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PREDGOVOR 
– Ken Roberts

Veliki ljudje so tisti,
ki spoznajo, da je moč duha

v primerjavi s fizično 
močjo brezmejna in da svetu 

vladajo misli.
Ralph Waldo Emerson 

 Zakaj ste začeli brati knjigo, ki jo 
držite v rokah? Ste si nekje globoko v 
svojem srcu morda želeli razumeti uvodni 
citat Ralpha Walda Emersona? Je mogoče, 
da v vas prebiva nekakšna neobičajna 
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želja po tem, da bi živeli spokojno, v objemu svoje 
prave narave in znaj dosega sveta, v katerem vladata 
bolečina ter zmeda?
 Če ste na zgornji vprašanji odgovorili z da 
– in verjamem, da ste –, vas najverjetneje zanima, 
kaj sledi. Verjetno se že dlje časa sprašujete, kako 
aktivirati mogočno silo, ki predstavlja izvir duhovnega 
zdravja, bogastva in miru. Prvi korak so vsekakor 
kakovostne priprave na pot številnih odkritij o sebi, ki 
bodo spremenila vaše življenje!
 Finleyjeva knjiga gradi nekakšen most med 
vprašanji, ki si jih zastavljate, in med pravimi odgovori 
– torej notranjo močjo, ki jo iščete. Pred vami je knjiga, 
s katero se boste naučili poiskati vse, kar je potrebno 
za korenito spremembo življenja. V tem trenutku, ko 
se še sprašujete in iščete odgovore, ste na razpotju, 
kakršnega je po lastnih izkušnjah dobro opisal tudi 
znani ameriški pesnik Robert Frost.
 

Gozdna pot se je razcepila in 
šel sem po manj uhojeni, 
zato je bilo vse drugače.

R. Frost: Dve poti

 Poglavja, ki sledijo, vsebujejo edinstvene 
napotke za vsakogar, ki si iskreno želi odkriti višje 
življenje. Priročnik vas bo naučil ravnati z višjimi 
idejami in vam tako pomagal od trenutnega stanja do 
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dejanske izkušnje z višjim svetom, ki ga boste našli v 
sebi. Naučili se boste ozavestiti dostop do jedra svojega 
duha, ki življenje nenehno dojema tako, kakršno je 
– popolnoma pristno torej. Gospodar svoje usode je 
knjiga, namenjena vsem, ki bi radi našli in prečkali že 
omenjeni skrivni most. Gre za most, ki vodi neposredno 
do zavedanja, da je strah v vseh življenjskih okoliščinah 
popolnoma odveč, ko posameznik prevzame popoln 
nadzor nad lastno usodo. Je to življenje, kakršnega ste 
si od nekdaj želeli, pa niti v sanjah niste pomislili, da je 
kaj takega sploh mogoče?
 Zagotavljam vam, da lahko zaživite življenje 
brez omejitev. Vse, kar potrebujete, da bi vam uspelo, 
je novo znanje, do katerega vas lahko privede le iskrena 
želja postati vse tisto, k čemur vas nagovarja vaše srce.
 Se sprašujete, katera spoznanja imajo 
tako neverjetno moč, da vas lahko povzdignejo do 
življenja brez strahov? Za kratek vpogled v proces 
samospoznanja, v katerega vstopate, mi dovolite, da 
se navežem na eno od poglavij v Finleyjevi uspešnici 
Skrivnost osvobajanja, ki je prvič izšla leta 1994. V 
omenjeni knjigi avtor pripoveduje zgodbo o mongolskem 
vojaškem poveljniku Džingiskanu, ki je nasprotnike 
porazil z zelo učinkovitim psihološkim orožjem. Precej 
zmag je dosegel celo brez enega samega oboroženega 
spopada njegove vojske z nasprotniki. Poglejmo si, v 
čem je bila skrivnost njegove bojne strategije. Zgodba 
vam bo pomagala pri dvigovanju vašega trenutnega 
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stanja duha in naravnanosti do danega položaja.
 Legendarni mongolski poveljnik je imel ob sebi 
posebej izurjene odposlance, ki so še pred prihodom 
vojske do potankosti preučili tarče napadov. Vohuni, ki so 
se vedli in oblačili kot preprosti kmetje, so se neopazno 
vtihotapili v nasprotnikov tabor ter plemenskemu 
vodji obljubili večno vdanost. Ko so jih Džingiskanovi 
sovražniki sprejeli za svoje, so manipulatorji začeli širiti 
strašne zgodbe o številčnosti, moči in nepremagljivosti 
Kanove vojske. Pripadniki plemen so zgodbam seveda 
verjeli. Kako tudi ne, saj so jih širili njim »vdani« 
ljudje. Med prebivalstvom širokega ozemeljskega 
pasu na območju današnje Mongolije je zavladal strah 
pred nepremagljivo Džingiskanovo vojsko, zato so se 
plemena ob njegovem prihodu preprosto predala ter 
prosila milosti.
 Ste v zgodbi morda našli kakršno koli 
podobnost z resničnim življenjem? V naši notranjosti se 
odvijajo manipulacije, zelo podobne tistim, s katerimi 
je Džingiskan osvajal nova ozemlja. Dan za dnem 
nas zavajajo in plašijo produkti našega trenutnega 
načina razmišljanja. Ampak pomembno je vedeti, da 
višje razumevanje življenja osvetli celoten položaj in 
preprečuje poraz. Veste, kaj to pomeni? – Usodo lahko 
spremenimo, če se za to odločimo!
 Če ste mi vsaj malo podobni, ste zgodbo 
najverjetneje razumeli kot spoznanje in dokaz, da 
so porazi stvar naravnanosti ter stanja duha. Se je 
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vaša želja po temeljitem preučevanju in spoznavanju 
samega sebe še malce okrepila? Odlično! To je tudi vse, 
kar je na tem mestu potrebno. Ne poslušajte glasov, ki 
vas poskušajo prepričati, da ste si zadali neuresničljiv 
cilj. Vplivanje na usodo zgolj z močno željo po višjem 
življenju nikakor ni primerljivo z željo po osvojitvi 
Mount Everesta z lestvijo. Človekova notranjost ima 
brezmejno moč!
 Pomislite za trenutek na zavezovanje vezalk. 
Koliko različnih gibov in prijemov je potrebnih za na 
videz otročje lahko opravilo. Zdaj pa poskušajte napisati 
navodila za zavezovanje vezalk. Skoraj nemogoče, 
kajne? Vendar, kljub temu da navodil za zavezovanje 
vezalk v pisni obliki ne poznamo, že petletniki usvojijo 
niz zapletenih gibov in prijemov, ki je pri tem potreben. 
Zakaj? – Zato, ker se ne obremenjujejo z zapletenostjo 
in težavnostjo naloge, pred katero so postavljeni 
večkrat na dan. Preprosto se odzovejo na eno od najbolj 
naravnih človekovih želja – biti sposoben poskrbeti zase 
in za svoje potrebe. Iskrena želja je vedno močnejša 
od strahu pred na videz neizvedljivimi nalogami. Isto 
velja za željo po višjem življenju. Za uresničitev želje 
je dovolj že to, da je pristna in dovolj močna. In v vas 
želja gotovo je. Sicer knjige, ki jo berete, sploh ne bi 
prijeli v roke, se vam ne zdi?
 Prvi korak ste torej naredili. Ne ustavite se! 
Seznanite se s sporočili Guyja Finleyja, nova spoznanja 
uporabljajte v vsakodnevnem življenju, preučujte nove 
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vidike in sprejmite njegove nasvete. Glejte na nasvete 
in navodila kot na pripomočke, s katerimi boste življenje 
začeli znova; tokrat na višji ravni in bolj srečno. 
 Sposobnost vplivati na lastno usodo je najvišji 
užitek na svetu. Ko boste vedeli, katere možnosti 
govorijo v prid resnici, boste gotovo vedeli tudi, katere 
možnosti govorijo vam v korist.

Ken Roberts, ustanovitelj in generalni direktor
podjetja za finančno ter osebno svetovanje.
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PRVI DEL – ZA ZAČETEK

 





Prvo poglavje:

 Zakaj je pomembno, 
da zaupate vase

 Usvajanje veščin za preoblikovanje 
lastne usode poteka popolnoma drugače 
kot na primer učenje tujega jezika ali 
pridobivanje veščin za delo z elektronskimi 
napravami. Če pomislite, da je že učenje 
jezika zelo naporen in dolgotrajen proces, 
kako naporno in dolgotrajno je šele 
usvajanje znanja, ki je potrebno za proces, 
s katerim posameznik oblikuje svojo 
prihodnost. Tega dejstva se morate dobro 
zavedati že na začetku. Bodite potrpežljivi
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do sebe, saj se vam bo potrpljenje bogato obrestovalo. 
To vam zagotavljam.
 Na straneh, ki sledijo, se boste srečali s 
sporočili in z novimi življenjskimi vidiki, na katere do 
tega trenutka morda niste niti pomislili. Pravzaprav 
sem prepričan, da niste. Ključi, ki vam jih ponuja ta 
knjiga, odpirajo notranja vrata, za katera vedo le redki. 
Še manj pa je takih, ki jim je notranja vrata uspelo celo 
odpreti in prestopiti njihov prag. Ampak to je mogoče! 
Morda se niti ne zavedate, da ste prvih nekaj odločilnih 
korakov že naredili. Kako? Že to, da v rokah držite 
knjigo Gospodar svoje usode, spreminja vašo usodo. 
Takoj bom pojasnil.
 Tisti del vaše notranjosti, ki vas je privedel do 
moje knjige, že pripada višjemu vidiku usode. Že samo 
želja, da bi postali višji v svojem obstoju, se rojeva na 
višji stopnji zavesti. To pomeni, da obstaja nekakšna 
povezava med nečim, kar v tem trenutku ste, in med 
tem, kar bi radi postali – med vsem, kar že veste, in 
med prihodnostjo, ki čaka na vas. Vse, kar morate storiti 
zdaj, je, da ostanete na čudoviti poti, ki vas je pripeljala 
do mesta, na katerem ste trenutno in vodi neposredno 
do tako želenega višjega življenja. Pravkar začenjate 
drugo etapo potovanja, ki ste ga pred kratkim začeli.
 Pred vami je toliko novega in zanimivega, 
ampak ne pozabite, da se nova obzorja odpirajo visoko 
nad tlemi. Da bi se povzpeli do tja, od koder obzorju ni 
videti konca, boste morali veliko in predano delati. Če 
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boste sledili mojim nasvetom, spodbudam in navodilom, 
bo vaš napredek konstanten ves čas potovanja. Zelo 
pomembno je dvoje.
 Prvič. Ko se boste prebijali skozi posamezna 
poglavja, boste brez dvoma naleteli na dele besedila, na 
katerih boste podvomili v smiselnost svojega početja. 
Spraševali se boste, kaj in zakaj sploh počnete to, kar 
počnete. Ko vas bo prijelo, da bi vrgli puško v koruzo, 
se spomnite, da občutki največje negotovosti obetajo 
napredek. Pa naj se sliši še tako neverjetno. Negotovost 
je namreč odziv na srečanje z nečim novim. V takih 
trenutkih vedite, da ste na pragu novega spoznanja. 
Veliko poguma boste morali zbrati za odločilni korak 
čez prag, za katerim na vas čaka življenje, kakršnega 
do zdaj niste poznali.
 Drugič. Radovedno in brezpogojno vztrajajte. 
Tako vas tudi morebitni nemiri ne bodo ustavili na poti 
do uspeha. To vam zagotavljam. Misli in občutki, da 
snovi ne razumete in da je naloga za vas pretrd oreh, 
ne morejo zadušiti iskrene želje po znanju. Naredite 
naslednji korak. Potem boste razumeli prejšnjega.

Višje sporočilo

Vsaka negotovost je prav poseben poziv,
ki vas vabi, 
da spoznate skrivnost izkušnje z večno novim, 
na to neznano območje vstopite
in postanete njegov čuvaj.

Zakaj je pomembno, da zaupate vase
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