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6 prvavil do uspeha

In seveda, ljudje me velikokrat vprašajo, kaj je tvoja skrivost, da si tako uspešen ?

Prvo pravilo je:
Zaupaj sebi, a najbolj pomembno je da se globoko, zelo globoko zamislite in se vprašate kdo bi VI 
radi bili. Ne kaj ampak KDO ? A ob tem ne mislim na to, da bi postali, kar želijo vaši starši, učitelji 
ter okolica, amak kaj želite VI. Govorim vam o tem, da sami poskrbite zase in ugotovite kaj vas 
resnično osrečuje, neglede na to kako čudaško in neumno se to sliši drugim. Tako je seveda prvo 
pravilo – Zaupaj vase  neglede na to kdo in kaj si mislijo o tebi ostali. 

Pravilo dva: Prekrši pravila
V življenju imamo veliko pravil po katerih se ravnamo, na vseh vrstah področij. Jaz pravim: kršite 
jih. Ne krši zakona, ampak krši pravila! Nemogoče je biti poseben, originalen, če se vedno vedeš 
kakor hočejo drugi in nikoli nočeš kršiti pravil. Moraš razmišljati izven okvirjev, v to verjamem! 
Navsezadnje, v čem je smisel življenja na tem svetu, če vse kar hočeš početi je to, da je tvoje 
početje všeč vsem, ne upaš pa si nikomur postaviti navskriž. Edina pot, ki me je kadarkoli pripeljala
na nek cilj je bila pot kjer sem prekršil nekaj pravil.

Kar me pripelje do pravila 3: Ne bojte se poraza
Česarkoli sem se lotil v življenju, sem bil vedno pripravljen sprejeti poraz v kolikor mi ne bi uspelo.
Ne moreš vedno zmagati, a ne boj se sprejemati odločitve. Tvoje poti do cilja ne sme preprečiti 
strah pred porazom, s strahom se nikoli ne boš mogel gnati za ciljem. Ženeš še zato, ker verjameš 
vase in v svojo vizijo, in veš da je to prava stvar, ki jo moreš storiti, tako boste dosegli uspeh. Tako 
vam pravim, da se ne bojte biti poraženi, ne bojte se, da vam spodleti.

Kar me privede do četrtega pravila: Ne poslušaj tistih, ki te hočejo zatreti
Kolikokrat ste že slišali, da vi tega in onega ne zmorete, ker to še nikomur ni uspelo? Meni je všeč, 
ko nekdo reče, da še nikomur neka stvar še nikoli ni uspela, zato, ker ko uspe meni, to pomeni da 
sem prvi, ki mu je to kdajkoli uspelo. Zato se ne ozirajte na ljudi, ki pravijo, da nečesa ni mogoče 
storiti. Vedo poslušam samega sebe, in si pravim: JA TI TO ZMOREŠ.

Kar me privede do pravila številka 5, ki je najpomembnejše prvailo od vseh: Delaj, treniraj 
kolikor zmoreš. 
Vedno sem verjel v to da moraš delo opraviti vse do zadnjega. Recimo Mohamed Ali, eden od 
mojih največjih junakov, si je v sedemdesetih spomnil lepe fraze, ko so ga vprašali, koliko 
trebušnjakov naredite ? Odgovoril je : Ne štejem koliko trebušnjakov sem napravil, šteti žačnem le 
takrat, ko me začne mišiča peči. Takrat, ko začutim bolečino ! Ker takrat ponovitve resnično štejejo.
To je tisto, kar te naredi zmagovalca. Prav tako je tudi na drugih področjih v življenju. BREZ 
BOLEČIN, NI RASTI ( No pain, no gain.). Naj vam povem še nekaj. Seveda je pomembno, da se v 
življenju tudi zabavate, ampak takrat ko ste zunaj in se zabavate, zafrkavate se zavedajte da nekdo, 
nekje, ravno ta trenutek trenira na vso moč, nekdo postaja pametnejši in nekdo zmaguje. Samo 
zapomnite si to, da če hočete zmagovati, ne obstaja nobena bližnica mimo trdega, trdega dela. 
Nobeno od mojih pravil, na poti do uspeha, ne bo delovalo namesto vašega dela. Vedno sem 
razmišljal o tem da ima dan 24 ur od tega 6 ur spiš, tako ti ostane 18 ur. Vem da nekateri boste 
rekli, ah ja jaz spim 8 ali pa 9 ur. Veste kaj ! Priporočam vam da spite hitreje! Zapomnite si, ni 
mogoče plezati po lestvi uspeha, z rokami v žepih.

In to me privede od pravila številka 6, ki je prav tako zelo pomembno pravilo, ki pravi da moramo 
svoje izkušnje svojo pridobitev deliti. Katerakoli poti  se oklepate v življenju vedno poiščite čas, 
ko boste delili. Delite svoji skupnosti, svoji državi. Naj vam povem nekaj, deliti, ter pomagati 
ljudem vam bo prineslo več zadovoljstva, kot karkoli kar ste kdaj počeli.
Zapomnite si teh 6 pravil.


