
Ta knjižica je zate,

Ker si zaslužiš srečo v očeh

in mir v duši.





Kako malo potrebujemo za MIR v srcu
in SREČO v očeh.



»Tisti, ki so dovolj neumni, da mislijo, da lahko spremenijo svet, 
ga na koncu tudi spremenijo.« 

Steve Jobs



Tudi če materialno izgubite popolnoma vse,
vaše pristne želje in strasti vedno ostanejo znotraj vas.



Zaupajte. Verjemite. Sledite. 
Predvsem pa opazujte, da boste zaznali znake,

ki se kažejo v življenju.



Hrana je čudovit dar narave. 
Kuhanje je umetnost. 

Postrežba hrane je kreativnost. 
Hranjenje je užitek.



»ŽIVETI je redkost na tem svetu.
Večina ljudi zgolj obstaja, nič več kot to.«  

Oscar Wilde



Če ne poznaš svojega notranjega sveta, ne moreš poznati 
zunanjega sveta. Misliš, da ga poznaš, a ga v resnici ne, je le 

zrežirana različica podobe, ki ti je bila predstavljena.



»Naučila sem se, da ljudje pozabijo, kaj smo REKLI,
ljudje pozabijo, kar smo NAREDILI, 

ampak nikoli ne pozabijo, 
kako so se POČUTILI zaradi nas.« 

Maya Angelou



»Če hočeš videti, moraš gledati S SRCEM. 
Bistvo je očem nevidno.« 

Antoine de Saint-Exupéry, Mali princ



»Vsaka oseba, ki jo srečate, 
vam lahko pove svojo zgodbo, 

vas lahko česa nauči 
in lahko z vami podeli svoje sanje.«

Robin Sharma



Zaupajte naravi. 
Dovolite si verjeti.



Tvoje telo vedno ve, kaj je dobro, in ti bo to tudi pokazalo.
Samo bodi pozoren nanj, vedno, in ga poslušaj …



Naj te ne zavedejo MISLI. 
Usmeri se v OBČUTKE. 

Razmišljanje je pomembno,
a poskusi večkrat OBČUTITI

in brez sodb OPAZOVATI.



Ravnovesje je smer, ki prinaša srečo v očeh in mir v duši.



»Na koncu ne šteje, koliko let si živel. 
Ampak koliko si imel življenja v teh letih.« 

Abraham Lincoln



Kako REVNO živimo naša BOGATA življenja.



Včasih se spomnimo, kaj vse imamo, 
in smo za to hvaležni. 

In včasih pomislimo, da vse to, kar imamo, 
ni SAMOUMEVNO.

 In da vsega tega, kar imamo, 
večina ljudi na svetu nima.



Ne dovolimo, da bi naša življenja šla mimo nas,
ne da bi opazili vsaj malo teh lepot in čustvenih vrednot zaradi 

ZASLEPLJENOSTI s tehnologijo.



Večkrat poslušajmo svoje srce, intuicijo, lastne misli in občutke, 
in vedno bomo vedeli, kaj nas resnično dela srečne in zadovoljne, 

polne hvaležnosti, topline in ljubezni …



Vaše življenje je zgolj vaše, ne njihovo. 
Ostali so zgolj obiskovalci na vaši tokratni poti življenja,

ki pridejo in gredo.



Naša življenja bi bila zagotovo neprimerno polnejša, srečnejša in 
lepša, če bi večkrat naredili tisto, kar SAMI ISKRENO ŽELIMO 

in ČUTIMO – in če bi se večkrat vprašali, ali se je neka misel 
porodila znotraj nas, v našem srcu, ali je le rezultat zunanjih 

vplivov in pričakovanj …



Ne glede na to, kaj počnemo na tem svetu, narava vedno težila 
k temu, da nas bo približno 50 % ljudi podpiralo, 50 % pa ne. 
V različnih obdobjih življenja bo to sicer različno, vendar se 

na koncu nekako izravna … Bistveno za nas je le to, na katero 
polovico se OSREDOTOČIMO in kaj pustimo za sabo, ko bomo 

odšli s tega sveta. Ko to sprejmemo, je vse lažje.



Tvoja odgovornost je, kaj TI daš iz sebe ven, družbi.
Kako drugi to sprejmejo, je njihova odgovornost

in celo PRAVICA, ne tvoja.



Ti si središče svojega življenja. 
Vsi ostali so utrinki, ki pridejo in gredo z različnimi

nameni in razlogi.



»Čez 20 let ti bo žal za stvari, ki jih nisi storil, 
in ne za tiste, ki si jih. 

Zato odvrzi sidro, razpri jadra, 
izpluj iz varnega pristanišča. 

Ujemi veter v svoja jadra. 
Raziskuj. Sanjaj. Odkrivaj …« 

Mark Twain



Prihodnost bo samodejno dobra, če boš v vsakem trenutku 
ZDAJ delal dobro. Vedno izbiraj svoje misli in dejanja na osnovi 

trenutka ZDAJ.



Nikoli ZARES ne vemo, kaj bo jutri. 
ČE bo jutri. 

S tem ko čakaš na nekaj v prihodnosti, 
izgubljaš trenutke v sedanjosti.



Prepusti se toku!



Življenje je na koncu vedno pravično, vedno lepo in tu smo,
da izkušamo lepote, tudi če na račun nekaterih

težkih življenjskih lekcij.



Včasih bi se morali vrniti k osnovam … 
Delovati s ‘kmečko logiko’ … 

Iti po hrano na domači vrt, k sosedu na klepet in poslušati sebe, 
svoje srce za življenjske napotke, kako naprej …



Življenje v osnovi JE preprosto, 
le mi smo mojstri kompliciranja …



Ljudje po navadi opazujejo in se učijo iz zunanjega sveta – z očmi, 
ušesi, usti, nosom in občutki. 

A zunanji svet je varljiv. 
Je zgolj posledica notranjega stanja, 

poleg tega ga drugi preprosto lahko zrežirajo, 
da na koncu živimo v laži.



Bodi dober in delaj dobro. 
Vedno. 

Do vseh.



Zavestno opazuj. Naj ti stvari ne bežijo mimo, ne da bi jih zavestno 
zaznal, kajti takšnih stvari ne moreš nadzorovati, temveč one 

nadzorujejo tebe.



Kar koli počneš, to počni predano in se potrudi.



Modrost dobiš takrat, ko se globoko zaveš,
da so vse stvari v naravi minljive. 

Vse prihaja in odhaja – raste in pada – vzide
in zaide – se rojeva in umira …



Denar privlači z DOBRIMI dejanji, 
z dobrim delom in POZITIVNIMI NAMENI. 
Nikoli se ne poslužuj slabih in zlobnih dejanj,

da bi prišel do denarja.



»Nehaj RAZMIŠLJATI o življenju in ga raje ŽIVI.«

Paulo Coelho



Niste zadovoljni s trenutno situacijo, ker vedno nekaj manjka. 
Vedno nekaj POGREŠATE ne glede na to, kdo ste, kje ste, kaj 

delate, kaj imate in česa nimate. Vedno imate to praznino in 
obenem potrebo po zapolnitvi te boleče praznine. Težava ni v 

tem, da bi res kaj manjkalo, temveč v stanju duha, usmerjenega v 
nezadovoljstvo trenutne situacije.



Sreča ni nekaj, kar bi se lahko pridobilo v povezavi z nečem 
zunanjim. Srečo lahko najdeš le znotraj sebe. In vedno je 

dosegljiva zgolj tukaj, v tem trenutku. Nikoli v prihodnosti.



Vse zgolj je. 
Ne primerjaj, ne vrednoti, ne ocenjuj. 

Ni dobro – slabo; boljše – slabše. 
Vse zgolj je. 

Te lestvice vrednotenja, primerjanja in ocenjevanja
niso dane iz narave.



V resnici smo tako zelo RAZVAJENI. Imamo (pre)več oblek, (pre)
več ličil in krem, (pre)več hrane, (pre)več posode, (pre)več
čevljev … (pre)več vsega! Včasih PREveč ni prav dobro, saj 

privede tudi do (pre)več misli, (pre)več opravil, (pre)več 
dolžnosti, (pre)več skrbi in (pre)več bremena.



Vsak narod, vsaka država, vsaka skupnost nas lahko česa nauči,
če smo se pripravljeni učiti.



»Sin, ne kritiziraj, česar ne razumeš. 
Nikoli ne boš hodil v čevljih tega človeka …«

Elvis Presley



Ljudje raje sodimo, 
kot da se potrudimo razumeti in sprejeti.

Ker je lažje.



Ne sodi. 
Ni se ti treba sicer strinjati. 

A se potrudi razumeti.



Svet na koncu JE pravičen. 
Kar si VZEL, ti bo na neki način nekje drugje vzeto. Kar si DAL, 

ti bo na neki način nekje dano. 
Vsa dejanja in misli se povrnejo kot bumerang … 

Dobro in slabo. 
Lahko skrivaš in lažeš drugim, lahko celo lažeš in skrivaš sebi,

ne moreš pa življenju samemu.



Verjamem, da si vsi želimo lepši svet, kjer se bomo počutili 
varno, udobno, prijetno … Zato naj bosta PRAVIČNOST in 
POŠTENOST ne zgolj v naših besedah, temveč tudi v naših 

dejanjih in v vsaki celici našega telesa.



»Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetlice, 
poleti do zrele pšenice, jeseni do polne police, pozimi do snežne 
kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, v 
sebi do resnice čez eno in drugo lice. A če ne prideš ne prvič, ne 

drugič do krova in pravega kova, poskusi: vnovič
in zopet in znova.« 

Tone Pavček



Najuspešnejši in srečni ljudje so tisti, 
ki RADI delajo to, kar delajo. 
Ki UŽIVAJO v svojem delu.



»Ljudje preveč razmišljamo in premalo čutimo. Bolj kot 
tehnologijo potrebujemo človečnost; bolj kot intelektualnost 

potrebujemo prijaznost in toplino. Brez teh kvalitet bo življenje 
nasilno in vsi bomo izgubljeni.« 

Charlie Chaplin



Prava pot je tista pot, na kateri se v sebi POČUTIMO
dobro … Nekdo ob uspešni karieri, drugi ob

večinskem druženju s prijatelji.



»Vesolje nam ne bi posadilo sanj v naša srca, če nam ne bi dalo 
tudi moči, da te sanje uresničimo!« 

Albert Einstein



Svoboda je stanje popolne nenavezanosti
na kar koli in kogar koli. 

Stanje, ki ga le redki dosežejo. 
Stanje, ki si ga vsi želijo, a hkrati izjemno bojijo.



Včasih je kar malo smešno (ali žalostno?), da se večina ljudi 
vse življenje bori za pridobitev materialnih dobrin, a na koncu 

ugotoviš, kako preprosto živiš brez njih.



»Ne uči otrok, kako biti BOGAT. 
Uči jih, kako biti SREČEN. 

Ko bodo odrasli, bodo tako poznali VREDNOST stvari,
ne zgolj CENE.« 

ThinkingHumanity.com



Če opazujete res uspešne in obenem srečne ljudi po svetu, boste 
kmalu zaznali, da so to ljudje, ki povezujejo oboje – podjetnost, 

akcijo in ustvarjanje – z duhovnimi vrednotami življenja.



Vedno iščimo ravnovesje v vsem … 
Tako deluje narava in mi smo del nje. 

Nikoli ne bomo močnejši od narave, lahko se le upiramo,
a smo že vnaprej obsojeni na poraz. 

Zato ji raje sledite …



Narava JE popolna.



»Tisti, ki so dovolj neumni, da mislijo, 
da lahko spremenijo svet, 

ga na koncu tudi spremenijo.«

Steve Jobs



»I’m a dreamer, but I’m not the only one ...« 
(Sem sanjač, a nisem edini)

John Lennon



»Buda ni bil budist. 
Jezus ni bil kristjan. 

Muhamed ni bil musliman. 
To so vse bili le Učitelji, ki so učili LJUBEZNI. 

LJUBEZEN je bila njihova religija.«

Vir neznan



Ni najhuje, če lažemo drugim. 
Veliko huje je, da lažemo sami sebi.



Hvaležnost je eden najmočnejših občutkov, 
ki jih premoremo.



»Ne verjemite slepo ničesar, 
ne glede na to, kje ste to prebrali, 

kdo je to rekel, niti če sem jaz to rekel ..., 
če se to ne sklada z vašim lastnim zdravim razumom.«

Buda



»Skrivnost, kako biti srečen, ne najdeš v tem, 
da iščeš vedno več in več. 

Vendar je v tem, da se naučiš uživati v malenkostih.«

Dan Millman



Imamo tisoče naprav za komuniciranje,
a vedno manj komuniciramo.

Imamo vedno več lepotnih pripomočkov,
a vedno manj SAMOZAVESTI.

Imamo vedno več virtualnih in vedno manj PRAVIH prijateljev.
Imamo dostop do milijona člankov, ki govorijo o tem, kako biti 

srečni, a ne znamo BITI srečni.



Imamo vedno bolj poln UM in vedno bolj prazno SRCE.
Imamo vedno več znanja, a vedno manj JASNOSTI. 
Nabiramo ‘všečke’, a izgubljamo POGLEDE v oči.
Želimo si pohval, a dajemo kritike.
Pridobivamo stotine licenc NLP-ja, hipnoz, različnih tehnik 
zdravljenja in obvladovanja čustev … a ne znamo objeti prijatelja in 
reci partnerju RAD TE IMAM.
Želimo si boljši svet, a delimo predvsem le slabe novice.
Obvladamo pametne telefone, a ne znamo prijeti lopate.
Imamo vedno več dobrin, a občutek pomanjkanja je vedno večji. 
Zasičeni smo z materialnimi dobrinami, a slepi, da bi to opazili.



Cenimo NAZIVE, zaničujemo kreativnost in umetnost.
Želimo si miru v duši, a ne znamo biti sami s sabo.
Želimo si biti SVOBODNI, a se pustimo vplivom medijev, okolice, 
države, šolstva …



»Človek vidi v svetu, kar nosi v srcu.«

Goethe



Preprosto je reči – težko je to narediti.
Preprosto je vedeti – težko je to živeti.
Preprosto je zaznati misel – težko je zaznati čustvo. 
Preprosto je slediti napotkom drugih – težko je najti napotke sam.
Preprosto je poslušati – težko je slišati.
Preprosto je videti druge – težko je videti sebe.
Preprosto si je želeti – težko se je odločiti in predati temu.
Preprosto je umreti – težko je resnično živeti.
Videti svet v peščenem zrnu in nebo v divji roži, držati 
neskončnost v dlani in večnost v eni sami uri … Verjeli naj bi v laž, 



da vidimo z očesom, ne skoz njega, ki je bilo rojeno in je umrlo v 
temi, ko je duša spala v žarkih luči.«

William Blake



»Odločil sem se verjeti, da so ljudje v svojem bistvu dobri in da če 
ostanem v tem sistemu prepričanj, 

pomagam doprinesti več take zavesti k izpolnitvi.«

Dr. Wayne W. Dyer



»Mnogo težav tega sveta bi izginilo, 
če bi se ljudje raje kot drug O drugem pogovarjali drug Z drugim.«

Gregg Braden



»Sapica ob zarji ima skrivnosti, ki bi vam jih rada zaupala,
ne zaspite nazaj.«

Rumi



»Ljudje preveč razmišljamo in premalo čutimo. 
Bolj kot tehnologijo potrebujemo človečnost; 

bolj kot intelektualnost potrebujemo prijaznost in toplino. 
Brez teh kvalitet bo življenje nasilno in vsi bomo izgubljeni.«

Charlie Chaplin



Pojte in plešite.



»Stvarem ni treba ‘spreminjati sveta’, 
da bi bile pomembne.«

Steve Jobs



Bodite v naravi. 
Narava je ‘čista’. 

Narava polni. 
Narava je od vseh in nikogaršnja last. 

Narava nas lahko največ nauči, 
če jo znamo opazovati in poslušati ... 



»Ne pojasnjuj. 
Ljudje slišijo samo tisto, 

kar želijo slišati.«

Paulo Coelho



Zaupajte življenju. 
Vse, kar se vam zdaj dogaja, je resnično najbolje,

kar se vam lahko zgodi. 
Včasih vas vesolje varuje pred hudim, ker vam nečesa še ne da, 

česar si sicer razumsko želite … 
Zato le zaupajte življenju: ve, kam vas vodi,

ve, kaj je dobro za vas.



»Ničesar hoteti, pomeni – vse zaželeno dobiti.«

Martin Kojc



Res lahko dosežemo SREČO in notranji MIR. 
Tudi v našem okolju. 

Ne čez noč, ne preprosto. 
A vredno se je truditi …



Skupaj zmoremo več!



Zares izgubimo šele takrat, 
ko se nehamo truditi.



Neprecenljiva znanja menihov Vzhoda.

Zalozba5ka.com

Misli so iz knjige 
NAJDI SVOJO SREČO

IN MIR


