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Poskrbimo za to, 
da nam v življenju ne bo žal za neizrečene besede, 

neizražena čustva, 
nepodeljene objeme 

in za sanje, ki jih nismo upali sanjati.



Ne bi bilo čudovito, če bi otroke, namesto da se morajo na pamet 
učiti vseh tistih datumov bitk, naučili, kako razmišljati, kako se 
imeti rad, kako imeti dobre odnose, kako biti moder starš, kako 

upravljati z denarjem in kako biti zdrav? 
Le redke od nas so naučili, kako se spoprijeti s temi različnimi 

področji življenja.

Louise L. Hay



Nekomu, ki je zagotovo DRUGAČEN od večine, 
ki izstopa iz povprečja, rečemo POSEBNEŽ. 

Nekateri mu rečejo ČUDAK. 
Ko izumijo nekaj revolucionarnega, jim rečemo GENIJ. 

In vse to je ista oseba. 
A na koncu prav ta imena zaznamujejo svet: 

Albert Einstein, Steve Jobs, Henry Ford …



Zgrešil sem prek 9000 strelov na koš v svoji karieri. 
Izgubil sem skoraj 300 tekem. 

26-krat mi je bil zaupan odločilen, zmagovit met …, in sem 
zgrešil. 

Grešil in izgubljal sem znova in znova v svojem življenju. 
In prav zato sem uspel!

Michael Jordan



Nekoč se je nekdo vprašal najneumnejše vprašanje za tiste čase:
 »Kaj pa, če Zemlja NI ploščata?« 

Nekdo je postavil morda še neumnejše vprašanje: 
»Kaj pa, če bi tudi ljudje leteli?« 

Pa tudi: »Kaj pa, če bi še ponoči imeli svetlo?« 
In tudi: »Kaj pa, če bi se nekdo v Ameriki in nekdo v Afriki lahko 

pogovarjala?« … 
Vsa ta vprašanja, takrat neumna, so spreminjala svet. 

Imejte domišljijo. 
Sprašujte se najbolj neumne in nemogoče stvari.



Ne sprašuj, kaj lahko država stori zate. 
Vprašaj se, kaj ti lahko storiš za svojo državo.

John F. Kennedy



Vaš čas je omejen. 
Zato ga ne tratite s tem, da živite življenje nekoga drugega. 

Ne bodite ujeti v neke neizpodbitne resnice – kar pomeni, da 
živite z resnicami, ki so rezultat razmišljanja nekoga drugega. 

Ne pustite, da glas mnenja drugih ljudi preglasi vaš notranji glas. 
In najpomembnejše – imejte pogum slediti svoji lastni intuiciji in 

sanjam.

Steve Jobs



Nihče na smrtni postelji si ne želi, 
da bi več časa posvetil poslu.



Stari Grki so verjeli, da je treba ljudi naučiti misliti. 
Mi naše najmlajše učimo ubogati.



Ustvarjaj s strastjo, zgradi ekipo, dobro premisli strategijo 
in se ob vsem tem neizmerno zabavaj.

dr. Jure Knez



Postavi si zelo visoke cilje in si jih zapiši ... 
Predvsem pa dajte vse od sebe in pri 80-ih ničesar ne obžalujte.

Denis Avdič



Naučili so me, da je ŽIVLJENJE BORBA. 
Kasneje sem spoznala, da je življenje čudovito. 

Da je pravljica, je raj, je magični prostor, ki nam  je bil dan – 
a hkrati je tako skrivnostno popoln in zanimiv,
da nas včasih njega nerazumevanje prestraši. 

Prestraši nas valovanje jin-jang principa, 
ki nam za pravo čutenje sreče poda tudi žalost; 

za pravo čutenje prijateljstva poda tudi sovražnike; 
za pravo zaznavo sonca podeli tudi temo ...



Ne išči sreče le takrat, ko si na tleh. 
Sreča ne bi smela biti cilj, ampak navada. 

Ne osredotočaj se na to, kaj delaš, in začni preprosto živeti. 
Biti to, kar si. 

Bodi ljubeč, hvaležen, pripravljen pomagati in 
bodi opazovalec lastnih misli.

Richard Branson



Če hočem spremeniti podjetje, moram spremeniti sebe. 
Če sam nisi srečen, ne moreš osrečevati drugih. 

Sploh pa ne moreš ustvariti podjetja, kjer bodo ljudje srečni.



Težke in lepe stvari, vse se končajo, 
težave izginejo v pozabo, lepo pa ostane. 

V tem je skrivnost življenja.

Nejc Zaplotnik



Strast te bo vodila do uspeha. 
Prav to je temelj vseh zgodb, ki štrlijo iz povprečja. 

To so presežki, ki jih opazi ves svet.



Izziv življenja je zgraditi življenjepis, ki ne govori le zgodbe,
KAJ želiš biti, ampak KDO želiš postati.

Je zgodba, ki ne govoril le o tem, KAJ želiš doseči, ampak ZAKAJ. 
Je zgodba, ki ni le zbirka NAZIVOV in POZICIJ, 
ampak zgodba tvojega življenjskega NAMENA. 

Sprašuj se, kaj je tvoj namen, pravi klic, tvoja dharma? 
Ker ko boš tam na tleh, bo to zgodba, ki te bo dvignila pokonci.

Oprah



Kar iščeš, to najdeš. 
Išči dobro in našel boš dobro. 

Tudi tu, kjer živiš; 
tudi s tem, kar imaš; 

tudi v tem, kar trenutno si.



Le kaj je narod brez kulture, 
kaj človek brez korenin.



Ne bojte se življenja, to vam govorijo tisti, ki so se ga ustrašili. 
Vi izberite svojo pot ... 

Ne glede na to kam vas bo pot zapeljala, pa ne pozabite, 
da ste zanjo odgovorni sami.

Islam Mušić



Od toliko ljudi, s katerimi boš delal, te bodo nekateri seveda tudi 
razočarali. Vendar zaradi takšnih ne smeš izgubiti

vere v dobroto in ljubezen.



Niti najpametnejši profesor na svetu ti ne more povedati, 
koliko in česa si ali nisi sposoben in 
kaj boš dosegel v svojem življenju.

Sabina Košmrl Kaučič



Če nekaj pričakuješ v zameno, potem ne daješ, temveč menjaš. 
Tako delaš preračunljivo za svoj račun, 

kar pa vsekakor ni v skladu z načeli dajanja. 
Dajati je treba na način in v tolikšni meri,

da za to ne pričakuješ plačila. 
Več kot delaš za druge, srečnejši si, vendar samo v primeru,

ko za to ne pričakuješ hvaležnosti ali plačila.



Ne smemo se podcenjevati – 
naše šole nam dajejo dovolj znanja in odprtosti duha, 

da smo sposobni izdelati vrhunske izdelke. 
Po drugi strani pa se ne smemo precenjevati – 

dostop do tega znanja imajo tudi drugje po svetu,
zato se moramo vedno kaliti in biti hitri.



Po vseh teh letih dela z mladimi bi paket za uspeh opisal s tremi 
besedami: pozitivna strastna norost. 

dr. Jure Knez



Bodi dober, delaj dobro. 
Vsaka misel, vsako dejanje, vsaka sprožena energija

ima svojo posledico. 
Lahko lažeš ljudem, lahko lažeš tudi sebi, 

a naravnemu zakonu vesolja/ narave ne moreš. 
V naravi ni nič izgubljenega. 

Če narediš nekaj dobrega, se ti bo to nekje nekako povrnilo. 
Prav tako vse slabo.



Povejte mladim, da je svet lep. 
In da je vredno za sabo pustiti sled. 

Dobro, dostojanstveno sled.

Irena Vide



Življenje je kot najtežji izpit. 
Veliko ljudi pade na tem izpitu, 

ker prepisujejo od drugih, ne da bi se zavedali, 
da ima vsakdo svoj unikaten izpitni vprašalnik.

Avtor neznan



Živi v trenutku, tukaj in zdaj. 
Ljudje večino časa, energije in skrbi posvečamo prihodnosti ali 
preteklosti. A preteklosti ne moremo spremeniti, pričakovana 

prihodnost pa se v večini primerov sploh ne uresniči. 
Iz preteklosti se lahko le učiš, za prihodnostjo stremiš. 

A živiš v tem trenutku. 
Ko ješ, jej. 

Ko spiš, spi. 
Ko si na dopustu, bodi na dopustu,
 ko pa si v pisarni, bodi v pisarni. 
Z mislimi, s telesom in z energijo.



Zavedaj se, da je vse minljivo. 
Zgradiš hišo, ki se bo nekoč porušila. Sonce vzhaja in zahaja. Vsak 

vdih ima svoj izdih. Z rojstvom otroka mu daš tudi smrt. Vsak objem 
ima svoj konec. Produkt, ki si ga ustvaril, bo nekoč pozabljen. Tvoj 
uspeh sedaj živi, enkrat ga ne bo več. Prav tako neuspeh in težka 

obdobja. Vse okoli nas je minljivo. Stvari, ljudje, živali … mi vsi. 
Ko se tega globoko zavemo, se nehamo oklepati stvari. Naša 

odgovornost in moč je v tem, da storimo vse, kar je v naši moči, 
kakor v danem trenutku najbolj znamo in zmoremo. 
In potem pustimo, da se zgodi, kar se mora zgoditi. 

Kakšen bo izid, ni več v naših rokah, zato se niti ne opirajmo nanj.



Največja vrednost diplome je v tem, da veš, kako in 
na kakšen način razmišljajo tvoji kolegi. 

Ti pa, če hočeš uspeti, moraš to delati na drugačen način ... 
Ne moremo zmagati s prvo potezo. 
Moramo graditi. Ne biti neučakani. 

Če imaš idejo, če vidiš cilj, potem pojdi. 
Ne ustavljaj se.

Dušan Olaj



Naredi najbolje, kot zmoreš v danem trenutku, potem pa – spusti. 
Naj se zgodi, kar se mora. 

Ne bodi odvisen od rezultata. 
Ne pomeni, da ti ni mar, 

pomeni le, da nimaš uničujoče pretirane navezanosti.



Življenje je premikanje. 
Zato trpimo, kadar stojimo.



V še tako težkih situacijah – išči dobro.
V še tako neprijetnem človeku – išči dobro.

V še tako slabem dnevu – išči dobro.



Ko v celoti sprejmeš, da si preprosto ti, 
ko se ne primerjaš in ne tekmuješ, 

te vsi začnejo spoštovati.

Tao Te Ching



Vsak dan je unikaten, neponovljiv in ga je treba izkoristiti. 
Zjutraj je treba narediti načrt, 

zvečer se je treba uleči k počitku z mislijo, 
da je bil današnji dan res poseben.



Tudi v največjih krizah lahko najdeš odlične priložnosti.



Ničesar hoteti, pomeni – vse zaželeno dobiti.

Martin Kojc



Kaj ti bo življenje, če je narekovano? 
Slediti je preprosto, a tudi dolgočasno. 

Slediti je varno, a brez strasti. 
Slediti je pričakovano, a za sabo ne puščaš novih sledi.



Naučili so me, da mi bo ZNANJE, ki je potrjeno s formalni nazivi, 
prineslo uspeh in srečo. 

Kasneje sem spoznala, da je znanje le orodje,
ki mi lahko pomaga do tja. 

Nikakor pa ni ne prinese ne uspeha, ne sreče kar samo od sebe, 
zgolj s posedovanjem njega. 

Še več kot to - dostikrat me preveč informacij, 
preveč znanja omejuje in zakrije čutenja in intuicijo.



Končni neuspehi sploh ne obstajajo. 
Neuspeh je le življenje, ki te želi potisniti v drugo smer. 

Sicer ko si tam, v kotu na na tleh temnega hodnika, 
bo morda res izgledalo kot neuspeh in hud padec. 

Ko ta trenutek pride, je povsem OK, da se nekaj časa počutiš 
slabo, da žaluješ za tem, kar misliš, da si izgubil ... 
A tu je ključ življenja: uči se iz vsakega neuspeha.

Oprah



Za pot v lepšo prihodnost je pač potrebna sveža pamet. 
Tvoja.

Stane Peček



Vse najboljše zgodbe, najboljši produkti in največji uspehi so 
vedno rezultat trdega dela – in veliko zabave.



Prišli bodo trenutki, ki nam bodo segli do srca – 
včasih ga otoplili, drugič zarezali. 

Brisali si bomo solze – 
solze sreče in solze bolečine. 

Srečevali bomo ljudi – 
z nekaterimi se tesno objeli, drugim zadnjič pomahali v slovo. 

Širili bomo zavedanje z novimi izkustvi – 
tako bridkimi kot lepimi. 

Odkrivali bomo nove kraje – 
eni nam bodo pokazali lepote sveta, drugi utrdili vrednost doma.



Življenje je raznoliko. 
Ne pomeni le poglabljanja vase. 

Popestrijo ga doživetja, velika doživetja, 
plemeniti in iskreni stiki z ljudmi, težki izzivi.

Gregor Skok



Danes se pravzaprav ne spomnim več, kakšno oceno sem 
dobila pri kemiji in koliko točk na maturi, kar se mi je takrat 
zdelo življenjskega pomena. Ne spomnim se datumov bitk, 

imen vladarjev, niti kemijskih enačb, kar sem takrat obvladala. 
Ne spomnim se vsakega rezultata na državnih tekmovanjih, niti 

priznanj in diplom, ki sem jih neumorno zbirala.
Se pa spomnim svoje prve pravljice, ki sem jo napisala v osnovni 

šoli. Spomnim se trenutkov, ko sem komu pomagala in ko so 
drugi pomagali meni. Spomnim se dni, ko smo se s prijatelji 
presmejali in takrat še mnogo preplesali. Spomnim se dobrih 
profesorjev, ki so nas razumeli in nam dali življenjske nauke. 



Spomnim se prve ljubezni, prvega poljuba in pravih prijateljev.
Pomembno je, kaj ti na tej poti ostane. In to so trenutki, ko si 

upaš živeti polno življenje – včasih divje, drugič umirjeno, včasih 
kup pretresov, drugič uživancija na Maldivih, enkrat se jočeš, 

drugič slaviš uspehe …, a vedno z nasmehom in ponosom veš, da 
si šel svojo pot.



Razbite hranilnik, poberite iz njega zadnje prihranke in kupite 
letalsko karto. Pojdite v svet z odprtimi očmi in ušesi. 

Vsrkajte znanje, različnost, širino, pridobite zglede, 
naučite se razmišljati drugače - in pridite nazaj

polni izkušenj in inovativnosti. 
To vam bo dalo tisto bistveno prednost – 

na vas pa je, da prepričate sami sebe, 
da s svetovno širino lahko uspete tudi doma. 
Ves uspeh, vsi dosežki ... se začnejo v glavah.

Ivo Boscarol



Kar je bilo včeraj, lahko le analiziramo. 
Kar bo jutri, lahko ugibamo. 

Preko kriz in blaginje, preko neuspehov in dosežkov, 
je v naših rokah vedno moč, da si naredimo življenje – bogato.



Zelo malo ljudi poznam, ki jih osrečujeta denar in slava. 
Poznam kar nekaj premožnih ljudi, a nobenega, ki bi bil zaradi 

denarja srečen. Poznam pa veliko ljudi,
ki mislijo, da jih bo denar osrečil. 

Sploh ni pomembno, kako uspešen si v očeh drugih, 
pomembna je iskra v očeh, ko objameš sopotnika na svoji poti.

dr. Jure Knez



Lepo je posedati po travi in šteti cvetlice. 
Lepo se je smejati s prijatelji in tkati spomine. 

Lepo je pričakati prvi jutranji sončni žarek
in zadnjemu pomahati v slovo.

Lepo si je pogledati v oči in čutiti dotik. 
Lepo je šteti zvezde in si podarjati utrinke. 

Lepo je poslušati tišino in delati nič.
Lepo je – živeti.



Skrivnost sreče je v tem, da vidiš vsa čuda sveta, 
a pri tem nikoli ne pozabiš na to, kar imaš v roki.

Alkimist



Zmeden je, kdor le množicam sledi. 
Kajti pravo pot lahko najdeš le v tišini, v samoti, 

v šepetu srca in modrosti intuicije.



Vse, kar boste počeli v življenju, počnite na način, 
da boste pozneje lahko ponosni na to, kar ste ustvarili ... 

Zavedajte se, da morate, da bi lahko prejeli, najprej nekaj dati. 
Iščite priložnosti, kje lahko pomagate, kaj lahko prispevate. 

Začnite z majhnimi stvarmi in bodite vztrajni. 
Bodite pravični in sočutni. 

Vsak dan naredite vsaj eno dobro delo.

dr. Ivan Erenda



Vsak od vas je edinstven. 
Razvijajte to edinstvenost, toda ne na račun drugega. 

Negujte srčnost in dobroto. 
Z drugimi si bodite dobri in pazite drug na drugega. 

Vpijajte znanje, ki vam ga predajajo učitelji, 
a ob tem mislite s svojo glavo.

Borut Pahor



Nauči se:
• ustvarjalnosti in inovativnosti,

• učiti samega sebe,
• čimveč pomembnih jezikov,

• komunikacije, skupaj z oliko in diplomacijo,
• hitrosti, improvizacije in odzivnosti.

In vedi, kaj je prav in kaj ne. 



Malo se nasmej; 
išči dobro v ljudeh in jih tudi pohvali ter jim povej kaj lepega; 

poglej natakarja v oči in mu reci hvala; 
pomagaj starki čez cesto; 

poberi papirček s tal; 
opazi sočloveka – njegovo stisko in njegove uspehe; 

podaj komu ramo, da se nanjo nasloni; 
iskreno z zanimanjem sprašuj ljudi, kako si ...

Preprosto – bodi dober človek.



Ne pozabi na preprosto kmečko logiko, 
predvsem pa se zavedaj, 
da nisi sam na tem svetu. 

Delaj z drugimi tako, kot bi želel, 
da drugi delajo s tabo.



V mirovanju - bodi prizemljen. 
V razmišljanju - ohrani preprostost. 

V nesoglasjih - bodi pošten in radodaren. 
V vodenju - ne poskušaj kontrolirati. 

V delu - delaj, kar te veseli. 
V družini - bodi popolnoma prisoten.

Tao Te Ching



Indijanci imajo lep rek – pravijo, da ima
vsakdo v sebi dva volkova – 

dobrega in slabega. 
Prevlada tisti, ki ga hraniš.

Tako imamo v sebi vse – kreativnost in pasivnost; 
egoizem in ponižnost; 

talente in šibkosti; 
vero in obup; 

dobroto in hudobnost. 
V ospredje lahko damo tisto, kar hranimo, 

z mislimi in dejanji.



Naučili so me, da je umetnost (slikanje, plesanje,
igranje klavirja, pisanje ...) 

izguba časa, saj je skoraj nepomembna v življenju odraslega. 
Kasneje sem spoznala, da je to moje gorivo, da lahko ustvarjam. 

Da lahko zaznavam stvari, ki jih brez umetnosti ne morem. 
Da lahko moja umetniška duša le s pomočjo umetnosti dosega 

prej skrite kotičke, kjer začutim srečo, mir, ljubezen, dotike 
popolnosti bivanja.



Želimo, da bi bili drugi do nas dobri in prijazni, torej bodimo 
takšni tudi mi.

Vsi si želimo poštenosti, torej bodimo pošteni.
Želimo si biti ljubljeni, torej ljubimo.

Želimo si slišati smeha, torej bodimo dobre volje.
Nihče si ne želi živeti v preteklosti, torej živimo za ta trenutek.



Najpomembnejše je spoznati sebe. 
Šele ko spoznamo, iz česa smo narejeni, 

kaj nas osrečuje in kaj motivira, 
šele takrat lahko začnemo zares živeti. 

ŽIVETI. 
Ne životariti, ne hoditi vsak dan v službo in se pritoževati, doma 

gledati televizijo ali po družbenih omrežjih iskati pomembne podatke, 
kaj je kdo imel za kosilo, temveč živeti globoko smiselno življenje. 

Življenje z veliko začetnico. 
Vsrkavati življenje s polnimi pljuči, 

delati stvari, ki nas resnično osrečujejo, 
preživljati čas z ljudmi, ki nas izpolnjujejo.



Bill Gates: 11 pravil, ki vas jih v šoli niso in nikoli ne bodo naučili

1. Življenje ni pravično – navadite se!

2. »The real world« – resničnega sveta ne zanima vaša 
samopodoba, samozavest. Svet bo od vas pričakoval, da nekaj 
dosežete, PREDEN se vi počutite dobro in samozavestno.

3. Ko končate šolo, ne boste že prvo leto imeli ogromnih 
zaslužkov in ne boste že takoj predsedniki. Najprej se morate 
vsega tega naučiti.

4. Če mislite, da je vaš učitelj strog in »zatežen«, počakajte, da 
dobite svojega šefa …



5. Peči hamburgerje ni sramotno delo. Vaši stari starši imajo 
drugačen izraz za dela, kot je peka hamburgerjev – imenujejo jih 
»priložnost«.

6. Če ne uspete, tega niso krivi vaši starši. Zato nehajte stokati in 
se raje naučite česa iz svojih napak.

7. Preden ste se rodili, vaši starši niso bili tako dolgočasni, kot 
so sedaj. Taki so postali zaradi vseh položnic, ki jih plačujejo za 
vas, zaradi pranja vašega perila, zaradi nenehnega poslušanja, 
kako »kul« mislite, da ste … Zato, preden poskušate rešiti deževni 
gozd pred posledicami, ki jih je storila generacija vaših staršev, 
poskusite najprej zapreti omaro v svoji lastni sobi.



8. V nekaterih šolah dajo študentom več možnosti, da popravijo 
določen izpit ali letnik. In to nima prav nobene povezave in 
podobnosti z resničnim svetom.

9. Življenje ni razdeljeno na semestre. Tudi nima poletnih 
počitnic. In zelo redki delodajalci so vam pripravljeni pomagati, 
»da se najdete«. Počnite to raje v svojem prostem času.

10. Televizija NI resnično življenje. V resničnem življenju ljudje 
dejansko morajo zapustiti lokale in pitje kavice in iti delat.

11. Bodite prijazni do »piflarjev«. Obstajajo možnosti, da boste 
morda nekoč delali za enega izmed njih.



Mati Tereza: 
Ljudje so velikokrat nespametni, nerazumni in sebični.

Vseeno jim ODPUSTI.
Če si prijazen, te ljudje utegnejo obtožiti

sebičnosti in prikritih motivov. 
Vseeno bodi PRIJAZEN.

Če si uspešen, boš pridobil nekaj lažnih prijateljev in nekaj 
resničnih nasprotnikov. Vseeno bodi USPEŠEN.

Če si odkritosrčen in pošten, te ljudje utegnejo ogoljufati. 
Vseeno bodi ISKREN in POŠTEN.

Kar si leta s trudom gradil, ti utegne nekdo v trenutku uničiti. 



Vseeno GRADI.
Če najdeš srečo in veselje, ljudje utegnejo biti ljubosumni. Vseeno 

bodi VESEL.
Dobro, ki ga danes delaš, bodo jutri ljudje pogosto pozabili, v

seeno DELAJ DOBRO.
Daj svetu najboljše, kar imaš in morda to ne bo dovolj. 

Vseeno daj svetu NAJBOLJŠE, kar premoreš.



Profesorica Jolanda Lep svojim učencem: 

Dan začni z nasmehom.
Skrbi za dobre odnose v skupnosti.
Vsak dan pohvali najmanj 3 ljudi.

Za napake odpuščaj sebi in drugim.
Vsaj enkrat na dan se pošteno nasmej.

Ugasni televizijo in se pogovarjaj.
Ljubi humor.

Pri rokovanju krepko stisni roko in poglej v oči.
Potrepljaj nekoga po rami in ga ogovori.



Dovoli, da ti kdo pomaga.
Uresniči, kar si že dolgo želiš.

Vzemi si čas za prijatelje.
Z vsakim, ki ga srečaš, ravnaj tako, kot si želiš,

da bi drugi ravnali s teboj.
Vedno imej pred očmi kaj lepega.

Verjemi v čudeže.
Poslušaj in sliši svoje otroke in družino.

Bodi pozoren na nove priložnosti.
Zaupaj si. Upaj si.

Pogosto reci - zakaj pa ne.



Rasti z izzivi.
Prihrani 10 % zaslužka.
Sanjaj z odprtimi očmi.

Vsak dan skušaj vsaj malo izboljšati svoj ZAKAJ.
Išči svojo srečo.

Na svet glej z rožnatimi naočniki.
Podpiraj, spoštuj, zaupaj, sprejemaj.

Občuduj naravo.
Poklanjaj darove in svojo radost.

Bodi darilo.
Skrbi zase in za svoje zdravje.



Neguj lepe misli.
Obujaj spomine.

SRČNO IN SREČNO!



Zapis izraelskega psihologa Haima Ginotta:

Preživel sem koncentracijsko taborišče. Moje oči so videle to, 
čemur ne bi smel biti priča nihče; plinske celice, ki so jih naredili 
inženirji. Otroke, ki so jih zastrupljali zdravniki. Dojenčke, ki so 

jih ubijale trenirane medicinske sestre. Ženske in otroke, ki so jih 
postrelili univerzitetni diplomanti.

Zato sem sumničav do izobraževalnega sistema.
Prosim vas tole; pomagajte otrokom preprosto postati človek. 
Vaša prizadevanja ne smejo nikdar ustvarjati učenih pošasti, 
usposobljenih psihopatov ali izobraženih Eichmanov. Branje, 



pisanje in aritmetika so pomembni le, če otrokom pomagajo 
postati bolj človeški, postati ljudje.

Vsak otrok, ki hodi v šolo, naj vsaj dvakrat tedensko obišče kraj, 
kjer lahko dobi znanje in inspiracijo, kako živeti. Vsak dan naj 
vsaj deset minut govori o življenjsko pomembnih temah, zelo 

pomembno pa je, da ima družbo in vzor, ki ga navdihuje. Najbolje 
je, da ima družbo uspešnih, modrih in svetih ljudi. S kom se 

družiš, takšen si.



Osvobajajoča misel je …
... da je vsega enkrat konec.

Tega dne, tega trenutka, te bolečine, te radosti, teh uspehov in 
teh težkih obdobij. Tega prijateljstva in tega sovraštva. Tega 

truda in te melanholije. Vse se konča.
Zato pa – prepusti se. Spusti zavore, spusti skrbi nad 

prihodnostjo, ki se nikoli ne bo uresničila.  Spusti strah pred 
pogledi drugih - tudi njih nekoč ne bo več. Oživi ideje in izrazi 

talente.



Kar ostane, je niz spominov, ki jih gradimo v lepih doživetjih in v 
katere se z zaprtimi očmi predajamo v težkih obdobjih. Več jih 

imamo, bolj intenzivne, bolj raznolike, toliko bolj barvito je naše 
življenje.





Knjiga za tiste, ki ste malo drugačni. Ki izstopate iz povprečja. Ki ste dostikrat 
nerazumljeni. Vizionarji. Geniji. Posebneži. Morda za koga čudni ali vsaj nenavadni. 

Tisti, ki vas povsem ustaljene in povprečne poti ne zanimajo. Ker ravno to so ljudje, ki na 
koncu pustijo močan pečat na tem svetu.

Zalozba5ka.com

Za več lepih misli o življenju:
AKROBATI – podjetništvo skozi 

oči dr. Jureta Kneza


