
 

  Pozdravljeni!  
 
 

Sem Petra. Spodbujam podjetnost in ustvarjalnost na temeljih 
pozitivnih vrednot, kot so pravičnost, dobrota, zmernost in 

pogum.  
 

Le tako lahko dosegamo svobodo pri delu in v življenju – in s tem 
morda gradimo najpomembnejši temelj sreče in miru. 

 
Verjamem, da ima vsakdo izjemno zgodbo, ki jo lahko deli s 

svetom. Tudi vi! 
 
 

Bodi, kar si.  
Delaj, kar te 

veseli. 

 

 

www.petraskarja.com 



 

 

Izjemno rada potujem. In več ko potujem, bolj trdim, da smo Slovenci 

eden najbolj izobraženih, inovativnih, splošno razgledanih, 

sposobnih narodov na svetu. 

Vsakdo izmed nas govori vsaj dva jezika, vsi imamo dostop do 

interneta, tehnologije, informacij. Imamo čudovit strateški položaj, 

odprte meje, vajeni smo delavnosti, povezovanja. Imamo pitno vodo 

(ne, ni samoumevna!), čist zrak, rodovitno zemljo in popolno 

prečudovito naravo. In pa – veliko srce! 

Imamo skorajda vse! Zakaj torej ne naredimo VEČ kot posamezniki in 

kot narod? Zakaj nismo uspešnejši, srečnejši, mirnejši? In zakaj nas 

več ne uresničuje svojih sanj? 

Zaradi virusov našega okolja. Virusi so PRIUČENA in PRIDOBLJENA 

(pomembno: ne naravna!) prepričanja, mišljenja, ki so GLAVNI 

ZAVIRALCI uspeha in doseganja pristne sreče pri večini ljudi v 

Sloveniji. Zato se mi jih zdi smiselno izpostaviti. Hitro se širijo, so 

nalezljivi, večina je okuženih in izjemno težko jih je prepoznati, še 

težje ozdraviti ... 

Prav zato je NUJNO, da jih prepoznamo in se jih čim prej 

'ozdravimo', če želimo napredovati v življenju. Ne le poslovno. Tudi 

osebno.  

 

  



 

 

VIRUSI SLOVENIJE 

 

Predstavljajte si naslednje:  

Živimo v majhni vasici. 35 hiš, 120 ljudi. Čudovita vasica. Lepo nam je. 

Mirno, prijetno. Vsi se poznamo med sabo. 120 ljudi. Od nekdaj ste tu, 

le vi. Nihče od 120 ljudi ni nikoli šel iz te vasi, nihče prišel notri. Vaš ves 

svet je ta vasica, 35 hiš. In vsi kašljamo. Vsi. Ves dan. Vsak dan. 

Kašljamo. Si predstavljate? 

In sedaj se Janez odloči, da gre pogledat, kaj se dogaja izven te vasi. Pa 

gre malo ven. Zanimivo, drugače ... Gre na Vzhod, v Burmo. Nihče ne 

kašlja. Gre na Zahod, v Kalifornijo. Nihče ne kašlja. Gre še na Mauritius, 

nihče ne kašlja. Pa v Venezuelo, na Kitajsko ... Nikjer ne kašljajo.  

Čez čas se Janez vrne v to vasico s 35 hišami in reče: »Ej, ljudje božji, 

mi smo bolni, ker ves čas vsi kašljamo! Nekaj je narobe z nami! Nikjer 

v svetu ni tega, samo pri nas v tej vasici! Dajmo nekaj spremeniti, 

dajmo se POZDRAVITI!« 

Kaj naredi ostalih 119 ljudi, ko poslušajo Janeza? Mu verjamejo? 

Začnejo iskati zdravilo?  

Nikakor ne.  

Napadejo ga. 



 

 

»Ah, daj, nehaj, no, pa kaj je s tabo ... Se ti je zmešalo ali kaj? Seveda 

je kašljanje normalno, vse življenje že to počnemo, vsi to počnemo, pa 

saj nisem neumen, no ...« In Janeza označijo za 'neumnega, čudnega'.  

E, to se dogaja v Sloveniji. Ne le v Sloveniji – povsod. A vsako okolje 

ima svoje viruse, svoje 'kašljanje'.  

V Sloveniji imamo prav določene specifične viruse. VIRUSE Slovenije. 

'Kašljanja'. Včasih mora iti več Janezkov po svetu, da ljudje sploh 

začnejo poslušati, da morda res ni najbolj normalno to kašljanje, ti 

virusi ... In da bi bilo morda dobro to nekako pozdraviti.  

O takšnih virusih bom govorila v tej knjižici. Še enkrat poudarim: Virusi 

so PRIUČENA in PRIDOBLJENA (pomembno: ne naravna!) 

prepričanja, mišljenja, ki so GLAVNI ZAVIRALCI uspeha in doseganja 

pristne sreče pri večini ljudi v Sloveniji.  

Nanje me spomnijo ljudje po svetu. Radovedna duša mi vedno pomaga 

postavljati vprašanja in v kombinaciji s prepričanjem, da me 

popolnoma vsak narod in prav vsak človek na svetu lahko česa nauči, 

če si to dovolim, mi kot ogledalo pokažejo te viruse, ki so v nas.  

Smo zato čudni, slabši od drugih? Nikakor ne. Vsako okolje ima svoje 

značilnosti, ki so smiseln rezultat prepletanja zgodovinskih dogajanj, 

okolja, strateškega položaja, zgodovine naroda, političnih, verskih  in 

gospodarskih vplivov ter še česa ... In prav vsako okolje ima neke svoje 

značilne viruse.  



 

 

Pomembno je le nekaj:  

Ko zaznamo, da nas ti virusi OMEJUJEJO, je smiselno nekaj 

spremeniti. Je smiselno poiskati 'zdravilo'. 

Drugi narodi se zelo dobro zavedajo naših prednosti in izjemnosti – 

zato toliko inovativnih Slovencev v Silicijevi dolini, Kanadi, na 

Kitajskem, v Indiji ... Oni znajo ceniti to, česar mi mnogokrat sploh ne 

opazimo. In oni znajo izkoristiti svojemu okolju v prid tisto, česar mi ne 

znamo izraziti tu, v našem okolju ... Zato izgubljamo izjemne talente, 

inovatorje ... Če tega kmalu ne spremenimo, bo to vodilo v nacionalno 

katastrofo – dragulji morajo ostajati tu, vsaj nekateri! Ja, seveda 

delujemo globalno, a ustvarimo okolje, da se bo večina z veseljem 

vračala nazaj v Slovenijo.   

Zato sem prepričana, da ni neznanje ali nesposobnost tisto, kar nas 

omejuje, da bi postali še mnogo več, kot že smo – kot posamezniki in 

kot narod. Ne, daleč od tega. Omejujejo nas predvsem neki PRIUČENI, 

PRIDOBLJENI virusi našega okolja. Če jih zbrišemo ali vsaj malo 

pozdravimo, lahko s tem največ naredimo zase in za naše okolje.   

Ne bo jih preprosto pozdraviti. Potrebna bodo leta, desetletja. So zelo 

nalezljivi in izjemno hitro se širijo. Na žalost je večina že okuženih. A 

prvi korak do spremembe je ZAVEDANJE.  

In zgolj to je moj namen.  



 

 

Da se jih začnemo ZAVEDATI. Da jih prepoznamo. In da si rečemo – 

ne, stop! To je zgolj VIRUS okolja, to NI NARAVNO stanje, to nisem 

jaz. Tega ne želim! In nato o tem ozaveščati še druge ...  

Tako bomo skupaj ustvarili še lepši prostor, kot ga že imamo ... Zate, 

zame, za naše otroke, za vse. Saj tega si želi vsakdo od nas, kajne?  

 

  



 

 

 

»KAJ BODO PA LJUDJE REKLI 

...« 

 

Ste že kdaj peli v avtomobilu?  

Kdo si upa zlagati, da še nikoli NI?  

Predstavljajte si naslednje: 

Imate prečudovit dan. Popoln! Pravkar ste izvedeli, da ste dobili službo 

ali morda sklenili največji posel v svojem življenju, osvojili punco/fanta 

... Nekaj, kar vam predstavlja popoln dan. Predstavljajte si občutke ob 

tem ...   

Polni sreče in pozitivnih občutkov kar kipite od energije, ne morete 

ustaviti nasmeha do ušes! 

S temi občutki se usedete v avtomobil. Obrnete ključ. Vključite radio. 

O, vau, vaša najljubša pesem! Povečate glasnost in – zapojete! Pojete 

iz srca. Na ves glas! Sproti spontano še malo pomigate … Odprete okna. 

Vetrček prijetno pihlja, sončni žarki ravno prav pogrejejo že tako 



 

 

popoln trenutek ... Pojete! To je to – TO je življenje, si mislite. TO je 

popoln trenutek SREČE!  

... 

Pripeljete se do semaforja. Rdeča luč. Ustavite. Ste na tropasovnici. VI 

ste na srednjem pasu.  

Na vašo desno se pripelje avtomobil. In še eden na vašo levo. Vsi stojite 

čakajoč na zeleno luč.  

Voznik na desni vas premeri s tistim pogledom, ki jasno govori: »Kaj pa 

njemu ni jasno ...« 

Oči voznika na levi še bolj jasno kažejo njegove misli: »Se mu je 

zmešalo ali kaj ...« 

Voznika na levi in desni se spogledata, si pokimata, takoj se razumeta: 

»Ja, ta tip je čuden, kaj mu ni jasno ...« 

... 

Še pojete?  

... 

Najpogumnejši morda še, a vsaj okna smo zaprli, kajne? In pa seveda 

zmanjšali jakost petja ...  

 ... 



 

 

Povsem 'logičen' odziv z naše strani, kajne? Podobno se dnevno 

odzovemo tudi pri drugih vsakdanjih zadevah, ne zgolj pri petju v 

avtomobilu. Normalno. Saj nočemo biti 'čudni'. Kaj bodo pa ljudje rekli 

...  

... 

Če to isto situacijo pogledamo z malo višjega zornega kota … Kaj smo s 

tem pravzaprav naredili sebi?  

Zapravili smo POPOLN trenutek svojega življenja, trenutek, 

kakršnega ne doživimo prav vsako minuto dneva. Zaradi dveh 

neznancev, ki ju verjetno nikoli več v življenju ne bomo videli. Ali ni 

to malo žalostno? 

Naš samodejni odziv na podobne situacije je, da se 'potegnemo' nazaj 

in sovpadamo s povprečjem, z 'normalnostjo'. S tem izgubimo te res 

prečudovite trenutke življenja.  

To počnemo prav vsak dan – različne situacije, podoben odziv. Prav 

vsak dan. Nezavedno. Si predstavljate, koliko takšnih čudovitih 

trenutkov zato izgubimo?  

Večinoma zaradi neznancev ali bežnih znancev. Ker smo okuženi z 

virusom: »Kaj bodo pa ljudje rekli ...« 

Morda bo za nekatere slišati malce kruto, a življenjska resnica je, da 

smo v življenju pravzaprav SAMI. Pomislite – prav vsak trenutek 

našega bivanja na tem fizičnem svetu smo pravzaprav le sami s sabo. 



 

 

Vsi ostali okoli nas so le utrinki, ki pridejo in gredo. Eni so daljši, drugi 

krajši. Eni močnejši, drugi šibkejši. A vsi so le utrinki. Tudi partner, starši 

in otroci.  

Vsaj 85 % našega življenja se odzivamo na podlagi teh utrinkov. Kaj 

pričakujejo od nas, kaj zahtevajo, kaj velevajo, kaj svetujejo, kako nanje 

narediti vtis, kako se jim približati ... Vse na temeljih prepričanja: »Kaj 

bodo pa ljudje rekli ...« 

Poznate odgovor na vprašanje: Kaj bodo pa ljudje rekli?« 

Lahko vam ga povem.  

Ljudje smo bitja narave. Smo del narave. Drži? Narava je popolna. 

Narava nenehno teži k ravnovesju. Moški – ženske. Tema – svetloba. 

Toplo – hladno. Zakaj ni na svetu 1 milijarda moških in 6 milijard žensk 

(moškim bi to sicer bilo všeč)? Ker je naravni zakon, da narava vedno 

teži k ravnovesju. Ja, včasih je nečesa več, drugega manj, in obratno, a 

vedno teži k ravnovesju ... Ljudje smo tisti, ki rinemo »z glavo skozi zid« 

in rušimo ravnovesja, a narava ga vedno znova vzpostavi. Nikoli nismo 

bili in nikoli ne bomo močnejši od narave same. In ker smo del narave, 

ti zakoni veljajo tudi za nas. Lahko se jim upiramo in si s silo 

ustvarjamo protisilo, ali pa ji raje sledimo in plujemo s tokom. Prav 

ta naravni zakon je dokaz pravilnosti odgovora na vprašanje: »Kaj bodo 

pa ljudje rekli«, ki vam ga bom podala.  

Veste, kaj bodo rekli?  



 

 

Kar koli naredite, kar koli rečete, kakršni koli ste, kar koli zagovarjate 

.... VEDNO bo približno 50 % takšnih, ki vas bodo v tem podprli ali se 

vsaj strinjali z vami, in približno 50 % takšnih, ki jih to ne bo zanimalo 

ali bodo temu nasprotovali.  

Vedno.  

 Če boste pustili 'varno' službo, bo polovica rekla, da ste 

neumni, polovica, da ste pogumni.  

 Če boste poslovno izjemno uspešni in bogati, bo polovica 

rekla, da ste vzvišeni in pohlepni, polovica pa vas bo 

občudovala, kako ste uspešni.  

 Če otroku prepoveste izhod, bo polovica rekla, da imate 

pretirano špartansko vzgojo, polovica da ste odgovoren starš.  

 Če se naličite, bo polovica rekla, da ste umetni, polovica, da 

ste urejeni.   

 Če nečemu rečete NE, bo polovica rekla, da ste 'fini', polovica, 

da se cenite.   

 Če boste napisali knjigo, bo polovica rekla, da je 'kr neki', in 

polovica, da je odlična.  

 Če boste tekli, bo polovica rekla, da vam je prelepo in nimate 

drugega dela, polovica pohvalila, da skrbite za svoje zdravje.  

 Če meditirate, bo polovica rekla, da se vam je zmešalo, 

polovica cenila, da ste duhovno zrastli. 

 Če skočite s padalom, bo polovica rekla, da je nevarno, 

polovica, da je pogumno.  



 

 

 Če berete knjige, bo polovica rekla, da je to izguba časa, 

polovica, da je to najboljša naložba vase.  

 Če verjamete v posmrtno življenje, bo polovica rekla, da imate 

sprane možgane, polovica, da ste na visoki valovni ravni. 

 .... 

Včasih bo ene polovice malo več, druge manj, včasih obratno. A vedno 

je približno tako. Če bi lahko popolnoma objektivno opazovali lastna 

dejanja, bi si to preprosto dokazali sami. Ker pa smo čustveno vpleteni 

v svoja dejanja in gledano realno nismo sposobni popolnoma 

objektivno zaznavati in oceniti, mislimo, da je ene ali druge polovice 

več ali manj.   

Nikoli ne boste vsem ugodili! Nikoli, pa naj se še tako trudite! Škoda 

energije, ki jo lahko usmerite drugam.  

Tudi nikoli ne boste naredili nečesa, zaradi česar bi vas VSI sovražili.  

Pa če ste Mati Tereza ali Hitler. Drugo je, kaj pustite za sabo kot neko 

'zapuščino'. A posamezna dejanja so vedno vredna približno 50/50.  

Ko to vedenje resnično usvojimo, ne da se ga zgolj ZAVEDAMO, se 

ozdravimo virusa: »Kaj bodo pa ljudje rekli ...« Ker ni pomembno. Ker 

bo narava vedno poskrbela za ravnovesje.  

Vaša odgovornost in pravica je, kaj daste iz sebe. In da delujete tako, 

kot se vam zdi najbolj prav glede na vaše kriterije 'pravilnosti'. Kako se 



 

 

drugi na to odzovejo, je njihova odločitev in PRAVICA. Na to ne 

moremo vplivati. Tudi če lahko, NE SMEMO – to je njihova pravica.  

Je pa naša odločitev, na katero polovico se osredotočimo. Nekateri se 

osredotočijo na tisto polovico, ki jim nasprotuje in jih ne podpira, zato 

mislijo: »Nihče me ne mara...« Drugi se osredotočijo na tisto polovico, 

ki jih podpira in zagovarja, in mislijo: »Vsi me imajo radi!« Ja, pa kaj še. 

To ne obstaja in nikoli ne bo. Ne prva ne druga skrajnost.  

Ljudje v osnovi ljubimo skrajnosti in se nenehno zapletamo vanje. A 

narava ljubi ravnovesje. Ko najdemo ravnovesje v vsem, bomo našli 

popolno notranjo srečo in mir.  

Je pa mnogokrat izjemno težko, vem ...  

Kaj bodo torej ljudje rekli?  

Približno polovica vas bo zagovarjala, približno polovica pa ne. Vi se 

raje osredotočite le na to, kaj VI daste iz sebe, da delujete pristno in 

s pozitivnimi nameni (tako lahko VEDNO zagovarjate svoja dejanja in 

besede) ter da energijo usmerjate v tisto polovico, ki vas potrebuje 

in podpira.  

Mislim, da je vprašanje »Kaj bodo pa ljudje rekli« najbolj razširjen in 

močan virus v Sloveniji. Zakaj nam je to toliko mar? Dokaj smiselno, če 

pogledamo značilnosti našega naroda, ki so logična posledica 

zgodovine, vere in okolja, v katerem bivamo. Izjemno smo vezani na 

mikro lokacijo, izredno vezani na dom, nepremičnine, zemljo. Izjemno 

smo vezani na vrednoto 'mati' v širšem pomenu besede. Težko se 



 

 

premaknemo v sosednji kraj, kaj šele na drugi konec Slovenije, le 

izjemno izjemno redki izven Slovenije.  

In ker smo Slovenci tako zelo vezani na ENO lokacijo, na POZNANE 

stvari, na VARNOST POZNANEGA in DOMAČEGA, nam je posledično 

izjemno mar, kaj rečejo, kaj si mislijo ljudje okoli nas, saj ima večina 

Slovencev večino svojega življenja okoli sebe iste ljudi. Če bi se selili, 

kot imajo navado, na primer, Američani, bi nam bilo bolj malo mar, kaj 

bodo rekli sosedje – ker je velika verjetnost, da drugo leto sploh ne 

bodo več sosedje ...   

Toda! Ne pravim, da moramo sedaj postati nečustveni roboti, ki jim 

je mar za vse. Bog ne daj!  

Smo ljudje – iz mesa in krvi. Povsem normalno in pravilno je, da raje 

slišimo pozitivne komentarje drugih in težje sprejemamo negativne. 

Seveda, bodimo iskreni, radi smo pohvaljeni. A pomembno je, da tako 

negativni kot tudi pozitivni komentarji drugih ne vplivajo na nas do 

te mere, da bi nas omejevali ali v mnogih primerih celo ZAUSTAVILI 

na naši poti.  

Ko vam naslednjič nekdo reče (ali še bolj pomembno – ko si to rečete 

sami): »KAJ BODO PA LJUDJE REKLI ...« se hitro opomnite: »Ojej, alarm, 

virus, virus, virus ...« in pojdite stran. Ne dovolite, da vas okuži. Če ste 

okuženi, ga ozdravite, saj vam ta virus res ne prinaša nič dobrega ...  



 

 

 

»TO SE NE IZPLAČA ...« 

 

Pred kratkim sem prebirala svoje dnevniške zapise od leta 2000 dalje. 

Presenečena sem bila, kolikokrat se je notri zaznal ta virus ... Kopiram 

neposredno iz dnevniških zapisov: 

13. september 2001 (12 let): »Mami pravi, da ni denarja za klavir. Želim 

si klavir. Bom risala na stene in bom zaslužila denar. Ampak ati pravi, 

da se ne izplača ...« 

4. marec 2003 (14 let): »Pedagoginja je rekla, da grem na splošno 

gimnazijo, ker je to smiselno za odličnjake. Ko so me spraševali, kaj bi 

rada počela v življenju, kakšno službo bi imela, sem rekla, da bi bila 

rada 'tovarišica'. Ampak pravijo, da se to danes ne izplača več ... Naj si 

raje želim česa drugega ...« 

24. julij 2008 (18 let): »... Ko sem se malo pomirila in dobro razmislila, 

sem morala priznati, da imajo verjetno prav ... Ne izplača se mi toliko 

truditi, da se vrnem v svet športa, sploh pa ne za odbojko, od tega se 

ne da dolgo dobro živeti ...« 



 

 

3. junij 2012 (23 let): »Danes me je prešinila izjemno močna zamisel – 

kaj če bi napisala knjigo! Ja! Rada pišem, od nekdaj pišem, imam že 

mnogo prispevkov na spletni strani, ljudje radi berejo ... Pa saj ne more 

biti tako težko izdati knjige! Se mi zdi ... Upam ... Ja, bom, to si želim! 

 ... Malo me spravljajo v slabo voljo – kogar koli vprašam, kako se 

izda knjigo, kakšen je postopek, mi pravzaprav razloži, da naj dobro 

premislim, saj se v Sloveniji res ne izplača izdajati knjig ...« 

2. april 2014 (25 let): »... Brez zveze ... Tako ali tako sama vem, da se 

ne izplača ...« 

Avgust 2015 (26 let): Na povabilo Mladinskega centra sem predavala v 

prečudoviti dvorani v Ormožu, na dogodku, namenjenem podpori 

podjetnosti in inovativnosti med mladimi. Super, to res podpiram! ... 

Najbolj mi je v spominu ostala zgodba župana, ob kateri smo se hkrati 

nasmejali in zamislili. Tako nekako je bilo:  

»Veste, kot župan želim pomagati našemu kraju in vsem krajanom. 

Vedno lahko pridete do mene in po najboljših močeh bom pomagal. 

Toda nekaj morate vedeti – ljudje velikokrat pričakujejo nemogoče 

pomoči, vsega tudi ne moremo dati. Zadnjič je, na primer, do mene 

prišla gospa, ki se je sicer že mnogokrat obrnila name s prošnjo, naj ji 

pomagam. Gospa je brez službe, je doma, v sicer veliki hiši z nekaj 

zemlje, težko se preživlja. Prosi za pomoč občino, naj ji najdemo službo 

ali uredimo kakšna sredstva vsaj za vzdrževanje hiše ...   

No, večkrat sva se že pogovarjala in skupaj iskala rešitve. Mislim – saj 

je hudo, ne rečem, a razmišljal sem, da ima gospa dovolj časa, je zdrava 



 

 

in vitalna, ima veliko zemlje, pravi, da nima dovolj za preživetje, nima 

niti za hrano ...   

Pa ji zadnjič rečem: Gospa, kaj pa če bi tu na svoji zemlji uredili vsaj en 

vrtiček, posadili malo krompirja, paradižnika, solate, čebule ... Vsakega 

po malo pa bo nekaj. In mi odvrne: Ah, dajte, no, gospod župan, to se 

pa danes res ne izplača!« 

Ste že opazili, da smo Slovenci okuženi z virusom: »TO SE NE 

IZPLAČA«? Kar koli omenite, kakršno koli zamisel imate, večina ljudi 

okoli vas bo rekla: »Ah, to se ne izplača ...« Ti so že okuženi, hitro stran 

od njih.  

Če ste dobri prepričevalci in jih že prepričate, da vaša zamisel SE 

izplača, bodo pogovor zaključili z: »Sicer pa – ljudje nimajo denarja. Je 

kriza ...« Ob teh besedah veste, da mu ni ostalo drugega v rokavu in 

želi zaključiti pogovor, kajti on VE, da se vaša zamisel nikakor ne izplača 

... Pa še 50 primerov, ki dokazujejo njegovo trditev, vam bo znal našteti 

...  

Pa se res ne izplača?  

Biti kuhar se nikakor ne izplača, so mi pravili in še pravijo.  

Vprašajte Jamieja Oliverja, ali se izplača ali ne ...  

Danes so mediji v hudi krizi. In biti v medijih, biti voditelj oddaje, se 

sploh ne izplača, so mi pravili in še pravijo.  



 

 

Vprašajte Oprah, ali se izplača ali ne ...  

V Sloveniji je povprečna prodaja izdane knjige okoli 400 izvodov, kar je 

komaj za pokritje stroškov. Tako da … Pisanje knjige – uf, to se pa sploh 

ne izplača! Verjemite mi, sem skoraj doktorirala iz tega! 

Vprašajte J. K. Rowling (avtorica knjig o Harryju Potterju), ali se 

izplača ali ne.  

Moram še naštevati? 

Vesolje nam ne bi posadilo sanj v naša srca, če nam ne bi dalo tudi 

moči, da te sanje uresničimo, je zame najmodrejša misel Alberta 

Einsteina. Misel, ki me vodi, misel, ki bi morala postati osebna himna 

vsakega posameznika, misel, ki bi se morala vtetovirati v bitje srca in 

ritem dihanja.  

Zapomnite si: če delate to, kar VI sami resnično ČUTITE, da želite 

delati in dati trgu, saj je to vaš TALENT; če ste to MOČNO GOREČO 

ŽELJO prepoznali znotraj sebe in je neodvisna od zunanjih vplivov, 

zahtev in pričakovanj kogar koli ali česar koli (staršev, medijev, družbe, 

trendov, prijateljev, otrok ...) ter to združeno PODJETNOST vnesete v 

svoje delo, pri tem pa ohranite IZVIRNOST, je za vas VEDNO prostor 

na trgu. VEDNO! Neodvisno od časa, lokacije ali gospodarskih razmer.    

Še enkrat: VAŠA močna goreča želja + talent + podjetnost + izvirnost 

= za vas je VEDNO prostor na trgu!   



 

 

Še na nekaj bi opozorila: Ena najbolj tveganih naložb je VERA V 

TRENDE. Ko sem se vpisovala na univerzo, me je za povsem zadnji izbor 

med tremi finalisti fakultet prepričal trend: »Pojdi na geodezijo, to se 

danes izplača. To danes potrebujemo. Veliko bolj kot ostala dva izbora 

...« 

Dobro, pa naj bo geodezija. Šest let pozneje moji takratni sošolci 

zaključujejo ta univerzitetni program. Mnogi sicer po sedmih letih. S 

takratno sošolko sva ohranili stike, zato sem ji čestitala ob prejetju 

diplome. Med pogovorom mi pravi, da ne dobi službe in da bo kar 

težko ... Hm, kako, ali na trgu ni potrebe po geodetih? »Ja, takrat je 

bila. Sedem let nazaj. Zdaj ne več ...«  

Ko vam naslednjič kdo odvrne: »Ah, TO SE NE IZPLAČA ...« si hitro 

recite: »Ojej, alarm, virus, virus, virus ...« in pojdite stran. Ne dovolite, 

da vas okuži. Če ste okuženi, ga ozdravite, saj vam ne prinaša nič 

dobrega ...  

 

  



 

 

 

»AH, TO JE PREDALEČ ...« 

 

Uf, končno na letalu. Po enomesečnem popotovanju z nahrbtnikom po 

Burmi v kombinaciji z 10-dnevno meditacijo Vipassana, prvič v tako 

nepoznani državi meni popolnoma nerazumljivega govora in celo 

pisave, popolnoma prepuščena sama sebi, sem se končno usedla na 

letalo, ki me bo odpeljalo domov. Ponosna nase, pot ni bila lahka. A 

bila je nujno potrebna, to sem vedela. Prijeten občutek ponosa, 

povezan z utrujenostjo, s spomini na nepozabno čudovito potovanje, 

a obenem občutek sreče, da je za mano. Domov.  

Skoraj ves mesec nisem spregovorila besede in tudi sedaj je nisem 

želela. Udobno sem se počutila v – tišini. V svojem malem varnem 

svetu. Ko okoli sebe slišiš le arabščino, kitajščino, burmanščino, 

francoščino in še nekaj jezikov, ki jih ne prepoznam; ko so okoli tebe 

večinoma le temnopolti in rumenopolti; le muslimani, budisti ... Se res 

počutiš kot vesoljec na drugem planetu.  

Ko sem si želela urediti svoj minimalistični prostor za naslednjih 9 ur 

poleta, pred sabo zagledam 4 zaslone, a sama sedim v vrsti s tremi 



 

 

sedeži. Bila sem na sredini med dvema zaslonoma, ne vedoč, kateri naj 

bi bil moj, torej kateremu 'sosedu' naj vdrem v osebni prostor. V 

trenutku popolne zmedenosti (tega nisem videla še na nobenem 

letalu!), moški, ki je ravno dobro sedel poleg mene na levo, reče, kot 

bi bral moje misli: »That's totally confusing!« (To je čista zmešnjava!) 

in pokaže na zaslone.  

Ha ha, kako sem se nasmejala! Tudi on se je smejal, takoj sva se ujela 

s temi podobnimi mislimi, s podobno zmedenostjo ...  

Živijo, moje ime je Jawad. Živijo, sem Petra. Najprej sva se morala 

dogovoriti, čigav bo kateri zaslon za gledanje filmov. Moj je levi. Ok, 

dogovorjeno. Zdaj lahko poletimo.  

Od kod si? Iz Slovenije. Ti? Iz Libanona ...  

Pogovor poln smeha, zgodb, celo čustvenih osebnih tematik je trajal 

vseh 9 ur. Noro. Redko kdaj v življenju srečaš človeka, s katerim se 

lahko tako hitro tako zelo dobro ujameš.  

Jawad ima zanimivo življenje ... Rojen je bil sicer v Libanonu, a že 

mnogo let ne živi tam. Podjetje, za katerega dela, ga v okviru 

dvomesečnih projektov pošilja na delo na različne konce sveta. Tokrat 

je bil v Burmi. Pred tem v Kolumbiji. Naslednji projekt bo v Dubaju ... 

Med delom ima nato mesec dni prostega časa, ki ga izkoristi za 

potovanja ali obiske prijateljev, družine ... Tokrat bo šel v Avstralijo k 

sestri. Pred dvema mesecema je bil v Omanu pri bratu. Razmišlja, da 

bi se sproti oglasil še pri starših v Libanonu ...  



 

 

Kje ima hišo, stanovanje? Nima. Ima sicer stanovanje v Belgiji (v mestu 

Brugge), a ga oddaja, ker ga sam ne potrebuje.  

Zanimivo življenje ...  

Še nikoli se nisem pogovarjala z nekom, ki bi bil tako zelo neomejen 

z družbenimi programi in zunanjimi vplivi. Zato je njegov pogled na 

svet, njegovo razmišljanje res nekaj posebnega, zame popolnoma 

fascinantno.  

Mi, ki večino svojega življenja živimo v istem okolju, hote ali nehote 

poberemo vplive tega okolja. Vplive, pričakovanja, normative ... In iz 

tega v sebi sestavimo sliko 'normalnosti'. A ta naša 'normalnost' je 

včasih popolna 'nenormalnost' ali celo 'čudaškost' za kakšen drug 

narod na drugem koncu sveta, ki ima svoje kriterije 'normalnosti'.    

Prav to opazovanje meni predstavlja eno najbolj zanimivih plati 

potovanj. To raziskovanje te zasvoji kot pozitivna droga ... Več potuješ, 

več različnih 'normalnosti' spoznaš in razumeš, lažje sprejemaš 

raznolikost, bolj si strpen do drugače mislečih, manj sodiš in 

ocenjuješ ali primerjaš. In to je neke vrste SVOBODA, po kateri 

hrepenimo hote ali nehote.    

Jawad je oseba, izjemno neomejena s kriteriji, kaj je 'normalno'. Kakor 

da bi na vse gledal z nekega drugega zornega kota. Z mesta, ki je zunaj 

dosega vplivov.  

Dobrih 10 dni po najinem srečanju prejmem e-sporočilo. Ja, izmenjala 

sva si podatke. »Živijo, Jawad tukaj, veš, kmalu bom blizu tebe, sem 



 

 

razmišljal, da bi se mimogrede za konec tedna pripeljal malo pogledati 

Slovenijo, ker si jo tako hvalila, morda tudi malo Hrvaško ali Italijo ...« 

Slovenijo vedno izjemno hvalim, saj iskreno mislim, da je najlepša 

dežela na svetu! 

»Aha, super, blizu mene si – kje pa si?« 

»V Belgiji.«  

»Hm, Jawad, ali sploh veš, kje je Slovenija?«  

Ne tako smešno vprašanje. Vprašajte Italijane, ali vedo, kje je Slovenija 

– večina jih ne ve. (!!!!) Ko mi je prijateljica to povedala, ji nisem 

verjela, dokler nisva hodili po ulicah in jih spraševali. To je res 

šokantno, res ne vedo!  

»Ja, seveda vem!« Kot dokaz, da res ve, mi celo pove nekaj zgodovine.  

»OK, ampak Jawad ... Belgija res ni tako blizu, da bi se mimogrede za 

konec tedna malo pripeljal naokoli ...«  

A trdi, da se bo. Ok. Da vidimo, ali se bo res.  

Nisem mu zares verjela, dokler ga nisem v petek popoldan videla tam, 

na dogovorjenem mestu v gostilni Rakar v Trebnjem. Še njegov klic tik 

pred tem: »Sem tu, te čakam,« me ni povsem prepričal ... 



 

 

Neverjetno. Vendar dobro. Se dogaja. Saj res – kaj pa je to takšnega, 

da se mimogrede z avtomobilom pelješ 12 ur v eno smer, da bi si 

pogledal neko čudovito deželico ... 

Ker je prišel ravno v času, ko sem imela mnogo seminarjev in glavno 

promocijo svoje nove knjige (nastala je prav v Burmi) Najdi svojo 

SREČO in MIR, sem ga prosila za razumevanje, da moram kljub vsemu 

vsak dan vsaj kakšno urico posvetiti poslu. Brez težav je razumel. 

Super. A opazoval. Imel je stotine vprašanj kot radovedni otroci.  

Aha, od tod torej toliko splošne razgledanosti, sem pomislila ...  

Razložim mu, kaj počnem, kakšne knjige pišem, kako se oglašujem, 

zakaj seminarji, kje bodo (Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Bled), 

koliko ljudi pričakujem ...  

Njegova pripomba: »Hm, oprosti, nečesa ne razumem – zakaj ne 

organiziraš raje enega seminarja, kjer bo 500 ljudi, in ne 4 majhnih po 

približno 100 ljudi? Ali ne bi to bilo bolje, lažje in hitreje?« 

»Ja, to že, vendar – potem ne bi prišli vsi … Če bo v Ljubljani, ne bodo 

prišli Mariborčani, in obratno. Je razmeroma daleč.« 

»Daleč?« vpraša Jawad in na zemljevidu pogleda razdaljo med Belgijo 

in Slovenijo, med Ljubljano in Mariborom ... (Si sploh lahko 

predstavljate, kako majcena se Slovenija zdi tujcem, ki vidijo in 

prepotujejo toliko sveta ...)   

»To je za vas predaleč?« ponovi in preveri, ali je prav razumel, kje na 

zemljevidu je Maribor in kje Ljubljana.  



 

 

To še ni tako nerazumljivo ... Jawadu sem pokazala e-sporočilo, ki mi 

ga je nekaj dni pred tem poslala neznana gospa. 

Prečudovito sporočilo, v katerem me je pohvalila, izrazila svoje 

občudovanje do mene in omenila veliko željo, da me nekoč spozna tudi 

v živo. Pripravljena si je vzeti celo dopust, samo da bi se lahko udeležila 

mojega seminarja, kjer bi lahko pristopila do mene. 

Zahvalim se za res prečudovito sporočilo (takšna sporočila ti prav 

pogrejejo srček) in ji odgovorim, da prav zdaj pripravljam seminarje in 

da je lepo vabljena. Njen odgovor: »Ja, sem videla, da jih imate, vas ves 

čas spremljam. Vendar nimate nobenega v naši bližini.« 

»Gospa, od kod pa ste?« 

»Iz Vrhnike.« 

... 

.... 

Mi gre zameriti, če sem ostala brez besed? Res nisem vedela, kaj bi 

sploh lahko odgovorila na to, ker je tako ... Mah, ne vem, ni besed, ki 

bi to razložile ...   

Sporočilo pokažem Jawadu. Na zemljevidu pokažem Ljubljano in 

Vrhniko. Ne, najprej sva morala povečati zemljevid na Googlu, da je 

bila razdalja sploh opazna.   



 

 

In Jawad mi reče: »Veš, še nikjer na svetu nisem srečal naroda, ki bi 

se mu bilo tako zelo težko premakniti iz enega kraja v drugega. 

Prisežem – nikoli še nisem naletel na narod, ki bi vam bil v tem 

pogledu vsaj približno podoben ...« 

Spomnil me je na to in naslednje dni, tedne, mesece sem bila bolj 

pozorna na to našo lastnost. In prav ima. Eden od VIRUSOV SLOVENIJE 

je zagotovo:  

»Ah, to je pa predaleč ...« 

Izjemno smo vezani na dom, lokacijo, domači kraj. Izjemno. Selitev iz 

Novega mesta v Koper je cela znanost. Je to dobro ali slabo? Odvisno.  

Nobena stvar ni sama po sebi dobra ali slaba. Ta predznak določimo 

sami, odvisno od posameznika. A če nas neka stvar OVIRA na naši 

poti do uspeha, sreče, želenega, je to smiselno spremeniti. In ta virus: 

»Ah, to je pa predaleč,« po mojih opažanjih OVIRA mnogo ljudi v 

Sloveniji.   

»Veš, pri nas v Lendavi to ni mogoče ... Če bi bil v Ljubljani ali vsaj v 

Mariboru, bi mi uspelo. Povsem drugače in lažje je tistim, ki so v 

Ljubljani ...« Pišuka, kakor da je Ljubljana na drugem koncu sveta!  

Ja, morda je za nekoga res lažje biti v nekem določenem kraju – a za 

nekoga je tudi lažje, ker je 5 cm višji od drugega; za nekoga je nekaj 

lažje, ker ima več fizične moči; za nekoga je nekaj lažje, ker mu je 

tehnologija blizu; za nekoga je nekaj lažje, ker ga je mama nečesa 



 

 

drugače naučila ... Če bi bila vsaka takšna malenkost upravičen razlog 

za pasivnost in predajo, se lahko vsi takoj predamo ...     

Ko vam naslednjič nekdo odvrne: »Ah, TO JE PA PREDALEČ ...« in vi 

veste, da vas to omejuje na vaši poti do uspeha, si hitro recite: »Ojej, 

alarm, virus, virus, virus ...« in pojdite stran. Ne dovolite, da vas okuži. 

Če ste okuženi, ga ozdravite, ker vam ne prinaša nič dobrega ...  

Svet je danes res na dosegu roke ...  

Smo eden redkih narodov na svetu, kjer vsakdo govori vsaj dva jezika. 

VSAJ dva. Vsi imamo dostop do računalnikov, interneta, Skypa, 

Viberja, elektronskih sporočil, družabnih omrežij ... Vse to imamo, 

dajmo temu času prilagoditi še našo miselnost.  

Se sploh zavedamo tega izjemnega privilegija današnjega časa, da si v 

enem dnevu lahko na katerem koli koncu sveta? Kjer koli! Japonska, 

Kalifornija, Indija, Južnoafriška republika ... Kjer koli! V dobri uri ste v 

Belgiji, letalske povezave so skoraj dnevne. Vse je tako blizu ...  

Jawad danes v Sloveniji poleg žgancev z ocvirki in kislega mleka na 

Veliki planini pozna Bled, Bohinj, Ljubljano, Piran, Postojno ... in 

VRHNIKO.  

 

 

 



 

 

 

»DA SLUČAJNO NE 

(PRO)PADEŠ ...«  

 

Padci so pri nas prepovedani. Eno najboljših potrditev in svež pogled 

na to sem dobila v Kaliforniji pri pogovoru s tamkajšnjim podjetnikom:  

»Veš, kaj je glavna razlika med nami, Američani, in vami, Evropejci? 

Zmožnost pasti! 

Če v Ameriki poizkusiš in tvegaš vse, kar imaš, a ti ne uspe, propadeš – 

je to OK. 

Če potem še enkrat poizkusiš in tvegaš vse, kar imaš, ti morda malo 

uspe, a spet propadeš – po tem si zaslužiš že aplavz, saj jih ni veliko, ki 

zmorejo zbrati moč in pogum in se še enkrat podati na pot. 

Če potem še enkrat poizkusiš in tvegaš vse, kar imaš, in ti morda spet 

malo uspe, a ponovno propadeš – si heroj. 



 

 

Če potem še enkrat poizkusiš in tvegaš vse, kar imaš, in ti morda uspe, 

a ponovno propadeš – si kralj. 

In če potem še enkrat poizkusiš in tvegaš vse, kar imaš, in ti uspe, si 

Bog! 

In takšne zgodbe dajemo v javnost.« 

Večkrat so res pripovedovali zgodbe, kakršne so, na primer: 

 Colonel Sanders – njegov slavni recept peke piščanca so 

zavrnili vsaj tisočkrat, preden ga je sprejela neka restavracija, 

in tako se je začel Colonelov imperij. 

 Henry Ford – njegovi prvi podjetji sta propadli, preden je 

ustanovil slavni Ford Motor Company in postal eden od treh 

najbogatejših in najslavnejših ljudi tistega časa. 

 Walt Disney – režiserja in animatorja so odpustili s pojasnilom, 

da mu manjka izvirnih zamisli in domišljije. 

 Richard Branson – nima zgolj uspešnih produktov; med 

drugim je ustanovil tudi Virgin Cola in Virgin Vodka, ki nista 

uspela. 

 Thomas Edison – učitelji so mu rekli, da je preneumen, da bi 

razumel kar koli. Imel je več kot 9000 neuspelih poizkusov, 

preden je razvil uporabno žarnico. Pozneje je rekel, da ga je 

vsak neuspeli poizkus naučil nečesa novega, torej so bili vsi 

neuspehi zgolj koraki do uspeha. 

 Marilyn Monroe – igralko so odpustili iz produkcijske hiše FOX, 

ker je njen producent trdil, da ne zna igrati in ni privlačna. 



 

 

 Mark Cuban – preden je uspel (svoje podjetje Broadcast je 

prodal gigantu Yahoo), je bil neuspešen pri mnogih opravilih, 

celo kot natakar ni znal odpreti steklenice vina. O svojih 

napakah je povedal: »Ni pomembno, kolikokrat se zmotiš, 

pomembno je, da imaš vsaj enkrat prav. Velikokrat sem bil 

videti neumno, a vsakič sem se nekaj novega naučil.« 

 Michael Jordan – v srednji šoli ga niso sprejeli v košarkarsko 

moštvo; odšel je domov, se zaklenil v sobo in jokal. »V svoji 

karieri sem zgrešil več kot devet tisoč metov na koš. Izgubil 

sem skoraj tristo tekem. Šestindvajsetkrat so mi zaupali 

odločilni zmagoviti met ... in sem zgrešil. Grešil in izgubljal sem 

znova in znova. In prav zato sem uspel!« je dejal. 

Američan me je potem znova spomnil: »Kaj pa pri vas, Evropejcih? 

»Če enkrat poizkusiš in tvegaš vse, kar imaš, a ti ne uspe, propadeš, si 

norec. Poleg tega si v očeh večine kriminalec. Pa to še niti ni najhuje. 

Skupnost te izloči, kot da si nekaj negativnega, tvoje otroke pa označijo 

za slabe, ker prihajajo iz takšne družine. Kot da vam nekako NI 

DOVOLJENO PASTI. Zato si tudi manj upate in na koncu manj 

dosežete.« 

Ne pravim, da moramo v vsem slediti mišljenju in delovanju 

Američanov, daleč od tega. DALEČ od tega ... A zagotovo se lahko 

marsičesa naučimo od njih, če si tega želimo. In zmožnost pasti je 

zagotovo ena od teh lastnosti.  

(Več o tem sem pisala v knjigi Ameriški milijonarji so spregovorili.) 



 

 

Padci v naših življenjih so bili, so in bodo. Dejstvo. Zato se mi zdi 

napačno, da se s strahom nenehno osredotočamo na to, kaj početi, da 

NE pademo. Ker padli bomo. Prej ali slej. Na žalost ali na srečo.  

Raje se vprašajmo: kaj storiti, da se po padcih čim prej poberemo, se 

iz njih česa naučimo in gremo dalje. 

Če se s strahom osredotočamo le na to, kako NE pasti, bomo vedno 

ostali PASIVNI. Če pa padce sprejmemo kot nekaj običajnega, kot 

nekaj, kar se bo zgodilo, a že razmišljamo o tem, kako se hitro pobrati 

in iti naprej, si bomo v življenju upali mnogo več poizkusiti, preizkusiti, 

biti hitrejši, dejavnejši, ustvarjalnejši ... in posledično zagotovo 

uspešnejši.  

Naj vam povem meni eno najlepših zgodb. Resnična zgodba. Zgodba 

o pogumu, moči, vztrajnosti in neizmerni ljubezni. 

Derek Redmond na olimpijskih igrah leta 1992. Finalna tekma – teče 

na 400 metrov. Derek je absolutni favorit. Nima še zlate olimpijske 

medalje. Tokrat jo pričakuje ... On in množica, ki spremlja tekmo. 

Start. Začetek je dober, prevzema vodstvo. Po 150 metrih začuti hudo 

bolečino v desni nogi. V bolečinah se zvije, ustavi, pade. Zdravniki (in 

seveda novinarji) pritečejo do njega, da bi mu nudili pomoč. Zanj je 

tekma končana, olimpijskega odličja ne bo videl ... 

Ne pozabimo, da športniki garajo leta in leta, vse svoje življenje 

prilagajajo športu (prehrano, prosti čas, družino ...), da imajo enega, 

dva, morda tri ali štiri 'olimpijske trenutke' v življenju, ko se morajo 



 

 

izkazati. Če nam takšna izkušnja ni poznana, si težko resnično 

predstavljamo, kakšno razočaranje in obup je Derek občutil v tistem 

trenutku.  

Toda ... Zgodi se nekaj, česar nihče ne pričakuje. 

Derek odrine zdravnike in vse druge, ki so pritekli do njega, da bi mu 

nudili pomoč, vstane in dobesedno odšepa oziroma po eni nogi 

odskače do cilja. 

Proga je, kot veste, izjemno dobro varovana z zaščitnimi ograjami, 

varnostniki ... Tako rekoč ni mogoče, da bi jo športni navdušenci 

preskočili, stekli na progo in zmotili tekmo. Praktično nemogoče. No, 

ne ravno. Nekomu se je uspelo prebiti mimo varnostnikov do Dereka 

in mu ponuditi roko, da se je oprl nanj. Pomagal mu je, da sta skupaj 

prišla do cilja. 

Bil je njegov oče. 

Na cilju? 

Obstajajo različni podatki, ki osvetljujejo ta dogodek. Leta nazaj sem 

zasledila (ni uradno preverjeno), da naj bi bilo 70 % kamer usmerjenih 

v Dereka in ne v resničnega zmagovalca. 80 % fotografov v Dereka in 

ne v zmagovalca. Občinstvo, 65 tisoč ljudi, je vstalo in ploskalo njemu 

in ne zmagovalcu. In nazadnje: Derek je po nekaterih podatkih s tem 

dogodkom zaslužil približno šestkrat več od resničnega zmagovalca. 

Naj vprašam – kdo je bil torej ZMAGOVALEC? 



 

 

Ja, res je, vsak športnik bi verjetno pripomnil – ni ga denarja in ni 

številk, ki bi nadomestile zlato olimpijsko medaljo. Te ni dobil, niti 

pozneje v karieri ne. Verjetno pa se z nečim strinjamo vsi – Derek 

zagotovo ni bil PORAŽENEC. In to je bistvo! 

Če ne odnehaš, ne moreš biti poraženec. Lahko si drugačen 

zmagovalec, kot si najprej pričakoval in želel, a poraženec zagotovo 

nisi. 

Življenje nas včasih vrže na pot, kakršne nismo pričakovali. Postavlja 

nas pred nepričakovane preizkušnje, izzive. Na vse nimamo 

neposrednega vpliva. Toda ne glede na vse dogodke, ki nam prekrižajo 

pot, se vedno lahko odločimo, da ne odnehamo.  

Tu govorim iz lastne izkušnje – ni razmer, ni ustanove, ni zakona, ni 

države, ni pravila in ni osebe na svetu, ki bi vas prisilili, da ostanete 

na tleh, če se vi odločite vstati in iti naprej. Jih ni in jih ne bo. Če so, 

potem je to vaš izgovor. Če se vi odločite, vas nič ne more zaustaviti. 

Odločitev pa morate sprejeti sami. 

Ne pozabite: Če ne odnehate, zagotovo ne boste poraženci. 

Če bi Derek odnehal, kot bi bilo seveda pričakovati, ne bi skoraj nihče 

vedel zanj. Ker pa je vstal in tekel naprej ne glede na vse, se je zapisal 

v zgodovino. Zagotovo je zmagovalec. Zmagovalec brez medalje. 

In oče? 



 

 

Pravijo, da se je med tekmo skoraj nemogoče prebiti med varnostnike. 

No, nemogoče je mogoče. Oče je rekel Dereku: »Veš, ni ti treba 

nadaljevati.« Derek mu je odgovoril: »Ja, moram. Bom.« In oče je takoj 

pristavil: »Prav. Potem pa dajva skupaj.«  

Večina ljudi, ki jih poznamo in so okoli nas, bi nas v takem primeru silila, 

naj ostanemo na tleh, da bomo na varnem. Naj poslušamo zdravnike, 

bodimo na miru, Bog ne daj tako nadaljevati, da ne bo kaj narobe. Ker 

nam želijo dobro, vem. Toda nihče zares ne ve, kaj je resnično dobro 

za nas. Le mi sami. 

Okoli sebe potrebujemo ljudi, kakršen je bil Derekov oče. Da se bo, ko 

bomo rekli, da želimo narediti nekaj nelogičnega, celo čudaškega, 

našel nekdo, ki bo odvrnil: »Kako ti lahko pomagam? Storiva to 

skupaj.« Takšne ljudi potrebujemo ob sebi in to je prava pomoč, prava 

ljubezen in podpora. 

Imate ob sebi takšne ljudi? Poiščite jih. 

Ne bojte se padcev. Bojte se po padcu predolgo ostati na tleh in se 

začeti smiliti sami sebi ter za vaš padec kriviti vse ostale.    

Ko vam naslednjič kdo reče (ali še bolj pomembno – ko si to rečete 

sami): »DA SLUČAJNO NE (PRO)PADEŠ ...« se hitro opomnite: »Ojej, 

alarm, virus, virus, virus ... in pojdite stran. Ne dovolite, da vas okuži. 

Če ste okuženi, ga ozdravite, ker ta vam pa res ne prinaša nič dobrega 

...  



 

 

  



 

 

 

»ŽIVLJENJE JE TRPLJENJE ...« 

 

V življenju vsi na neki način iščemo SREČO in MIR. Eni zavedno, drugi 

nezavedno. A vsi to iščemo.  

Zrastla sem v okolju (kot verjetno tudi vi), v katerem se mi je 

prepričanje 'Življenje je trpljenje' vrastlo v vsako celico telesa. To ni bilo 

le prepričanje. Bila je DOGMA! 

Pri svojih 18. letih sem se nehote v trenutku 'ozdravila tega virusa'. To 

je bil verjetno največji blagoslov, ki sem ga prejela tistega dne. 24. 

junij 2007. Nedelja je bila. Čudovit dan. Vsaj tisti del, ki se ga spomnim 

...  

Skoraj 10 ur smo hodili po meni preljubih gorah. Prijatelj, trener 

odbojke in jaz. Bohinj, Planina Jezero, Sedmera jezera, Komarča ... 

Čudovit dan! Vsi prijetno utrujeni smo malce zadremali že pri Koči pri 

Sedmerih jezerih, tam na skali pri jezeru. Svež zrak, toplo sonce, rahlo 

utrujene noge – recept za sladko spanje.  



 

 

»Joj, trener, dobri ste, da s takih pohodov lahko še vozite domov ... Se 

vam nikoli ne spi?« sem ga vprašala.  

»Ne, to pa res nikoli.« Nikoli ne reci NIKOLI.  

Po nekaj urah smo bili v dolini in po prepiru 'kdo bo sedel spredaj' sva 

se s prijateljem soglasno strinjala, da oba sediva zadaj. Ni minila 

minuta, ko sem prijetno utrujena zaspala na zadnjem sedežu 

avtomobila ...  

Ko sem se zbudila, sem nad sabo zagledala bel strop. Nekaj trenutkov 

nisem vedela, kdo sem, kje sem, nič – kot bi mi nekdo zbrisal celoten 

spomin.  

Poskušajte si predstavljati (še sama si težko zdaj, čeprav sem to enkrat 

doživela), da ne veste popolnoma nič od tega, kar ste se naučili v vseh 

letih svojega življenja. Prav nič. Ne veste, kako vam je ime, kje ste, ne 

veste niti to, da ljudje imamo imena, pravzaprav ne veste niti to, da se 

ljudje imenujemo ljudje. Nič. Prav nič.  

V takšnem stanju sem bila nekaj časa. Izguba spomina. Izbris vseh misli, 

kar sem jih kdaj imela v življenju, se jih priučila.   

Vse, kar sem zaznavala, so bili takratni OBČUTKI. In veste kaj – počutila 

sem se tako POMIRJENO, tako SREČNO. Ko sem pogledala skozi okno 

in videla zelene liste, kako migljajo v vetru, se mi je to zdelo tako 

NEBEŠKO LEPO ...  



 

 

Zato VEM – in danes me nihče več ne more prepričati drugače, da sta 

SREČA in MIR v duši naši NARAVNI stanji. Če bi izbrisali vse programe, 

ki smo jih sprejeli od okolice, vse programe zunanjega sveta (medijev, 

cerkve, šolstva ...), vse spomine in bremena, bi bili SREČNI.  

Zame je bila to zlata vredna informacija. Morda ena najdragocenejših. 

Zakaj? Če bi se morali PRIUČITI biti srečni in mirni, dvomim, da bi bili 

vsi sposobni to doseči. Če pa je naše naravno stanje biti SREČEN in 

POMIRJEN v sebi, potem to lahko doseže prav vsak. Prav vsak!  

Zato tudi osebno verjamem (pazite, to NI zapisano v skalo, to so zgolj 

moja subjektivna mnenja), da je treba, bolj kot učiti se novih stvari, 

pozornost posvečati 'brisanju' priučenih stvari, ki nas ovirajo na poti 

do sreče in miru. Virusi Slovenije so del tega ...  

Aja, verjetno se zdaj kdo sprašuje: »Kaj se je pa zgodilo?« Ja, ljudje radi 

vemo takšne stvari ...  Voznik je za trenutek zaspal za volanom (da tu 

po naključju ne bi kdo negativno sodil voznika – preberite si poglavje 

NE SODI v knjigi Najdi svojo SREČO in MIR) in na avtocesti blizu 

Ljubljane smo zapeljali v zaščitno ograjo in izven cestišča. Pri takšni 

hitrosti nas je precej premetavalo in obračalo, jaz, neprivezana (zadnjič 

v življenju – tudi dobra lekcija), sem na koncu pristala na razbitem 

sprednjem steklu. Poleg ureznin po telesu in poškodbe noge sem imela 

tudi pretres možganov, kar je bil razlog za začasno izgubo spomina.  

Srečen konec, vsi trije smo preživeli, se mnogo naučili, le avtomobil je 

brez vprašanja romal na odpad.  



 

 

Poleg brazgotin mi je ostalo nekaj neprecenljivega – vedenje, da sta 

SREČA in MIR naši NARAVNI stanji. In da je prepričanje: »Življenje je 

trpljenje,« samo nekaj, kar nas zadržuje, da bi to stanje sreče in miru 

tudi ponovno odkrili v sebi.  

Ko vam naslednjič nekdo reče (ali še bolj pomembno – ko si to rečete 

sami): »ŽIVLJENJE JE TRPLJENJE ...« se hitro opomnite: »Ojej, alarm, 

virus, virus, virus ...« in pojdite stran. Ne dovolite, da vas okuži. Če ste 

okuženi, ga ozdravite, ker vam ne prinaša nič dobrega ...  

 

  



 

 

 

»HITRO HITRO HITRO« 

 

»Tako hitro hodite ... Kot da se vam ves čas nekam mudi. Vi in Japonci,« 

mi je omenil menih v Burmi, ko sem ga vprašala, kaj je prva stvar, ki jo 

opazi pri nas, ljudeh z Zahoda.  

Ob tem sem se z mislimi vrnila v Venezuelo, v čudovito okolje Gran 

Sabane, kjer bivajo Indijanci. Vodič, moj prijatelj in jaz. To je bilo 

obdobje, ko je bil glavni smisel potovanj videti čim več krajev v čim 

krajšem času in ob tem narediti čim več fotografij. Ja, tudi takšna 

obdobja so bila ...  

Zgodnje vstajanje, sendvič v torbo (ni časa za miren zajtrk in kavico) in 

hitro na pot, na lov za fotografijami! Ko smo šli iz vasi Indijancev, je ob 

robu vasi pri zadnji hiši sedel starejši gospod. Indijanec. Sedi, se 

smehlja, nič ne dela. Lepo pozdravi, mi mu odzdravimo. Prijeten 

možakar, sem pomislila.  

Ogledi, fotografiranje, popoldan hitro nazaj v vas na hitro kosilo. 

Starejši gospod je še kar sedel tam, na istem mestu. Še vedno – nič ni 

delal, samo smehljal se je, lepo pozdravil.  



 

 

Ko je zvečer še vedno sedel tam, na istem mestu, ne da bi kaj počel, se 

samo smehljal in prijazno pozdravljal, mi je prijatelj, sicer stereotipno 

hiter podjetnik, ki mora produktivno izkoristiti vsako minuto dneva, 

rekel: »Poglej ga – pa kaj on počne ves dan??? Postajam živčen, samo 

ko ga gledam, kako ne dela nič!« 

Naslednji dan še vedno – tam sedi, ne dela nič, se smehlja, pozdravlja 

mimoidoče ... In tretji dan, verjeli ali ne, prav tako. Nekaj besed sva že 

izmenjala o njem, potem pa je prijatelj po angleško rekel vodniku: »Pa 

kaj je z njim – nikoli nič ne dela? Kaj ima od življenja, če ves čas le sedi 

tu in ne dela nič?« 

V tistem trenutku se ta starejši gospod obrne proti nama in, ne da bi 

spremenil svoj že več dni trajajoči prijetni nasmešek na obrazu, mirno 

reče (pazite – znal je angleško, kar je res redkost v Venezueli): »Mladi 

mož, kdo pa pravi, da imaš TI kaj od življenja, ker vsak dan tako 

HITIŠ?« 

Ostala sva brez besed. Kako zelo modro vprašanje ...  

Mi smo vajeni hiteti in hiteti. Če en dan ne naredimo nič, sodeč po 

naših kriterijih, kaj sploh je DELO, imamo zvečer slabo vest ... Škoda 

dneva, da smo ga zapravili, včasih pomislimo ali rečemo ...  

... 

Ustavite se. Zadihajte. Ne hitite ves čas.  



 

 

Zasledila sem zanimivo misel: »Vsakdo bi moral meditirati vsaj 15 

minut na dan, vsak dan. Razen, če nimaš časa. V tem primeru bi moral 

meditirati eno uro na dan.« 

Ko vam naslednjič kdo reče (ali še bolj pomembno – ko si to rečete 

sami): »HITRO, HITRO, HITRO, nimam časa  ...« in začutite, da vas to 

prepričanje omejuje na vaši poti, se hitro opomnite: »Ojej, alarm, virus, 

virus, virus ...« in pojdite stran. Ne dovolite, da vas okuži. Če ste 

okuženi, ga ozdravite, ker vam ne prinaša nič dobrega ...  

 

  



 

 

 

»KAJ IMAM OD TEGA ...« 

 

Boš pomagal sosedu, znancu? Saj bi, toda: »Kaj imam od tega?« 

Ta virus je v večini primerov neizrečen, a zelo usidran v naše misli. Saj 

bi pomagali drugim, a takoj se nam vsili misel, kaj imamo od tega? 

Obstajajo tudi ljudje, ki so na pol poti ozdravljenja tega virusa.  

Primer: Nekdo vas vpraša, kam bi lahko peljal svojega poslovnega 

partnerja na dobro poslovno večerjo. Imate znanca/soseda/prijatelja, 

ki ima restavracijo z res kakovostno hrano in postrežbo. Takoj veste, 

da bi bil to odličen naslov. Zato mu predlagate omenjeno restavracijo. 

Potem pa hitro 'tečete' k prijatelju, ki ima v lasti restavracijo, ki ste jo 

priporočili, in mu rečete: »Mimogrede, to stranko si dobil, ker sem te 

JAZ priporočil, samo toliko, da veš ...«  

Kot bi želeli reči: »Naredil sem ti uslugo, le glej, da mi jo nekoč 

povrneš, ali vsaj vedi, da sem ti jo naredil in si zato moj 'dolžnik' – 

torej, če te bom kdaj potreboval, pričakujem, da mi boš zato stal ob 

strani!« 



 

 

Delite pozitivne informacije, priporočajte dobre knjige, dobre 

seminarje, omenite dobre storitve in produkte, pohvalite drugim svojo 

kozmetičarko, frizerko ... Kaj imate od tega? Ne vem, ne znam podati 

odgovora, kakršnega bi verjetno večina želela slišati ...  

A verjamem v naslednje: Kar daš, to dobiš.  

Verjamem, da je eden od naravnih zakonov tudi ta, da kar daš, to 

dobiš. Bodi dober, delaj dobro, in dobro se ti bo povrnilo. Bodi slab, 

delaj slabo, in slabo se ti bo povrnilo. V naravi ni nič pozabljeno ali 

izgubljeno. Lahko lažemo drugim, lahko lažemo in skrivamo celo sebi, 

a naravi sami ne moremo.  

Poglejte ljudi, ki iskreno mnogo dajejo (ne posojajo, temveč DAJEJO; 

kadar daš z namenom, da boš od te iste osebe nekoč nekaj dobil, je to 

POSOJA usluge, ne DAJANJE) – to so ljudje, ki tudi mnogo dobijo. Ne 

rečem, da dobiš po isti poti in od istih ljudi, kot si jim dal. Ne. A dobiš 

vseeno. Od nekje drugje ... Včasih mora le preteči nekaj časa.  

Pa tudi – ljudje smo družbena bitja. Smo del nekega okolja. Ali ne bi 

bilo lepše za vsakega posameznika, če bi živel v okolju, kjer bi se delilo 

več pozitivnih zgodb, pozitivnih praks, kjer bi v ospredje prihajali res 

dobri produkti in odlične storitve in ne le tiste, ki imajo več sredstev 

za promocijo?  

Ko vam naslednjič kdo reče (ali še bolj pomembno – ko si to rečete 

sami): »Kaj imam od tega ...« in začutite, da vas to prepričanje omejuje 

na vaši poti, se hitro opomnite: »Ojej, alarm, virus, virus, virus ...« in 



 

 

pojdite stran. Ne dovolite, da vas okuži. Če ste okuženi, ga ozdravite, 

ker vam ne prinaša nič dobrega ...  

 

  



 

 

 

»ŠE TO SPIJEMO, PA 

GREMO« 

 

No, ta virus je dodan malo za šalo.   A ni zanemarljiv. Je zelo močan. 

Vsaj pri nas. Sem Dolenjka.    

  



 

 

 

NEHVALEŽNOST 

 

Kolikokrat dnevno zavestno pomislite na stvari, za katere ste hvaležni? 

Ponovno Mehika, tokrat na območju majevskih templjev. Z vodnikom, 

ki je sicer profesor angleščine (zato zna angleško, kar je tam res 

redkost), sva se pogovarjala o življenju pri njih, na Jukatanu, in ga 

primerjala z življenjem pri nas, v Sloveniji ... Razložim mu, da je 

Slovenija trenutno v nekakšni neprijetni situaciji. Gospodarska kriza, 

pravijo. Ni delovnih mest, podjetja propadajo, vedno več je revnih in 

obubožanih, ljudje postajajo lačni, obupani ... Uf, grozno.  

Profesor je bolj vljudnostno kot zares sočustvoval z mano, nato pa 

prideva do družin in seveda – fotografij. Pokaže mi fotografijo svoje 

družine, vasi … Jaz pa njemu fotografije iz svojega življenja, ki sem jih 

imela pri sebi na telefonu. Med drugim tudi fotografijo hiše mojih 

staršev. Torej hiše, v kateri sem živela v otroštvu. Hiša, kakršne so se 

gradile v 80. letih, oziroma malo večja (oče je zidar, po poklicni 

deformaciji je nekajkrat še prizidal kakšen prostor). Torej razmeroma 

klasična hiša, morda le malenkost večja od povprečne.  



 

 

»In koliko ljudi živi sedaj v tej hiši?« me vpraša profesor.  

»Hm, trenutno še trije ... In še trije spodaj – stari starši in prizadeti stric, 

za katerega skrbijo ...« 

»Kaj pa v celotni hiši?« 

»Saj to je to – to je v celotni hiši ...« 

»Aha ...« Po izrazu na njegovem obrazu je bilo več kot očitno, da 

intenzivno razmišlja ... in postavi naslednje vprašanje: »Kako to, da so 

pred hišo štirje avtomobili?«  

»Hm, nič. Oče, mama in brat imajo vsak svojega. Ta pa je moj – bila 

sem ravno na obisku. Dedkov je sicer v garaži, ni viden na sliki.« 

... 

Dolga tišina.  

Sprememba pogleda in poučen ton:  

»Petra, ja, razumem in verjamem, da trenutno v državi verjetno niso 

najboljše razmere, kakor razlagaš. Verjetno je res kriza. Toda – ali se 

sploh zavedaš, na kako visoki ravni življenja?« 

Razložil mi je, da sam ni med najpremožnejšimi, a nikakor ne med 

najrevnejšimi v njihovem okolju. Srednji sloj. In v hiši, kakršno imamo 

mi, bi po njegovih besedah pri njih živelo vsaj 50 ljudi, če ne več. In to 

ne ravno revnih ljudi. V njihovi vasi imajo dva avtomobila in se 



 

 

dogovorijo, kdaj ga kdo potrebuje, oziroma se dogovorijo, kdaj se 

skupaj peljejo v mesto. Ni mogel verjeti, da mi nismo med 

najbogatejšimi glede na to, da imamo tolikšno hišo in vsak svoj 

avtomobil.  

»Kriza, ja, ampak kriza na izjemno visoki ravni življenja.« Tako nas 

vidijo tujci, če se ne primerjamo zgolj z Nizozemsko, Skandinavijo, 

Novo Zelandijo ...  

Tudi če se primerjamo s Kalifornijo: Slovenci imamo zanje v splošnem 

res visoko raven življenja, če pogledamo 'zlato sredino', ne zgolj 

hollywoodske filmske srenje.  

Skoraj vsakdo izmed nas ima udoben bivalni prostor, avtomobil, svoj 

računalnik, svoj telefon, kupuje si nove obleke, ne rabljenih, gre vsaj 

enkrat v letu na morje, v gore ali v toplice in si vsaj dvakrat letno 

privošči kosilo ali večerjo v restavraciji, gre vsaj enkrat mesečno v 

gostilno na kavo …  

Kamor koli sem do sedaj potovala (res je, da grem po navadi raje v 

manj bogate države, vendar ne v najbolj revne na svetu), so bili ljudje 

presenečeni, kako premožni smo ljudje v Sloveniji oziroma v Evropi, 

da imamo vse to. Z njihovega zornega kota smo tu sami bogataši.  

Zakaj to govorim?  

Ne zato, da bi se vsi sprijaznili s trenutnimi razmerami in postali (še 

bolj) pasivni. Temveč zato, ker želim, da se včasih spomnimo stvari, za 



 

 

katere smo lahko HVALEŽNI. Hvaležnost je izjemno močno čustvo, 

izjemno prijetno čustvo, samo premalokrat se spomnimo nanj ...  

Pred dobrim letom dni sem bila pred res velikim življenjskim izzivom. 

Takrat sem v trgovini v desni roki držala vilice in v levi žlico ter 

razmišljala, kaj bolj potrebujem, saj nisem imela denarja za oboje (na 

koncu ugotoviš, da preprosto živiš brez obojega – na Šrilanki tako ali 

tako jedo z rokami in se jim to zdi normalno, sem se tolažila ).  

Ko sem se takrat usedla v avtomobil in je kazalnik za gorivo kazal poln 

tank, kar je danes samoumevno, sem bila NEIZMERNO hvaležna! Kako 

MOČNO sem takrat čutila hvaležnost ob malenkostih, ki nikakor niso 

malenkosti, le včasih jih moramo izgubiti, da se naučimo 'ozdraviti 

SAMOUMEVNOSTI'.  

Takrat sem se počutila bogato. Bogato finančno, bogato v srcu. To je 

bilo obdobje, ko sem se naučila biti hvaležnejša za stvari, ki so večini 

samoumevne ... Kako prijetno je to ... Ko ceniš malenkosti. In ugotoviš, 

da z zaznavanjem teh malenkosti živiš polno življenje. Bogato 

življenje.  

Ni bogat tisti, ki IMA veliko, temveč bolj tisti, ki se ZAVEDA, kaj vse 

ima in je za to hvaležen.  

Ustavite se. Poglejte okoli sebe. In se spomnite tega, da vsaka 

malenkost, ki vas trenutno obdaja, večini ljudi na svetu NI dana. In da 

vse stvari, ki vas obdajajo, NISO samoumevne. Zato bodite hvaležni za 

računalnik, telefon, kemični svinčnik, posteljo, odejo, hrano, streho 



 

 

nad glavo, knjigo ... In za noge, ki vas nosijo, glavo, ki razmišlja, srce, ki 

čuti ...  

Ni samoumevno. Mnogi bi se zjokali, če bi jim eno od teh stvari podarili 

...  

»I cried because I had no shoes. Then I met a man who had no feet.« 

Wally Lamb 

(Prevod: »Včasih sem jokal, ker nisem imel čevljev. Potem sem spoznal 

človeka, ki je bil brez nog ...«) 

Bistvo? 

Vedno si želimo napredka, seveda, povsem človeško in pravilno. A 

naučimo se na tej poti biti tudi sproti hvaležni za to, kar imamo. In v 

Sloveniji imamo mnogo.  

Obožujem potovanja. A več ko potujem, bolj sem zaljubljena v 

Slovenijo. Včasih moraš na druge konce sveta, da razumeš, kaj imaš 

tukaj.  

 ... 

Včasih razmišljam, kdo je res SLEP človek – tisti, ki ima poškodovane 

oči in je 'uradno slep', ali mi z zdravimi očmi, ki gledamo, a ne vidimo, 

kar nam je pred nosom ves čas in tako očitno.  

  



 

 

 

NAJHUJE PA JE ... 

 

... da sploh ne vemo, da smo okuženi!  

Junija 2014 je po enem od mojih predavanj v okviru večjega 

mednarodnega podjetja k meni pristopil lastnik tega podjetja, Anglež, 

in rekel: »Ne razumem niti besede slovensko, a opazujem neverjetne 

odzive ljudi na tvoje predavanje ... Imam poslovni predlog ...«  

Ponudili so mi predavanje na večjem dogodku, kjer pričakujejo vsaj 

3000 ljudi, v Šanghaju, v okviru njihovega podjetja. Če že predavam, je 

rekel, bi bilo smiselno še mojo knjigo prevesti v kitajščino, da se na 

dogodku že lahko ponudi poslušalcem. Mislila sem, da sanjam ...  

Seveda, sprejmem!  

Priznam, rojena sem pod srečno zvezdo, da mi 'z neba' pade takšna 

sanjska priložnost. A za vsako ulovljeno srečo je potrebno tudi malo 

truda ...  

Ko smo knjigo prevedli v kitajščino, me obvestijo, da so jo zavrnili, saj 

»niste normalni, da boste takšno knjigo objavili na Kitajskem!« Če  ste 



 

 

že prebrali knjigo Ameriški milijonarji so spregovorili, veste, da nima 

nikakršne res sporne vsebine ... A Kitajci so bili mnenja, da bomo šli še 

v zapor, če jo resnično objavimo.  

Strinjali smo se (jaz z muko!), da knjige NE objavimo, a vseeno moram 

nekako predavati.  

Imeli smo sestanek (ne le enega), na katerem so mi razložili, katerih 

besed NE SMEM javno uporabiti v svojem govoru. Nikakršnih 

političnih izrazov (ne govorim, da bi se zavzemala za katerega od 

političnih režimov – ne, govorili so o tem, da ne smem niti uporabiti 

kakršnega koli političnega izraza), nikakršnih verskih izrazov, naj ne 

nosim svoje ogrlice jin-jang (mimogrede, taoizem izvira s Kitajske), ne 

smem uporabiti besed Amerika, Američan, omeniti imen ameriških 

podjetij, imen katerih koli svetovnih voditeljev, ljudi ne smem 

spodbujati k samostojnosti, niti besede SVOBODA ne smem uporabiti.   

Hm, ali ste že prebrali mojo knjigo Ameriški milijonarji so spregovorili 

in poslušali moja predavanja, sem si mislila, a raje zelo previdno 

vprašala, saj namreč skoraj izključno govorim o tem, kar mi tu 

prepovedujejo.   

Nekako so mi kar sami določili, kaj naj povem. Na koncu pa še dodali, 

da bom predavala v slovenščini in če bom nehote povedala kaj 

spornega, bo prevajalec to 'popravil' pri samem prevodu v kitajščino.  

Ko sem prišla v hotel v Šanghaju, z mislimi, da imam ravno nekaj dni za 

aktivno delo, sem nesrečna ugotovila, da imajo na Kitajskem blokiran 



 

 

dostop do Youtuba, Gmaila, Googla, Facebooka ... do ključnih strani, 

ki jih uporabljam. Ja, obstaja program, s katerim lahko 'zaobideš' te 

blokade, so mi razložili Slovenci v Šanghaju, a ta program bi (seveda) 

morala naložiti izven Kitajske, ne tu ...   

V dneh bivanja v Šanghaju sem po pogovorih s Kitajci ugotovila še 

mnogo drugih 'omejitev': ne smejo imeti več kot enega otroka – če ga 

imajo, drugemu ni omogočeno šolanje; ženska ne more podedovati 

imetja po starših ...  

Ojej, si predstavljate živeti v okolju s takšnimi omejitvami??? Komur je 

vrednota SVOBODA na prvem mestu osebne lestvice vrednot, kakor 

meni, je to izjemno težko.  

Pred tem potovanjem nisem veliko vedela o Kitajski. Zame je bila poleg 

ZDA 'velesila, ki upravlja svet', dežela, v kateri je mnogo ljudi nizke rasti 

in posebnega videza.  

Ne le presenetilo, ŠOKIRALO me je, v kakšnih omejitvah živijo ...  

Zanimalo me je (ta naša radovednost), kaj si o vseh teh omejitvah 

mislijo Kitajci. Zato sem jih spraševala. Previdno, seveda, po ovinkih, 

kot tujka med njimi res nisem imela poguma (ali nesramnosti), da bi 

naravnost vprašala, kar me je zanimalo: »Ali vi veste, da ste 

popolnoma omejeni s strani države?«  

Kaj so povedali? Ali mislite, da se oni zavedajo teh omejitev?  

Nikakor ne.  



 

 

Le redke izjeme, na primer ljudje, ki potujejo. Kot naš Janez, ki sem ga 

omenila povsem na začetku te knjige.  

Ostali so prepričani, da so v svoji državi POPOLNOMA SVOBODNI in 

BREZ OMEJITEV. Če omenim, da imajo blokiran dostop do Facebooka, 

imajo na to takoj odgovor (zanimivo, da vsi zelo podobnega – torej so 

morali ta odgovor od nekod oziroma od nekoga povzeti): »Ah, kaj 

bomo mi s Facebookom, smo 'predobri za to', mi smo Kitajska – 

velesila! Mi imamo svoje družbeno omrežje, neprimerno boljše, zakaj 

bi morali prevzeti nekaj slabšega, če smo že korak pred tem ...«  

Mi v njihovem življenju opazimo omejitve, v katerih živijo. Oni, ki so 

vpeti v to življenje, so PREPRIČANI, da so popolnoma svobodni in brez 

omejitev.  

Vprašanje, ki ne pričakuje odgovora, a je napisano z namenom, da 

malo razmislimo: Mi, v našem okolju, smo PREPRIČANI, da smo 

povsem svobodni in neomejeni – pa smo res? 

Vedno več se govori o negativnih vplivih medijev, Cerkve, šolstva, 

okolja, države, sistemov ... Ljudje postajamo 'roboti', ki polnijo 

sisteme, in ne res tisto, kar si v sebi močno želimo ... Ko to omenim, 

mnogi po tiho ali na glas rečejo: »Jaz se že ne pustim tem vplivom!« 

Pri Universal Studios v Kaliforniji so kazali 'trike', kako snemajo filme. 

Posebno sem si zapomnila primer sličic: Vsaka sekunda filma je 

sestavljena iz približno 32 sličic. Torej, če postavite 32 slik in vse 

zavrtite v eni sekundi, dobite sekundo filma. Potem so dodali še eno 



 

 

sličico pokovke in gazirane pijače. Ponovno so zavrteli film. Mislite, da 

smo zavestno VIDELI to dodano sličico? Ne. Naše oko tega ni zaznalo. 

A naša podzavest je. Na ta način se izjemno poveča prodaja pokovke 

in gaziranih pijač. Ljudem se, ne da bi vedeli zakaj, zahoče pokovke in 

gazirane pijače ...  

Ta 'trik' ima tako izjemno močan vpliv na ljudi, da je celo zakonsko 

prepovedan. Toda če morda nekdo nekje želi zaradi nekega namena 

vplivati na nas, na narod, na svet, verjetno pozna še kakšen podoben 

način, ki (še) ni javno poznan in (še) ni zakonsko prepovedan, se vam 

ne zdi? ...  

Tako da, če mislite: »Jaz se ne pustim tem vplivom!« vas moram 

razočarati, da mnogokrat pravzaprav ne vemo, kdaj smo vodeni na 

takšen način. Že dejstvo, ki ga je mogoče tudi preveriti, da svetovno 

znane filme, reklame, novice, celo skladbe, sestavljajo predvsem 

psihologi in hipnotizerji, je lahko potrditev, da se na nas na neki način 

vedno vpliva.  

Zagotovo obstaja še mnogo drugih virusov Slovenije, ki jih dnevno 

srečujemo, se jih bolj ali manj zavedamo, in nas omejujejo.  

Bolj ko bomo poslušali sebe, svoj notranji glas in čut, lažje bomo našli 

svojo lastno pot, ki je čim manj odvisna od zunanjih pričakovanj, 

zahtev in omejitev. In to je edina pot, ki nas lahko vodi do odkritja 

pristne sreče in notranjega miru. Do tega, kar si vsi nekako želimo.  



 

 

Um je preprosto manipulirati. Srce, intuicijo, tiste povsem prve 

občutke, ki jih zaznate v sebi, preden začnete razumsko razčlenjevati – 

tega drugi ne morejo manipulirati ... Zato včasih, vsaj včasih utišajmo 

um in se opazujmo: »Kaj pa ČUTIM, da je prav ...«  

O čemer sama pišem na dolgo in široko, je Frank Sinatra lepo strnil v 

svoji pesmi My way. Poslušajte jo. Res je lepa. Res je sporočilna. 

 

 

 

 

 

Edina stalnica v življenju je 

SPREMEMBA 

 



 

 

Zato se mi zdi pomembno izpostaviti, da ima ta knjiga rok trajanja. Ne 

vem sicer, do kdaj, a ga ima. Kar je zapisano, je mogoče opaziti DANES 

in TUKAJ. A v miselnosti in vrednotah se nenehno spreminjamo, tudi 

kot narod. Zadnja leta vedno hitreje.  

Vendar bomo vedno imeli NEKE viruse. Opazujte, zaznavajte, bodite 

prisotni TUKAJ in ZDAJ; učite se od vsake osebe na tem svetu; naj vam 

bo MAR zase, za druge, za vsa živa bitja in za skupnost; vedno delujte 

s POZITIVNIMI NAMENI in iskreno; in sledite tudi srcu, ne zgolj umu ...   

To je edini recept, kako opaziti in zdraviti viruse ter tako ustvarjati »A 

better place for you and for me.« (Iz pesmi Michaela Jacksona. 

Prevod: Ustvariti boljši prostor zate in zame.) 

 

 

 



 

 

Psssst, a ti nekaj povem? 

Imamo nekaj kar kul knjig:  

 

www.petraskarja.com 


