti, kar je treba sprejeti. Ne 
obremenjujte se, če na določenem 
področju niste posebej dobri, saj 
posebni talenti niso predpogoj za 
dobro življenje. Včasih so celo ovira, 
ker zaradi njih postanemo ponosni. 
Talente in sposobnosti lahko najbolje 
razvijamo znotraj področja, ki nam 
je pisano na kožo, vsak od nas pa je 
naravni talent za prinašati srečo v 
življenje drugih. To lahko razvijamo 
neomejeno.
Največje travme in strahove je težko 
odpraviti, nič pa ni nemogoče. Te-
rapija in ilozoija ter logične rešitve 
vsekakor pomagajo tudi pri reševanju 
čustvenih težav. Najboljše zdravilo 
pa je stik z neustrašnimi modrimi 
ljudmi z zares velikim srcem, ki nas 
sprejmejo takšne, kakršni smo, ter 
nam predstavijo primer brezpogojne 
potrpežljivosti, tolerance in ljubezni. 
Nič ni bolj zdravilno in navdihujoče 
kot druženje in stik z navdihovalni-
mi, delavnimi ter nesebičnimi ljudmi. 
Takšna podpora je vedno na voljo 
vsem nam, le iskati je treba in hitro se 
pojavijo vrata, ljudje in pot. 
če bi radi usvojili katerokoli lastnost, 
najdite ljudi, ki jo imajo, in se tako ali 
drugače družite z njimi. Brez redne 
družbe in velikodušnosti ljudi, ki so 
mi pomagali v težkih trenutkih, bi 
zelo težko naredil korake naprej. S 
kom se družiš, takšen postaneš. 
Družite se s podobno mislečimi, 
izogibajte pa se ljudi, ki se nenehno 
pritožujejo in kritizirajo, saj je oboje 
zelo nalezljivo. 
Nekdo se lahko neverjetno trudi in 
žrtvuje, a nagrada včasih ne pride 
takoj ali pa je sploh ni. Tako ta utegne 
skleniti, da je bilo vse zaman, a ta 
zaključek seveda ni točen. Pošten 

in nenehen trud je vedno nagrajen. 
Tudi če ne dosežemo želenega uspe-
ha, nas dvigne na poti razvoja, okrepi 
karakter, obogati izkušnje in nam da 
perspektivo za prihodnost ter nam 
razkrije omejitve lastnih prizadevanj. 
Naša naloga je vedno narediti vse, 
kar zmoremo, hkrati pa se zavedati, 
da nikdar ni vse odvisno le od nas. 
Pogosto si očitam, ko mi kaj ne uspe 
najbolje. Treba se je zavedati, da ni-
smo vsemogočni. Napake so sestavni 
del življenja, naša naloga pa je, da 
jih delamo čim manj in da vedno 
posodabljamo svoje znanje. Uspešni 
ljudje so doživeli neštete spodrsljaje 
in zavrnitve, a se vseeno niso pre-
nehali truditi in iskati sreče. Edisonu 
je z žarnico uspelo šele po 10.000 
poskusih, sam pa spodrsljajev ni 
jemal kot neuspeh. Izjavil je: »Niti mi 
ni spodletelo, ugotovil pa sem 9.999 
načinov, na katere žarnica ne deluje.« 
Naša edina napaka je tista, iz katere 
se nič ne naučimo. 
V drugih iščimo le dobro. Ko vidimo 
le najboljše v drugih, lahko tudi izve-
mo, kdo zares so. Ne obstaja slab člo-
vek, le človek, ki se ne počuti dobro. 
če želimo, da bodo drugi tolerirali 
naše napakice, moramo tudi mi tole-
rirati in odpuščati njihove, izogibajmo 
pa se ljudi, s katerimi se resnično 
ne ujamemo. Tako sebi kot drugim 
odpustimo stvari iz preteklosti. Za-
mere so strup, ki je namenjen drugim, 
pijemo pa ga sami. Slabe stvari, ki 
so nam jih storili drugi, zapišimo v 
pesek, dobre stvari pa zapišimo na 
kamen. Razočaranjem in prevaram se 
lahko izognemo, če zahajamo med 
podobno misleče zrele ljudi, ki sledijo 
smiselnim načelom, in vedo, da se 
dobro z dobrim vrača in obratno. 
Srce raje odprimo eni zanesljivi osebi 
kot pa 10 kolegom, ki nimajo kredibil-
nih rešitev za naše dileme. Govorimo 
prijetne besede. življenje si najhitreje 
spremenimo z uporabo pozitivnega 
govora. 
Človek se navadno osredotoči na to, 
česar nima, rad pa pozabi vse, kar 
ima. Ne bodite preveč razočarani, če 
morda še nimate partnerja, službe ali 
družine. Vse, kar nam pripada, pride 
do nas, ko smo dovolj iskreni, hvale-
žni, potrpežljivi, odprti in pripravljeni 
za to. Hvaležnost za to, kar imamo, 
nam omogoča, da dozorimo za vse, 
česar še nimamo. Tudi prave lju-
bezni se ne najde; prava ljubezen se 
zgradi.

Za stresom in depresijo precej po-
gosteje zbolevajo ženske. Danes se 
dekletom kljub navideznemu izbolj-
šanju socialnih razmer godi še slabše 
kot nekdaj. ženske navadno doživlja-
jo še nekajkrat močnejše občutke kot 
moški, tako je še posebej pomembno, 
da so preskrbljene in zadovoljne, 
sicer jim intenzivna čustva in skrbi 
uničijo telo in zavest. Ko je ženska 
srečna, so srečni vsi okrog nje, ko pa 
trpi, trpijo tudi vsi okrog nje. ženska 
ima namreč izjemen psihični vpliv na 
okolico, posebej na otroke. Moški, ki 
se tega zaveda, bo naredil vse po-
trebno za to, da ima družina vse, kar 
potrebuje. Dom, v katerem so dekleta 
srečna, predstavlja pravi raj na zemlji, 
velja pa tudi obratno. 
ženska je kot vrat, ki obrača glavo. 
Tista, ki pozna umetnost komuni-
kacije in ravnanja z moškimi, vedno 
dobi vse, kar potrebuje. Moški ne 
more ne ustreči nežni, skromni in lju-
beznivi ženski. S pravim pristopom 
lahko ženska iz moškega naredi pravi 
čudež. Umetnost dinamike v odnosih 
med ženskami in moškimi nam lahko 
čudežno obogati tako odnose s star-
ši, partnerji in z otroki. O tem morda 
več kdaj drugič. Nič ni črno-belo, 
priporočam pa vam intenzivno prou-
čevanje te skoraj pozabljene znanosti, 
katere razumevanje prinaša čudežni 
rezultat. Za ureditev odnosov ne 
potrebujemo nobenega sodelovanja 
ali soglasja drugih. Dovolj je, da sami 
začnemo delovati pravilno in najbolj-
še lastnosti v drugih se bodo razvijale 
same po sebi.  
Svobodna volja je naše največje 
bogastvo, kar pogosto pozabimo in 
prekomerno posegamo v življenja 
drugih, posebej teh, s katerimi živi-
mo. Sam sem se v to past ujel pred 
leti, ko sem po prehodu na vegeta-
rijanstvo dobronamerno skušal v to 
prepričevati starše in prijatelje. To 
sem počel na zelo neposrečen način, 
s čimer sem naredil več škode kot 
koristi. Nikar ne delajte tega. Nimamo 
pravice posegati v življenje drugih, če 
nismo odgovorni zanje ali pa če nas 
za to ne prosijo sami, četudi so naši 
motivi dobri. Ni sebično živeti, kot 
si želiš sam. To je edino smiselno. 
Sebično pa je od drugih pričakovati, 
da bodo živeli, kot to od njih želiš 
ti. Najslabše iz drugih pride, kadar jih 
poskušamo spreminjati, kot smo si 
zamislili mi, najboljše v njih pa se po-
kaže, ko sprejmemo vsakega, kakršen 
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je, in delujemo kot njihov 'dobrona-
mernik'. 
Nikdar nisem bil tako nesrečen kot 
tedaj, ko sem prvič razmišljal o tem, 
kako bi se znašel, če se slučajno 
staršem kaj zgodi ali če morda sam 
doživim kaj res hudega. Eno od 
življenjskih dejstev je, da nam je v 
vsakem trenutku lahko vse odvzeto, 
česar se pogosto ne zavedamo. Vsak 
sorodnik, vsaka lastnina, zdravje … S 
tem sem se soočil že pri štirinajstih 
letih, ko sem v času vpisa na športno 
gimnazijo hudo zbolel, kar me je za 
kar nekaj mesecev prikovalo na po-
steljo. V tistem času je svet zapustilo 
tudi nekaj bližnjih sorodnikov. Vse to 
je še okrepilo moje raziskovanje in 
zavedanje resničnosti. Zaradi težav z 
zdravjem se nekaj časa nisem mogel 
niti premikati. Bil sem povsem odvi-
sen od drugih. Veliki načrti o športni 
karieri so se sesuli v prah, tako sem 
srečo neuspešno iskal v marihuani, 
športnih stavah, pokru in hedonizmu, 
po približno desetih letih takšnega 
načina življenja pa sem uvidel, da mi 
to ne bo dalo tistega, kar iščem. Ne-
katere navade je zelo težko premaga-
ti, vse pa je lažje, če razviješ višji okus 
in najdeš nekaj, kar ti prinaša več 
sreče kot stara navada. Ob medu ni 
težko pozabiti na sladkor. 
Pride čas, ko misliš, da je vsega ko-
nec, a ko uvidiš, kaj ti s tem sporoča 
življenje, kmalu dojameš, da to ni 
konec, temveč je začetek. Rumi je 
zapisal: »Ne skrbi, če se tvoje življe-
nje obrača na glavo. Kako veš, da je 
stran, na katero si navajen, boljša od 
te, ki prihaja?« 
Včasih je zares težko, trpljenja pa 
se ne moreš rešiti, vse dokler zanj 
kriviš druge. Kdor dosledno vse vidi 
v povezavi z izvorom in s celoto, ta 
ničesar in nikogar ne sovraži. Odgo-
vornost je najlepše darilo samemu 
sebi. Veliko lažje je živeti, če si poma-
gam z znanjem, ki ga sam črpam v 
starodavni modrosti. Še posebej blizu 
mi je vedsko znanje in učenje od zelo 
učenih in naprednih oseb iz različnih 
kultur. 
Ne enačite se s svojimi mislimi, čustvi 
in strahovi. To so le vaše misli in 
strahovi, to niste vi. Misel pride in gre, 
vi pa ste še vedno tu. Naših neštetih 
misli in želja včasih ni dobro jemati 

preveč resno, saj se nikdar ne nehajo. 
Whitney Houston je omenila, da jo je 
pokopalo ravno to, da njenim željam 
nikdar nihče ni rekel ne.
Pred leti sem dobil vse, za kar sem si 
dotlej prizadeval. živel sem v hišici 
ob morju, delal sem od doma, živel 
sem z dekletom, nisem imel nobenih 
posebnih odgovornosti, imel sem 
ogromno časa zase, preveč denarja 
… Bil pa sem nesrečen kot le kaj, saj 
moje življenje ni imelo nobenega smi-
sla. živel sem iz dneva v dan, nisem 
pa dal pravega doprinosa življenju 
drugih, Na to me je vztrajno opo-
zarjala vest, ki sem jo skušal utišal z 
uživaštvom, ki pa niti ni bilo uživanje, 
temveč bolj začasno olajšanje trplje-
nja. življenje brez smisla kar kliče 
težave in depresijo. Iskreno sem 
začel iskati odgovore, brati različno 
literaturo, zahajati med zelo razgle-
dane ljudi in tudi s pomočjo zares 
nenavadnih doživetij, ki jih ne bom 
nikdar pozabil, postopno dojel, da je 
prišel čas za temeljito spremembo 
načina življenja. Največja bolezen so-
dobnega človeka je, da se poistoveti 
le s telesom, z umom, intelektom in 
egom, pozablja pa na svojo duhov-
no naravo ... če bi nekatera zares 
nevsakdanja naključja, ki sem jih 
doživel, opisal kakšnemu zdravniku, 
bi mi najverjetneje izdal napotnico za 
pregled, če ne celo za bivanje v kaki 
od specialističnih ustanov za duševno 
zdravje.
Veste, obstajata samo dve poti: vse je 
čudež in nič ni čudež. Dokler človek 
na življenje gleda kot na splet naklju-
čij, ne more ničesar pravilno razume-
ti. Ko spremeniš način gledanja na 
življenje, se naše življenje spremeni.
Naključja so pojavi, ki jih še ne razu-
memo. Albert Einstein je zapisal, da 
so naključja metoda, s katero Bog 
ohranja anonimnost. Ko danes pogle-
dam nazaj, vidim, kako so mi prav vse 
prijetne in še posebej neprijetne izku-
šnje okrepile značaj ter mi pomagale 
do bolj realnega pogleda na življenje. 
Ne dobimo vedno tega, kar želimo, 
dobimo pa to, kar potrebujemo.
Ne želim, da karkoli slepo verjamete, 
prosim vas le, da poskusite. Kako veš, 
če je torta dobra ali ne? Poskusiš jo, 
seveda. Recept, po katerem živimo, 
očitno vsebuje nekaj zelo sumljivih 

elementov, tako je morda čas, da po-
skusimo nekaj novega. Naredite, kar 
lahko, s tem, kar imate, tu, kjer ste. 
življenje v vseh pogledih čudežno 
poskrbi za vas, ko začnete v vseh 
pogledih pravilno skrbeti zase, za 
druge in za vse, kar obstaja. Prever-
jeno. Večkrat. 
Ko pomisliš na to, da si poskusil 
že vse možnosti in izčrpal vse vire, 
prosim, vedi, da jih nisi. Nikoli se ne 
predaj. S pravim pristopom ni nič 
nemogoče. Prijatelj je pred kratkim 
zapisal misel: »Govorili so, da se tega 
ne da narediti in da je to nemogoče. 
Potem pa je prišel nekdo, ki tega ni 
slišal, in to preprosto naredil.« 
Novo leto je dober čas za spremem-
be. Začnite ga tako, da si začrtate 
izzive, ki vam bodo obogatili življenje: 
vstajanje pred sončnim vzhodom; nič 
pritoževanja, obrekovanja in izgo-
vorov; manj televizije, več modrosti; 
več gibanja, petja in plesa ter vseh 
aktivnosti, ob katerih vam zaigra srce. 
Na vidno mesto pa si zapišite tudi: 
»Zadovoljstvo pride z razmišljanjem 
in delovanjem za dobrobit drugih.«
Najbolj vesel sem, ko pridejo nova 
povabila za predavanja in ko se kdo 
obrne name, da bi pomagal ljudem 
na področju odnosov, vzgoje, navad 
in osebnostnega razvoja, saj poma-
gam tudi individualno. če vam lahko 
kakorkoli pripomorem, sem vam 
vedno na voljo. V nekaj mesecih bo 
izšla knjiga »Znanje za življenje«, 
ki jo bo mogoče dobiti pri meni, 
kratke prispevke in zgodbe pa redno 
objavljam tudi na svojem Facebook 
proilu.
Vse dobro vsem še naprej!

Andrej Pešec, univ. dipl. pol.  
andrejpesec@gmail.com
www.znanjezazivljenje.si
Facebook: Andrej Pešec,  

Znanje za življenje
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