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MALA KNJIŽICA

P E T R A 
Š K A R J A

SMEHA IN
NAVDIHA

ČE TI JE TO KNJIŽICO 
KDO PODARIL, TI ŽELI 
POVEDATI:

ŽELIM, DA SI 
DOBRO. 
RAD TE IMAM. 
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Nekaj 
za učke 
spočit'
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Ko naslednjič pomisliš, da je oni tam res nor, ker tako razmišlja 
(morda celo drugi gledajo nate tako?), se spomni te zgodbe. 

Resnične zgodbe. 

V preteklosti je bila smrtnost takoj po po-
rodu zelo visoka. Madžarski zdravnik Ignaz 
Semmelweis je sredi 19. stoletja opazil, da 
ženske, ki rojevajo v porodnišnici, umirajo 
veliko pogosteje od tistih, ki rojevajo doma. 
Zakaj je temu tako? 

Po temeljiti raziskavi je prišel do sklepa, da 
je za to kriva nečistoča in da bi z umiva-
njem rok z razkužilom lahko močno znižali 
smrtnost. Mnogi so se mu tedaj smejali in 
ga označili za norca (eden od zdravnikov 
je celo izjavil: »Zdravniki so gospodje, go-
spodje pa imajo vedno čiste roke.«). Njegov nasvet so upoštevali zgolj 
v eni bolnišnici in zmanjšali smrtnost za 90 odstotkov. 

Semmelweis je zaradi posmeha in nezaupanja drugih v njegove pre-
dloge pri 47-ih letih zlomljen umrl v norišnici. 

Šele več desetletij pozneje, ko je francoski mikrobiolog Louis Pasteur 
dokazal obstoj mikrobov, so si zdravniki začeli umivati roke pred so-
delovanjem pri porodu. 

No, kdo je zdaj tu nor?

(Vir: POT, Nov način razmišljanja o vsem, Michael Puett in Christine Gross-Loh)

Nekaj za 
razmislek

http://www.petraskarja.com


5w w w. p e t r a s k a r j a . c o m

K ralj Salomon je bil hudo zaskrbljen. 
Kljub temu da je bil bogat, mogočen 

in celo moder, se ni mogel otresti skrbi. 
Svojim modrecem je naročil, naj poiščejo 
rek, ki mu bo pomagal, ki bo resničen in 
uporaben ob najrazličnejših časih in v naj-
različnejših okoliščinah. 

Sli so po vsem kraljestvu iskali čarobni rek. 
Nekega dne so naleteli na starca, ki je že 
vrsto let delil dobre nasvete vsem, ki so se 
obrnili nanj. Starec je rekel: »Dajte kralju ta 
prstan. Nanj je vrezan nasvet, ki ga išče. 
Ko bo zaskrbljen ali ko ga bo strah, naj 
vedno znova prebere besede, ki so napi-
sane na njem.« Sli so prstan odnesli kralju 
Salomonu. 

Prebral je napis: »Tudi to bo minilo!«

Nekaj  
za tolažbo
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Potrkam na vrata stare vaške hiše, prestopim tri ležerne mačke in jo 
z velikim nasmeškom pozdravim. S svojimi 80-letnimi rokami me 

stisne v objem še bolj kot jaz njo: »Poglej, 
kdo se je zmotil in prišel na kavo!« Nisem se 
zmotila, je pa v njenih besedah čutiti željo, 
da bi jo večkrat obiskala, v meni pa zbujena 
krivda, da tega ne storim. Moja zaveznica, h 
kateri hodim po življenjske modrosti.

»Pusti to,« me prekine, ko ji razlagam o 
svojem delu in sproti kuham kavo. »Povej 
raje, če imaš kakšnega pobeca.«

»Pobeca?«

»Ja, saj veš, fanta.«

Khm, kako naj to razlagam njej ... Od vseh tematik tega sveta so 
moški res zadnja, ki bi jo pričakovala od nje. Ampak ja, imam. Gleda 
me v oči, kot bi iz njih brez vprašanj želela razbrati resnico ali ga imam 
zares rada, ali je tisti pravi.

»Zdaj ti bom nekaj povedala. Usedi se. Dobro me poslušaj …« natoči 
nama kavi, se odkašlja in začne: »Veš, tudi jaz sem bila enkrat mla-
da.« Oh, ne dvomim v to. »In sem se trapasto zaljubila v enega fejst 
pob’ca iz sosednje vasi.«

»Ja, vem, potem ste se poročili z njim in imeli tri otroke.«

»Ne govorim o njem. Zanj sem se odločila, da se poročim in ustvarim 
družino. Zares zaljubljena sem bila pa v drugega.« Za trenutek postane 
in zasanjano pogleda v daljavo. »Iz sosednje vasi je bil. Jože. Še danes 
živi.«

Nekaj  
za srce
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O, to pa bo nekaj najbolj sočnega, kar sem do sedaj slišala od nje. 
»Kako sva se imela rada … Ampak veš, takrat je bilo drugače - starši 
nama niso dovolili, da bi bila skupaj. On je bil z velike kmetije, jaz iz 
mesta, to ni šlo skupaj. Prav nikoli nisva prišla skupaj. Ampak, kako 
sva se imela rada …,« nekajkrat ponovi in ob tem kima bolj svojim 
spominom kot meni.

»Poslušaj me, Petra - taka stvar ne mine. Še danes ga imam rada, 
kot sem ga imela takrat. Po več kot 60-ih letih.«

»Joj, to je pa žalostna zgodba …« pripomnim.

»Ne. Ne razumeš. Sploh ni žalostna. Lepa je. Razen otrok verjetno 
najlepša zgodba mojega življenja. A ni lepo imeti nekoga tako rad?«

»To že, ampak nikoli nista prišla skupaj.«

»Drži. Vendar to ne pomeni, da ga zato ne morem imeti rada. Tega 
nama nihče ne more vzeti, nihče preprečiti. Po vseh teh letih se še 
vedno rada pogledava. Petra, nekatere stvari v življenju ostanejo 
za vedno.«

Pustim jo v njenem lebdenju prijetnih spominov in občutkov, vzamem 
skodelici in jih nesem proti umivalniku. V ozadju pa njeno tiho mrmra-
nje pesmi. »Najina pesem,« mi pove, se nasmehne in malo pomiga 
v ritmu.

Svojo tresočo roko položi na mojo in jo rahlo a polno čutenj stisne. 
Nad njenim lepim nasmeškom mladenke izpred 60-ih let se v njenih 
očeh zalesketa solzica, morda dve. Ali sta bili morda moji?

… nekatere stvari v življenju ostanejo za vedno …

http://www.petraskarja.com
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Nekaj za 
trebušne 
mišice 

Nobelova nagrada … 

»Ali veš, da je bil Alfred Nobel lastnik velike-
ga podjetja, ki je izdelovalo orožje in iznašlo 
dinamit? Ker je imel v tistih časih tako slabo 
javno podobo nekoga, ki financira vojsko in 
ubijanje, je želel to spremeniti s financira-
njem prav nasprotnega – nagrade za mir. In 
uspelo mu je. Ali ni po svoje ironično?«

»Ali veš, kaj je še bolj smešno pri vsem 
tem?« se oglasi še on in kar takoj sam od-
govori: »Da ne obstaja Nobelova nagrada 
za matematiko in nikoli ne bo.« 

»Zakaj pa to?« 

»Ker mu je neki matematik speljal punco. 
Zato je zahteval, da se matematikom nikoli 
ne da nobene njegove nagrade!«

WIKIPEDIA: 
»Jaz vem vse!«

GOOGLE: 
»Jaz poznam 
se!«

FACEBOOK: 
»Jaz sem 
prijatelj  
z vsemi!«

INTERNET: 
»Brez mene  
ne gre!«

ELEKTRIKA: 
»Hahaha,  
vi se hecate?«
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Bog je ustvarjal žensko, ko je prišel angel in ga vprašal: »Zakaj pa 
se tako dolgo ukvarjaš z njo?«

Bog je odgovoril: »Ali si morda pogledal 
navodila za sestavo? Ona mora znati prati, 
ne sme biti iz plastike, imeti mora več kot 
200 gibljivih delov. Njeno telo mora delovati 
brezhibno, čeprav je na dieti. Imeti mora na-
ročje za najmanj štiri otroke hkrati. Ko zboli, 
se mora znati sama pozdraviti in lahko dela 
18 ur na dan. Njen poljub mora zdraviti vse, 
od odrgnjenih kolen do zlomljenega srca. In 
za vse te številne naloge, ki jih mora opravi-
ti, ima na voljo samo dve roki ...«

Angel se je začudil, se približal in dotak-
nil ženske. »Toda Bog, napravil si jo tako 
mehko ...«

»Res je mehka,« se je strinjal Bog, »toda naredil sem jo tudi 
močno. Ne boš verjel, kaj vse lahko vzdrži.«

»Ali zna misliti?« vpraša Angel.

»Ne le to. Zna tudi oceniti in se pogajati, odločati in se zavzemati.«

Angel je stegnil roko in se dotaknil lica ženske. »Ojoj, mislim, da 
pušča.«

»Nič ne pušča ... to je solza,« odgovori Bog.

»Čemu pa služi solza?« vpraša angel.

»Solza je njena možnost, da izrazi svoje veselje, žalost, skrb, 
ljubezen, razočaranje, osamljenost, bolečino in ponos.«

Nekaj za 
ženske
MOŠKI, NE GLEJTE!

http://www.petraskarja.com
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»Bog, ti si genij! Na vse si mislil. Ženska je 
osupljivo bitje!«

Res je.

Ženske so močne, ko prenašajo stisko in 
nosijo težka bremena. A poznajo tudi sre-
čo, ljubezen in znajo izražati svoje mne-
nje. Borijo se za to, v kar verjamejo. Vse-
mu se odpovejo, da imajo njihove družino 
to, kar potrebujejo. Prijateljico spremljajo 
k zdravniku, ker vedo, da jo je strah. Nji-
hova ljubezen je brezmejna. Jočejo, ko 
njihovi otroci v življenju doživijo kaj nove-
ga, in so vesele svojih prijateljev. Vesele 
so vsakega novega rojstva in vsake po-
roke. Njihovo srce se tudi zlomi, vendar 
so močne tudi takrat, kadar menijo, da 
ni več ničesar, za kar bi se še bilo vredno 
boriti. Ženske vedo, da poljub in objem 
zdravita zlomljena srca ...

Vseeno pa se je v božjo stvaritev prikrad-
la ena napaka ...

Ženska pogosto pozabi,  
koliko je v resnici vredna.

Vir: Neznan, ni moj

(P.s.: Moški, tu se vidi, koliko ste ubogljivi.  
Sem rekla, da tega ne brati, da je le za ženske!)

ŽENSKA Z VROČINO 39,2

MOŠKI Z VROČINO 37,1
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Ko nag moški vstopi v žensko garderobo, začnejo ženske vpiti nanj 
in ga rinejo ven. 

Ko pa naga ženska vstopi v moško garderobo, so vsi moški veseli in 
gostoljubni. 

To jasno pokaže vso dobroto moškega srca. 

(P.s.: Ženske, tu se vidi, kako smo samosvoje. Sem rekla, da tega ne glejte,  
da je le za moške! A šment, saj moramo biti malo samosvoje. )

Nekaj za 
moške

Nekaj za 
mamice  
in očke

Seveda obstajajo POPOLNI starši. Je pa res, da nimajo še otrok. 

Tako da, brez skrbi … 

ŽENSKE, NE GLEJTE!

NISEM STROKOVNJAK ZA PTIČE,

VENDAR MISLIM,  
DA SO NA SLIKI 4 ŽENSKE IN 1 MOŠKI

MAMA

VČASIH TUDI NAJBOLJŠA POTREBUJE 5 MINUT ODDIHA.
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Nekaj  
vrinjenega 
… 

A veš, da te v bistvu poznam? 
Ti dokažem. Preveri ali drži:

10 DEJSTEV O TEBI

 1. Točno zdajle to bereš. 

 2. Misliš si, da je to trapasto dejstvo. 

 4. Nisi opazil, da sem preskočila trojko. 

 5. Preverjaš, če res ni trojke. 

 6. Smeješ se temu. 

 7. Še vedno sediš in bereš, čeprav veš, 
da je tole čisto brezveze. 

 9. Nisi opazil, da sem preskočila dejstvo 
8. 

10. Spet preverjaš in se smejiš sam sebi, 
kako si lahko padel dvakrat na isto 
foro. 

11. Zdaj že uživaš v tem. 

12. Nisi opazil, da naj bi bilo samo 10 dej-
stev. 

Vidiš, da te kar dobro poznam? 

http://www.petraskarja.com
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Nekaj za 
solzico 
ganjenosti

SIN: »Očka, ali te lahko nekaj vprašam?«

OČE: »Seveda, kaj pa?«

SIN: »Očka, koliko zaslužiš na uro?«

OČE: »To se te ne tiče. Zakaj te sploh kaj 

takega zanima?« je razburjeno vprašal oče.

SIN: »Rad bi le vedel. Povej mi prosim, koliko zaslužiš na uro?«

OČE: »Če že moraš vedeti, zaslužim približno 10 €.«

SIN: »Uff!« je odvrnil mali fantek in sklonjene glave odšel v sobo. Vrnil 

se je čez nekaj minut in spet pocukal očeta za rokav: »Očka, ali mi 

posodiš 5 € prosim?« Oče je v trenutku postal živčen: »Če je edini 

razlog, da si me vprašal, to, da si boš ponovno kupil kakšno nesmi-

selno igračo, potem samo izgini v svojo sobo.«

Fantek se je obrnil in žalosten stekel v svojo sobo. 

Oče se je čez nekaj trenutkov umiril ter začel razmišljati: »Morda pa 

kaj resnično potrebuje in bi si s temi 5 € to kupil. Po drugi strani pa 

me še ni velikokrat vprašal za denar.«

Odšel je do sinove sobe in na vratih potiho vprašal: »Spiš, sin moj?«

»Ne, očka, buden sem,« mu je odvrnil sin.

»Veš, razmišljal sem, morda sem bil prej pregrob in se nisem kaj prida 

vživel vate. Utrujen sem od dela in potem kdaj reagiram tako, kot si 

ne želim. Glej, tukaj imaš 5 €, za katere si me prosil.«

http://www.petraskarja.com
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Mali fantek se je iskrivo nasmehnil. »O hvala očka!« je navdušeno 

dejal. Potem je hitro dvignil svojo blazino in povlekel ven precej ko-

vancev.

Oče je debelo pogledal, saj je uvidel, da ima že kar nekaj denarja. 
Mali fantek je počasi pričel šteti denar. Nato je pogledal očeta.

»Zakaj potrebuješ še več denarja, če ga že imaš?« je spet razburjeno, 
a nekoliko bolj umirjeno kot prvič vprašal oče.

»Ker ga nisem imel dovolj, ampak sedaj ga imam,« je odvrnil sin. 
»Očka, sedaj imam 10 €. Ali lahko kupim uro tvojega časa? Prosim, 
pridi jutri prej domov. Rad bi, da večerjaš z nami.« 

Oče se je zlomil. Močno je objel svojega sina in v solzah prosil od-
puščanja.

Naj ne zbeži čas mimo brez nas, ne da bi preživeli dovolj časa s 
tistimi, ki so nam v življenju zares pomembni.

Žal ne poznam prvotnega vira te zgodbe.

http://www.petraskarja.com
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Ljudje so velikokrat nespametni, nerazum-
ni 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 uteg-
nejo 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, vseeno DELAJ DOBRO.

Daj svetu najboljše, kar imaš in morda 
to ne bo dovolj. Vseeno daj svetu NAJ-
BOLJŠE, kar premoreš.

— Mati Tereza

Nekaj  
za dušo

http://www.petraskarja.com
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Nekaj 
za učke 
spočit'

Je lepa, a ne, ta naša Slovenija? 

w w w. p e t r a s k a r j a . c o m
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(Rezultat lahko preveriš na koncu te knjižice.)

Nekaj  
za um

E insteinova uganka: Einstein je izjavil, da samo 2 % svetovne po-
pulacije reši to nalogo. No, da te vidimo! 

Imamo pet hiš, vsaka v drugi barvi. V vsaki hiši 
je oseba druge narodnosti.

Teh pet lastnikov pije vsak svojo vrsto pijač, 
kadi svojo znamko cigaret in ima svojega hi-
šnega ljubljenčka. Vsaka od lastnosti (narod-
nost, barva hiše, znamka cigaret, pijača in 
žival) se torej pojavi natanko enkrat.

Britanec živi v rdeči hiši.

Šved ima psa.

Danec pije čaj.

Zelena hiša je levo zraven bele hiše.

Lastnik zelene hiše pije kavo.

Lastnik ptiča kadi Pall Mall.

Lastnik rumene hiše kadi Dunhill.

Lastnik srednje hiše pije mleko.

Norvežan živi v prvi hiši.

Oseba, ki kadi Blend, živi zraven lastnika mačke.

Lastnik konja živi zraven kadilca znamke Dunhill.

Kadilec znamke Bluemaster pije pivo.

Nemec kadi Prince.

Norvežan živi zraven modre hiše.

Oseba, ki kadi Blend ima, soseda, ki pije vodo.

Kdo ima ribo? 

DA VIDIMO, ČE TI USPE

http://www.petraskarja.com
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Nekaj 
modrosti 
babic

Praktične, uporabne, preproste. 

Za lepše lase: zmešaj 2 rumenjaka, veliko 
žlico (ali dve) medu in olivno olje, da vse sku-
paj nastane gosto tekoča masa (podobno 
kot šampon). Daj si jo na lase in pusti stati 
vsaj nekaj ur (lahko kar čez noč). To je naj-
boljši balzam za lase, kar sem ga do sedaj 
našla na trgu (jih jemala iz vsega sveta, na koncu pa našla recept v ba-
bičini zakladnici praktičnosti). Resno, izgleda fuj in fej, a deluje odlično! 

Čiščenje brez kemikalij: verjetno že vsem poznano, a morda vsem tudi 
ne: zmešaj sodo bikerbono in limono. S tem očistiš skoraj da vse. 

Smola na obleki? Polij z navadnim oljem. Resno. Najprej sem se temu 
upirala, češ nočem uničiti svojih najboljših hlač, ampak ko le ni šlo dru-
gače, sem ubogala babico in polila z navadnim oljem. V sekundi se je 
vsa smola razgradila, kot da se nikoli ni dotaknila teh hlač. 

Bele rjuhe? Ne vem, po kakšnem čudežnem ključu to deluje, a deluje: 
oprane rjuhe razprostri na jutranjo roso. Zanimivo, da se tudi živali (videla 
sem pri svojem psu) povsem instinktivno zjutraj valjajo po rosi … 

Piling kože: Olivno olje in fino mleta sol. S tem se podrgni po koži. Su-
per naravni piling. 

Opečena koža: Babi me je vedno rešila s šentjanževim oljem. Naredi 
se res preprosto – samo naberi nekaj šentjanževk (pogooglaj) in namoči 
v navadno olje. Pusti jih notri. To olje zdravi opekline, rane … Sicer, še 
hitreje – na vsakem travniku takoj najdeš ozkolistni trpotec, ga zmečkaš 
in daš na rano. 

Kašelj, vročina, katerakoli bolezen: Orehov‘c. No, saj ne, da bi ta nas-
vet zares kupila, a babi je vedno, za vsako bolezen, govorila: »P‘nčara, 

en štamprle orehov‘ca spi, pa boš zdrava ko‘ riba!« Dolenjci. Nimaš kaj. 

http://www.petraskarja.com
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Nekaj  
lepih  
misli

»Imej srce, ki se nikoli ne ohladi, karakter, 
ki nikoli ne obupa in dotik, ki nikoli ne boli.«

— Charles Dickens

»O Bog, daj mi moč, da sprejmem tisto, 
česar ne morem spremeniti, daj mi pogum, 
da spremenim tisto, kar lahko spremenim 
in daj mi modrost, da razlikujem to dvoje!« 

— Sv. Frančišek Asiški

»Ni kritik tisti, ki šteje; niti tisti, ki s prstom 
kaže, kako je spodletelo človeku dejanj in 
kje bi kaj lahko storil bolje. Čast gre tiste-
mu, ki je v samem središču arene; čigar 
obraz je umazan od prahu, potu in krvi; ki 
smelo vztraja; ki se moti; ki ne doseže ci-
lja spet in spet, ker ni truda brez napak in 
neuspehov. Čast gre tistemu, ki se v res-
nici potrudi nekaj storiti; ki pozna najvišje 
navdušenje in najvišjo predanost; ki se za-
vzema za častno stvar; ki ve, da bo v naj-
boljšem primeru slavil veličastno zmago, v 
najslabšem pa bo, če ne uspe, vsaj neiz-
merno pogumen …« 

— Theodore Roosevelt

»Ko v celoti sprejmeš, da si preprosto ti, 
ko se ne primerjaš  in ne tekmuješ, te vsi 
začnejo spoštovati.« 

— Lao Tzu v knjigi Tao te ching
(https://www.petraskarja.com/tao-te-ching/)

http://www.petraskarja.com
https://www.petraskarja.com/tao-te-ching/
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»Nesrečen je, kdor se z materialnim predstavi. Kajti vedno je v strahu, 
da to izgubi, in vsak trenutek to možnost nosi v odmevu svoje hvale. 
Pravo vrednost človek nosi v sebi, tisto, ki je požar ne zogleni, veter 
ne odpihne, potres ne načne in družba ne odvzame. Tisto, ki je vedno 
z njim, kamor koli gre.«

— Iz knjige CAMINO – Od suženjstva do svobode
(https://www.petraskarja.com/camino-od-suzenjstva-do-svobode/)

»Ko vas pokliče ljubezen, ji sledite, čeprav je njena pot strma in tež-
ka. In kadar vas vzame na svoje peruti, se ji prepustite, čeprav vas 
utegne meč, skrit med njenim perjem, raniti. In kadar vam govori, ji 
verjemite, četudi vam njen glas pretresa sanje, kot vam sever pustoši 
vrtove. Kajti tako kot vas ljubezen krona, vas mora tudi križati. Pripo-
more vam k rasti, a vas tudi oklesti.«

— Kahlil Gibran

»Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, 
bo cilj vedno nosil v sebi.« 

— Nejc Zaplotnik v knjigi POT 
(https://www.petraskarja.com/pot-povzetek-knjige/)

»Kaj ti bo življenje, če je narekovano? Slediti je preprosto, a tudi dol-
gočasno. Slediti je varno, a brez strasti. Slediti je pričakovano, a za 
sabo ne puščaš novih sledi.«

— Iz knjige CAMINO – Od suženjstva do svobode 
(https://www.petraskarja.com/camino-od-suzenjstva-do-svobode/)

http://www.petraskarja.com
https://www.petraskarja.com/camino-od-suzenjstva-do-svobode/
https://www.petraskarja.com/pot-povzetek-knjige/
https://www.petraskarja.com/camino-od-suzenjstva-do-svobode/
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Nekaj za 
skupnost 

Naredi danes neko-
mu nekaj lepega. 

Nekomu pošlji lepo 
sporočilo. Ali ga obje-
mi. Morda nasmej. Reci 
hvala ali rad te imam. 
Poberi en papirček s 
tal. Karkoli.

Lahko pa komu pošlješ 
tudi to knjižico. 

Zakaj? Ker nismo sami 
na tem svetu. Ko se 
svet malo ustavi in hit-
rost umiri, spoznamo, 
da smisel življenju daje-
jo prav odnosi. 

KAKO PRIDOBITI 
LEPŠE IN BOLJ 
ZDRAVO TELO

ZA LEPE USTNICE –  
izgovarjaj samo lepe besede.

ZA LEPE OČI –  
glej samo dobro v ljudeh in okrog 

sebe.

ZA DOBER SLUH –  
poslušaj pozitivne besede.

ZA DOBRO RAZPOLOŽENJE – 
 razmišljaj o blagoslovih, ki si jih 

deležen.

ZA IZGUBO  
ODVEČNIH KILOGRAMOV – 

 izogibaj se stresnim situaciji in jezi, 
kajti v takšnem stanju res ne moreš 

nadzorovati apetit.

ZA VITKO POSTAVO –  
pomagaj drugim pri fizičnihg opravilih.

ZA MOČNE ROKE –  
objemi vsaj tri osebe dnevno.

ZA MOČNO SRCE –  
odpuščaj sebi in drugim.  
Ne delaj si skrbi, ne hiti.

ZA LEP OBRAZ –  
bodi radosten in se iskreno smej.Vi
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P.s.: 

Pravi odgovor 
Einsteinovega testa  
za um je: 

Nemec. 

AJA, ŠE TO: V Einsteinovih časih naj bi 
uganko pravilno rešilo le 2 % populacije. 
No, seveda danes to ne velja več, saj jih 
pravilno reši dokaj velik odstotek ljudi. Mo-
ramo upoštevati takratno nižjo pismenost, 
nižjo splošno izobrazbo ... 

Pa tako si se že veselil, da si med 2 % 
najbolj brihtne populacije, a ne?  Vem, 
vem, jaz tudi …

http://www.petraskarja.com
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Bodi 
lepo!

P.s.. Lahko pa še pokukaš na spletno stran www.petraskar-
ja.com, kjer je nekaj zanimivih knjig. Mislim, da so kar dobre 
… No, meni so seveda najboljše. 

5KA IZOBRAŽEVANJA, 
Petra Škarja s. p.; 
ZALOŽBA 5KA  
(Katapult d.o.o.)

g: + 386 (0) 40 415 615
w: www.petraskarja.com
w: www.zalozba5ka.com
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