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Za tiste, ki imajo manj,
kot si želijo.
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Oči, da bi videli;
modrost, da bi vedeli;
pogum, da bi si upali.
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Z AHVAL A

Rad bi se zahvalil svoji mami Bei Christiansen, ker me je 
vzgojila na najbolj nenavaden način in mi ves čas govorila: 
»Zmoreš!«
 Neizmerno sem hvaležen tudi Nigelu J. Yorwerthu in 
Patricii Spadaro iz založniškega podjetja PublishingCoaches.
com za njuno podporo, prijateljstvo, strokovno vodenje in 
predloge. Ves čas nastajanja knjige sta bdela nad menoj, 
mi svetovala, pomagala. Vedno poskrbita tudi, da moja 
dela dosežejo širok krog bralstva. Zahvaljujem se vama, 
ker se mojemu delu posvečata s toliko nesebičnega veselja, 
kakor da bi delala zase. Patricia zna iz avtorja napraviti 
boljšega pisatelja, kot v resnici je. Nigelu gre tudi zahvala 
za delo agenta, ki je poskrbel, da so moja dela doslej izšla 
v šestindvajsetih tujih izdajah, nekaj pa se jih še obeta.
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NAPOTKI  BR ALCEM

Pojmi, zgodbe, napotki in vaje, predstavljeni v tej knjigi, 
predstavljajo program za samoterapijo, ki vam bo pomagala 
odkriti nepravilnosti v svojem načinu razmišljanja, zaradi 
katerih se počutite vredne manj, kot v resnici ste, in imate 
manj, kot bi lahko imeli. Program vam bo pomagal preiti 
omejitve, s katerimi ste se preprosto sprijaznili. Postali 
boste oseba, kakršna ste si vedno želeli biti, in dobili boste 
vse, po čemer hrepenite. Za ponazoritev sem uporabil 
tudi primere iz vsakdanjega življenja, da bi videli, kako 
predstavljeni vidiki in pristopi delujejo v praksi. Z vajami 
boste lahko nato na novo usvojeno znanje preizkusili v 
resničnem življenju. Zato so prav vaje najbistvenejši del 
knjige.
 Ogromno podatkov v knjigi bo za vas novih. Kako tudi 
ne! Če bi vse to že vedeli, bi že postali to, kar si želite, 
in imeli vse, po čemer hrepenite, mar ne? Da bi se znali 
spoprijeti z neznanimi, manj razumljivimi koncepti, vam 
ponujam nekaj nasvetov, kako se lotite branja knjige, da 
bo ta dosegla optimalen učinek na vas. Natančno preberite 
spodnja navodila.

 Berite počasi. Dajte svojim mislim čas, da 
popolnoma vsrkajo vse podatke. Če boste pri branju 
hiteli, se vas besede ne bodo dotaknile tako, kot bi se vas 
morale. Ko se zalotite, da ste odstavek ali celo eno samo 
poved prebrali prehitro, se sprostite in ponovite branje. Na 
začetku vsakega poglavja poskusite sami sebe opomniti, 
da morate brati počasi. Vem, da ste nestrpni in bi radi kar 
se le da hitro prišli do rezultatov, ki vam jih obljubljam, 
ampak vedite, da hitro branje upočasnjuje proces, ki vodi 
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do končnega uspeha, lahko pa se celo zgodi, da zaradi 
prehitrega branja rezultatov sploh ne boste dosegli.

 Pomembno je, da razumete prav vsak stavek v 
tej knjigi. Včasih se nam zgodi, da beremo le z očmi, ne 
pa tudi z glavo. Da bi knjigo razumeli, morate besedam, ki 
jih prebirate, nameniti vso svojo pozornost. Med branjem s 
svinčnikom označujte pomembne povedi in odstavke. Tako 
se boste pozneje lažje vračali nazaj in ponovno prebrali tiste 
dele besedila, ki so se vam zdeli pomembni. Pomembnejše 
besede sem postavil v poševni tisk. Če se boste odločili za 
podčrtovanje, podčrtajte vse dele besedila, natisnjene v 
poševnem tisku. Zelo koristno je tudi, če si med branjem 
delate zapiske.

 Po nekaj urah še enkrat preletite posamezno 
poglavje. Osvežite si spomin. Še enkrat prelistajte 
poglavje in razmišljajte o tem, kar ste prebrali. Naj nova 
znanja postanejo del vas.

 Spomnite se prejšnjih poglavij. Če boste med 
branjem večkrat v spomin priklicali vsebino prejšnjih 
poglavij, boste lažje in hitreje razumeli poglavja, ki sledijo. 
Vsakič, ko boste ponovno preleteli že prebrano poglavje, 
bodo posamezni koncepti jasnejši, odkrili boste drugačne 
pomene in nove podatke. Bolj jasni kot so koncepti, hitreje 
boste v svoje življenje vnesli tisto, česar si najbolj želite.

 Naredite vaje na koncu vsakega poglavja. V 
knjigi boste našli teoretično podlago, vendar to ni dovolj. 
Da bi usvojeno znanje lahko tudi uporabili in optimalno 
izkoristili, morate vaditi. Potrudite se in vaje izvajajte po 
svojih najboljših močeh. So namreč bistveni del knjige. 
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Natančno sledite navodilom. Mogoče boste našli razloge, 
s katerimi boste hoteli opravičiti neizvajanje vaj na račun 
pomanjkanja sposobnosti, veščin, znanja ... Ampak gre 
predvsem za lenobo. Morda vaje ne boste izvedli popolno, 
pomembno pa je predvsem, da se je lotite in se ji popolnoma 
posvetite. Knjigo ste vzeli v roke, da bi se v vašem življenju 
zgodila velika sprememba. Ključ do spremembe so vaje, ki 
se jih je treba lotevati temeljito in z veliko dobre volje.

 Bodite pripravljeni vložiti ves svoj trud. S sporočili 
v knjigi se seznanite tako dobro, da bodo postala del vas. 
Na življenje se odzivajte drugače kot doslej; tako kot učijo 
posamezna poglavja. Z novim pogledom na življenje boste 
našli tisto, kar iščete. Še več: kar boste našli, bo bolj 
čudovito in polno, kot ste si kadarkoli sploh predstavljali. 
Vstopili boste v proces temeljite prenove, rezultati 
vloženega truda pa vas bodo razveseljevali, dokler boste 
hodili po Zemlji.
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1
NA NOVO ZGR ADITE  SVOJ 

SVET 

Brez spremembe ni napredka; zato tisti, ki ne morejo 
spremeniti svojih misli, ne morejo spremeniti ničesar. 

- George Bernard Shaw

OBLJUBLJAM, DA SE BOSTE S POMOČJO TE KNJIGE NAUČILI 
postati, kdor bi radi bili, in dobiti vse, kar si želite, ob 
učenju pa boste zagotovo uživali. Nagrada za vložen trud 
bo tudi spoznanje, kako v vsakem trenutku živeti srečno, 
kar je velika umetnost.
 »Dobiš toliko, kot narediš. Več kot narediš in več 
truda kot vložiš, več dobiš,« pravijo. Gre za čudovit rek, 
ki popolnoma drži. Če ne bi bilo res, v tem trenutku ne 
bi bili to, kar ste, in ne bi imeli tega, kar imate. Če vam 
je všeč, da ste, kar ste, in se vam zdi, da imate vse, kar 
potrebujete, je to naravnost odlično. Če boste še naprej 
delali to, kar počnete v tem trenutku, se bo vse dobro, 
ki vas obkroža, le še stopnjevalo. Vendar pozor! Če ste s 
tem, kar imate, niste zadovoljni ali pa to ni nekaj, o čemer 
ste sanjali, bo potrebnih nekaj sprememb. Svoj svet boste 
morali zgraditi na novo.
 ‘Svoj svet’ pravim zato, ker vsak od nas živi v drugačnem 
svetu. Zaznamovala so nas drugačna otroštva, drugačni 
starši, izkušnje, odnosi, duševne bolečine, zdravstvene 
težave in življenjske lekcije. Zato se razumevanje sveta 
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od človeka do človeka močno razlikuje. Čeprav so bile 
omenjene razlike zelo majhne, so prav te razlike tiste, ki 
naše svetove delajo popolnoma različne.
 Vaš način dojemanja sveta in sebe v vašem miselnem 
svetu ustvari koncepte, filozofijo, na podlagi katerih sodite
o stvareh, jih sprejemate, vanje verjamete. Vsak od nas 
je razvil svojo filozofijo življenja. Čeprav vam morda ni
bilo treba nikoli zagovarjati svoje filozofije, je ta v vsakem
trenutku močno prisotna in pomembno vpliva na vse, kar 
počnete v vsakdanjem življenju. Določa, čemu v zunanjem 
svetu verjamete, kako na vas vplivajo dogodki in okoliščine 
ter kako vi vplivate nanje.
 Ker že dolgo živite po načelih življenjske filozofije, ki
se je razvila v vas in vsebuje prepričanja o tem, kaj je 
pristno, resnično in kaj ne, v tem trenutku živite tako, kot 
živite, in imate to, kar imate. Več o filozofiji posameznika
boste lahko prebrali v petem poglavju. Za zdaj bo dovolj, 
če naštjejem nekaj dejavnikov, ki v veliki meri prispevajo 
k oblikovanju individualne življenjske filozofije. Povedal pa
vam bom tudi, kako individualna filozofija uravnava naše
odzive na dogodke. Nekateri od spodnjih primerov so 
gotovo tudi del vaše življenjske filozofije.

 Življenje je kruta borba za obstanek.
 Nikomur ne zaupaj.
 Le bedaki vedno povedo resnico.
 Ljudje so grabežljivi; vedno mislijo le na svojo korist.
 V življenju je treba slabe čase vzeti v zakup.
 Ni ga takšnega veselja, da ne bi nekdo vanj kanil   
  kapljice pelina.
 Ne more biti vedno tako, kot želiš ti.
 Slabe stvari se dogajajo dobrim ljudem.
 Slabe stvari se dogajajo slabim stvarem.
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 Slabe stvari se dogajajo.
 V življenju nimam sreče.
 Vsa sreča v mojem življenju se skriva v besedi   
  nesreča.
 Bog me kaznuje.
 Vrag nastavlja pasti na moji poti.
 Bog je zloben.
 Boga ni.
 Murpheyjev zakon pravi, da bo šlo nekaj gotovo narobe, 
  če obstaja najmanjša možnost, da se nekaj   
  ponesreči.

 ali

 Ljudje so dobrosrčni.
 V življenju imam srečo.
 Na koncu se vedno vse izteče dobro.
 Po dežju vedno posije sonce.
 Pričakujem, da se bodo dobre stvari same znašle na  
  moji poti.
 Zdi se, da me v življenju spremlja le dobro.
 V ljudeh vedno vidim dobro.
 Vsako situacijo, ne glede na to, kako neugodno je  
  videti, lahko spremenim v priložnost za uspeh.
 Če se po svojih najboljših močeh trudim biti dober,  
  sem vedno tudi poplačan z dobrim.
 Vsak konec predstavlja nov začetek, novo priložnost.
 Verjamem, da bog obstaja.
 Bog pazi name.
 Vse se vedno izteče tako, kot se mora.
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 Zdaj se za trenutek ustavite in se poskušajte spomniti 
nekaj izjav, ki določajo vašo filozofijo. Če želite, si lahko
kakšen primer sposodite z zgornjega seznama.
 Če se morda še ne zavedate vpliva, ki jo ima vaša 
lastna filozofija na potek in razplet dogodkov v življenju
– kako vas vodi po življenju, vpliva na vaše odločitve in 
vas je pripeljala do tu, kjer trenutno ste, vam zagotavljam, 
da boste odgovore na vsa vprašanja našli še pred koncem 
knjige.

KAKO VIDITE

Nikakor niste edini človek na svetu, ki išče pot, po kateri 
bi prišel do vsega, kar si želi. Vsi, brez izjem, si želimo biti 
srečni. Zelo malo pa nas je, ki se nam je želja izpolnila. 
Vzroke lahko iščemo v otroštvu, ko se spoznanja, ki 
oblikujejo posameznikovo filozofijo, najintenzivneje
kopičijo in puščajo največje sledove. Če ljudje, od katerih 
ste se učili – družinski člani, učitelji in prijatelji –, niso 
znali doseči cilja biti srečen, kako bi lahko potrebno znanje 
prenesli na vas? Ne skrbite, nič ni izgubljenega. Vsega, 
česar se niste naučili kot otroci in mladostniki, se lahko 
naučite v tej knjigi.
 Med drugim bi vam rad s knjigo pomagal popraviti 
nepravilnosti v vaši filozofiji, ki so odgovorne za stanje, ki vas
onesrečuje in vam onemogoča postati , kar hočete, in dobiti 
vse, po čemer hrepenite. Eden izmed učinkovitih načinov za 
spremembo omenjenega stanja je drugačen pogled na svet 
in drugačen način razmišljanja o vsem, kar vidite.
 Sledi preprost primer. Denimo, da se s prijateljem 
namenita v kino. Rekli so vama, da boste videli odličen 
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triler; najboljšega, kar so jih kdaj posneli. Na okencu 
kupita vstopnici, poiščeta dvorano, se usedeta na svoje 
sedeže in film se začne. Oba nestrpno čakata na prizore,
v katerih bi se zgodil umor, rop, nekakšna zarota, karkoli 
vznemirljivega, ampak na platnu se ne zgodi nič, kar bi 
vsaj malce spominjalo na triler. Po dvajsetih minutah sta 
oba nemalo zmedena in nejevoljna, saj to nikakor ni film,
ki sta ga pričakovala in o katerem so vama pripovedovali.
 Gledalec na sosednjem sedežu se nagne proti vam 
in zašepeta: »Čudovita ljubezenska zgodba, kajne?« 
V trenutku vama postane jasno. Zdaj lahko vse prizore 
umestita v drug kontekst in jih dojemata takšne, kot v 
resnici so – prizori iz ljubezenskega filma. Film gledata z
novim pogledom, z ‘drugačnimi očmi’.
 Podobne spremembe vidikov se bodo v vas med 
branjem te knjige dogajale večkrat, saj boste sebe, svet 
in dogodke začeli umeščati v popolnoma nov kontekst, v 
katerem boste znali stvari postaviti na svoje mesto in jih 
dojemati takšne, kakršne v resnici so. Pretekle dogodke 
boste videli drugače, na nove dogodke se boste drugače 
odzivali, drugače si boste predstavljali tudi potek in razplet 
dogodkov v prihodnosti. Kot vsakdo, ki je izkusil tovrstno 
‘drugačnost’, boste tudi sami navdušeni. Sprva se vam 
bodo nekatere stvari, ki jih boste prebrali, zdele neverjetne, 
ampak z vsakim novim poglavjem, novim podatkom bo vaš 
nasmeh širši.
 Prvo najpomembnejše spoznanje, do katerega se 
boste dokopali, vam bo razodelo neizpodbitno resnico: v 
vas je moč, da svoj svet zgradite na novo. Ste namreč 
močno, energično bitje; edino na tem svetu, ki lahko s 
pomočjo misli in dejanj vpliva na svojo prihodnost. Ko se 
boste naučili stvari dojemati drugače, boste tudi ravnali 
drugače in tako resnično spremenili življenje.
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 Na marsikaterem mestu v knjigi se boste srečali z 
izjavami, ki niso v skladu z vašimi prepričanji, izkušnjami 
in vero. Takšni odzivi so povsem pričakovani. Morda se 
vam bodo nekateri deli besedila zdeli trapasti, nesmiselni, 
smešni, mogoče bodo za vašo nežno dušo celo preveč 
kruti in preveč neverjetni, da bi jih lahko vgradili v svoje 
miselne sisteme. Zato se lahko v vas prebudijo posmeh, 
jeza in odpor.
 Ko (in če) boste začutili močan impulz, da knjigo 
zalučate v kot, predlagam, da se za trenutek ustavite, 
globoko vdihnete in za kratek čas zadržite dih. Nato počasi 
izdihnite in odprite svoje misli idejam, ki jih zavračate. 
Raziskujte, vprašajte se, ali ne bi bilo čudovito, če bi bilo 
res tako, kot piše. Poskusite najti odgovore, ki vas bodo 
prepričali, da ne gre za utopične ideje.
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2
Z AVEST

Prav tako kot drevesa in zvezde si tudi ti 
otrok vesolja; imaš pravico, da si tu. 

Če verjameš ali ne – vesolje 
se brez dvoma vrti točno tako, kot se mora. 

- Max Ehrmann, ‘Desiderata’

SREDI 80. let sem v Los Angelesu vodil delavnico za ljudi, 
ki jim življenje ni nudilo vsega, kar so od njega pričakovali. 
Trideset dni so prihajali na moja predavanja, na katerih 
so se naučili, kako doseči želene cilje. Delavnice sem 
poimenoval ‘Delavnice moči’ in jih oglaševal z besedami: 
»Moč – kako jo dobimo, uporabljamo in ohranimo?« Na 
začetku srečanj sem jasno postavil dve pravili, in sicer: 
(1) Udeleženci se morajo udeležiti vsakega predavanja; (2) 
Nihče ne sme zamujati.
 Vsi, ki so se prijavili na tečaj, so morali obljubiti, da 
bodo dosledno upoštevali obe pravili. Ko so se ob začetku 
vsakega srečanja vrata zaprla, so morali biti udeleženci v 
sobi, sicer sem jih brez izjem izključil iz skupine. Na koncu 
se je izkazalo, da približno 30–40 odstotkov udeležencev 
programa ni končalo, ker niso upoštevali vsaj enega od 
zgornjih pravil. Ali so predavanje izpustili ali pa so zamudili 
začetek predavanja.
 Tisti, ki so program uspešno končali, so še pred kon-
cem tečaja v življenju začeli opažati nenavadne pozitivne 
spremembe Proti koncu so nekateri od doma začeli 
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odhajati toliko prej, da predavanj ne bi zamudili niti, če bi 
se jim pokvaril avto. Za nič na svetu niso hoteli zamuditi 
srečanja. Ena izmed deklet je v avtu prevažala rolerje, da 
bi v primeru okvare še vedno prispela pravočasno. Nekdo 
drug je s seboj prevažal celo kolo. Vsi so bili popolnoma 
predani in pripravljeni ne glede na okoliščine doseči 
zastavljeni cilj. To je bil tudi namen obeh pravil – izzvati v 
udeležencih popolno predanost ciljem.
 Rezultati delavnic so bili tako neverjetni, da sem 
po dveh letih nehal predavati, prodal hišo, v kateri sem 
delavnice izvajal, in doma v miru preučeval, kaj je učence 
gnalo do uspehov in kako so pravzaprav dosegli vse, kar so 
si zadali. Vse, kar se je dogajalo na delavnicah, sem imel 
shranjeno na kasetah. Ko sem prekinil s predavanji, sem po 
zvočnem zapisu vse moje besede in odgovore udeležencev 
prepisal na papir. Iz zapisov je nastalo deset debelih knjig, 
ki sem jih preučeval celi dve leti in pol. Knjiga, ki jo berete, 
je nastala na podlagi izsledkov te obsežne študije. V zadnjih 
dvajsetih letih sem spoznanja dopolnjeval, nadgrajeval in 
poglabljal. Vrnil sem se namreč v vlogo ‘učitelja’. Spet sem 
začel voditi delavnice, na katerih se tudi sam vedno znova 
naučim česa novega.

NAKLJUČIJ NI

Ko ste začeli brati to knjigo, ste postali eden izmed 
učencev na mojih delavnicah, s čimer se vam je ponudila 
priložnost, da spremenite svoje življenje. Čeprav vas 
osebno ne poznam, popolnoma zaupam v vas. Moje 
globoko zaupanje pa izvira iz dejstva, da v rokah držite 
mojo knjigo. Ne verjamem v naključja; prepričan sem, da 
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