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Brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedano kopiranje, razmnoževanje, 

prepisovanje in vsakršno drugo razširjanje celotne e-knjige ali njenih posameznih 

delov v komercialne namene..  
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UVOD 

 
Se vam je že kdaj zgodilo, da ste bili pred velikim izzivom in niste vedeli kako 

se ga lotiti? Kot na primer pregledovanja na stotine zapiskov za pripravo na 

izpit? Ali pa priprave diplomske naloge? Morda v omari še vedno hranite tisti 

čudoviti kos oblačila, ki ga ne morete več nositi in upate, da vam bo nekoč 

spet prav? Morda že dolgo razmišljate o zamenjavi zaposlitve ali o 

uresničenju samostojne podjetniške ideje? Ali pa le o spomladanskem 

čiščenju? Vsem zapisanim opravilom je skupno eno. Postavili smo si cilj, ki ga 

želimo doseči. Torej, nekje bo treba začeti. Ampak kje? In kako?  

 

Avtorjev, ki obravnavajo tovrstno tematiko je veliko – tako slovenskih kot tujih. 

Zapisali so različne nasvete in sezname korakov, ki nas vodijo do cilja. Pa tudi 

družina in prijatelji so polni idej kako naj se lotimo uresničevanja svojega cilja. 

A cilj še vedno ostaja neuresničen. Zakaj? Ker si ga pravzaprav sploh še nismo 

postavili. Čeprav radi rečemo, da smo si ga. A vse kar imamo v tem trenutku 

je le željo. Željo po tem, da bi bilo vse potrebno znanje že »zapisano« v naših 

glavah. Da bi bila diplomska naloga že napisana. Da bi nam bil tisti čudoviti 

kos oblačila nenadoma spet prav. Da bi se podjetniška ideja uresničila. In 

da bi bilo spomladansko čiščenje že opravljeno.  

 
Naše sanje postanejo cilji v trenutku,  

ko začnemo opravljati aktivnosti, 

  ki bodo doprinesle k uresničitvi sanj.  

Cilj brez načrta je samo želja. 

Nishan Panwar 

 
Kateri so razlogi, da želje ostajajo le želje? Kaj je tisto, kar nas ovira, da ne 

naredimo prvega koraka? Verjetno imamo vsak svoje razloge. Znani ameriški 

motivator Anthony Robbins trdi, da smo na spremembo pripravljeni šele 

tedaj, ko je bolečina sedanjega trenutka večja, kot predvidevamo, da bo 

bolečina ob doseganju spremembe. Odlašanje nam torej prinaša skrite 

koristi. In te so nam v nekem trenutku bolj privlačne kot koristi, ki jih bomo imeli 

ob doseženem cilju. V tej knjižici bomo predstavili nekaj osnovnih skritih koristi, 

ki nam jih prinaša odlašanje, čeprav se jih morda ne zavedamo. Dodanih je 

tudi nekaj idej in vaj, izvajanje katerih nam bo pomagalo pri motivaciji za 

dosego cilja. Zaključili bomo s tematiko načrtovanja ciljev, potem pa nam 

ne preostane nič drugega kot to, da se lotimo dela.  
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KO JUTRI NIKOLI NE PRIDE … 

 
Upam si trditi, da ni osebe, ki ne bi kdaj pa kdaj vsaj malo odlašala, ki ne bi 

prestavial kakšnega neprijetnega opravila na jutri. Pa potem morda še na 

pojutrišnjem. Zakaj to počnemo? Na prvi pogled zgleda, kot da s tem sami 

sebi delamo precej škode in si po nepotrebnem povzročamo dodaten stres. 

Se vam je kdaj zgodilo, da ste se za izpit učili šele zadnjih nekaj dni? Da ste v 

službi že cel mesec vedeli, da morate pripraviti poročilo, pa ste ga kljub temu 

mrzlično pripravljali zadnji dan? In ravno, ko ste ga hoteli natisniti, je 

zmanjkalo črnila v tiskalniku ali pa se vam je še pred tem pokvaril računalnik. 

»Ja, seveda, Murphy,« ste rekli. In se jezili na tiskalnik, računalnik in še na 

Murphyja. Mimogrede, sploh veste na katerega Murphyja ste se jezili? Jaz 

priznam, da nisem imela pojma. Murphyjevi zakoni se menda imenujejo po 

ameriškem inženirju Edwardu Aloysiusu Murphyu, ki je ob težavah pri 

testiranju raketnih sistemov rekel »Če lahko gre kaj narobe, bo narobe tudi 

šlo.« 

 

Pa se od Murphijevih zakonov vrnimo nazaj k nam. Namreč, pogosto se v 

takšnih situacijah malček jezimo tudi nase in si obljubimo, da se bomo 

naslednjič naloge lotili pravočasno. A kaj, ko je toliko drugih obveznosti, pa 

še naloga je malo dolgočasna. »No, pa saj če mi je tik pred zdajci uspelo 

prejšnjikrat, mi bo tudi tokrat,« si rečemo in tako se odlašanje ponovno 

prične. 

 

ODLAŠANJE PRINAŠA KORISTI? 
 

Z odlašanjem poskrbimo za svoje dobro počutje. To pomeni, da ima 

odlašanje svoj namen in nam prinaša določene, na prvi pogled skrite, koristi. 

Kakšne? To veste vsak zase. Če si le vzamete nekaj minut za razmislek. Kljub 

temu pa spodaj navajam tri splošne koristi, v nadaljevanju pa tudi nekaj idej, 

kako prenehati z odlašanjem: 

 

1. korist: OBČUTEK UGODJA 

 

Kadar se nam zdi naloga, ki bi se je morali lotiti, prezahtevna ali dolgočasna, 

se je izogibamo. Ni pomembno ali govorimo o športni aktivnosti, učenju, 

opravljanju gospodinjskih opravil ali službenih obveznostih. Nešteto je 

primerov, ko se nečesa nismo lotili, ker smo ocenili, da opravila ne zmoremo 

opraviti, ker v opravljanju naloge nismo videli smisla ali ker se nam preprosto 

ni ljubilo.  
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Ljudje smo bitja ugodja. Radi živimo v okoliščinah in med ljudmi, ki so nam 

znani. Pot v neznano pa nas malce straši. Lahko bo polna ovir, lahko nas ne 

bo pripeljala tja, kamor si želimo, lahko se bomo na njej izgubili. Tu, kjer smo, 

se ob teh mislih zdi čisto v redu. Lahko bi bilo še slabše.  

 

Ob takšnem razmišljanju nas seveda čisto nič ne mika narediti prvega koraka 

na poti do cilja. Vidimo le koristi, ki jih imamo, če se ne premaknemo in 

bolečino, če se. Kaj pa, če bi na vse skupaj pogledali malce drugače? Kaj, 

če bi se osredotočili na bolečino sedanjega trenutka in koristi, ki jih bomo 

imeli ob doseženem cilju? Morda bolečina ni fizična, a verjemite mi bolečina, 

ki si jo povzročamo s stalnim samogovorom, ki nas opozarja na vse 

nedokončane stvari, ki nam tiho prigovarja, da nismo dovolj sposobni, da 

smo leni in bi lahko naredili več, je hujša od fizične. Predvsem zato, ker prihaja 

od nas samih. Vam ta bolečina povzroča ugodje? Težko verjamem, da.  

An 
                     Hitreje kot boste izstopili iz svoje cone udobja,  

                      hitreje boste spoznali, da sploh ni bila tako udobna. 

                    Eddie Harris Jr. 

 
2. korist: IZOGIBANJE SOOČENJU Z REALNOSTJO 

 

Dokler živimo v nekem svojem mehurčku ugodja, je življenje lepo. Vsaj tako 

se nam zdi. Vajeni smo neke rutine, ki nam je znana in udobna. Dokler ne 

stopimo izven okvirjev je naša realnost na videz popolnoma dobra. Čeprav 

je cilj lahko tako malenkosten kot je spomladansko čiščenje, nam lahko 

prinese priložnosti za soočenje z resnično realnostjo, ki pa nam morda ne bo 

več tako všeč. Soočenje s prijetnimi ali neprijetnimi ostanki preteklih 

spominov, ki se jih morda želimo ali pa ne želimo spominjati, nas lahko spomni 

na pretekle obljube, ki smo si jih dali, a se jih nikoli držali. Lahko nam prinese 

soočenje s kosi oblačil, ki jih že tako dolgo hranimo v upanju, da jih bomo 

lahko enkrat ponovno oblekli. Ali pa s kosi oblačil, ki smo jih kupili, čeprav jih 

nismo potrebovali in jih niti nismo nikoli oblekli, zaradi česar nas mučijo 

občutki krivde. Morda nam prinese soočenje s izdelki, ki smo jih nakupili, v 

želji, da se lotimo novega hobija, ki pa se ga nikoli nismo lotili. Ali pa morda 

le s knjigo, ki jo že tako dolgo vračamo prijateljici, da nam je zaradi tega že 

kar malo nerodno. 

 

Večji kot je cilj bolj popačena je lahko naša slika realnosti. Lahko živimo v 

prepričanju, da nam je delo, ki ga opravljamo v veliko veselje, čeprav 
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globoko v sebi že dolgo vemo, da nas ne izpolnjuje več tako, kot nas je 

nekoč. A dokler odlašamo z iskanjem novih priložnosti, lahko še vedno živimo 

v prepričanju, da je vse v redu. Ne rabimo se soočiti z dejstvom, da si želimo 

nekaj novega, nekaj drugačnega. Ne rabimo se soočiti s svojimi strahovi, s 

svojimi dvomi, morda z neuspehom, z zavrnitvijo, itd. 

 

Morda vztrajamo v partnerski zvezi, v kateri že dolgo nismo več zadovoljni. A 

nam je kljub vsemu ta realnost bolj udobna, kot bi nam bilo udobno to, da 

bi se morali soočiti s svojimi »pomanjkljivostmi«, s svojimi dvomi, s samoto. 

Čeprav so, roko na srce, dvomi in samota že nekaj časa prisotni v naši 

realnosti, le priznali si jih še nismo. Za opozarjanje na naše pomanjkljivosti pa 

tako ali tako skrbi naš partner, torej so tudi te del naše trenutne realnosti.   

 

Pogosto za svojo neaktivnosti iščemo razloge v okoliščinah ali drugih ljudeh. 

Tudi to je način, da se izognem realnosti. Kadar so za moje nedosežene cilje 

krivi drugi ali okoliščine, lahko ostajam tu, kjer sem. In to brez slabe vesti. 

An 
                     Realnost lahko ignoriramo,  

                      ne moremo pa ignorirati posledic ignoriranja realnosti. 

                    Ayn Rand 

 
3. korist: OHRANJANJE »DOBRE« SAMOPODOBE 

 

Kadar ne verjamemo, da smo cilj zmožni doseči, nam odlašanje pomaga pri 

ohranjanju »dobre« samopodobe. Čeprav imamo vsak svojo definicijo 

uspeha, sem prepričanja, da si nihče ne želi biti neuspešen. Občutek 

neuspeha pa je močno povezan s samopodobo.  

 

Ko si postavimo cilj in naš namen, da ga dosežemo obelodanimo znancem 

in prijateljem nam velikodušno postrežejo s kopico, po njihovem mnenju, 

podobnih ciljev, ki so si jih postavili sami in jih skušali doseči, a žal neuspešno. 

Pa ne le to – poznajo tudi kar nekaj ljudi, ki ravno tako niso uspeli opraviti 

izpita, ustanoviti podjetja, prihraniti nekaj denarja in še bi lahko naštevala. 

»Uf, še dobro, da so me opozorili. Imam pa res srečo, da imam takšne 

prijatelje, ki skrbijo za mojo dobrobit,« boste pomislili. Veste kaj? Pri takšnih 

prijateljih potrebujete le nekaj – nove prijatelje. Takšne, ki bodo verjeli v vas 

in vam stali ob strani. Že res, da vam vsi tisti, ki vam povedo česa ne zmorete 

ne želijo namerno škodovati. Želijo vas le obvarovati pred neuspehom in 
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razočaranjem. A to vam v tem trenutku čisto nič ne pomaga na poti do 

vašega cilja.  

 
          Ne razmišljajte v vsem, kar bi lahko šlo narobe, 

            razmišljate v vsem, kar bi lahko šlo prav. 

          Neznani avtor 

 
Verjemite mi, le vi ste tisti, ki veste kaj zmorete in koliko truda ste pripravljeni 

vložiti. Le kako bi to lahko vedel kdorkoli drug? S tem, ko prevzamete 

razmišljanje vaših dobronamernih prijateljev in se odrečete svojemu cilju, 

moč nad svojim življenjem predate v njihove roke. Svoje življenje za trenutek 

zaživite na podlagi mnenj drugih. Si to res želite? Vzemite si raje čas za 

premislek, naredite seznam aktivnosti, ki jih bo potrebno narediti za dosego 

cilja in se odločite ali ste pripravljeni vložiti potreben trud in cilj doseči. Ne 

opustite ga le zato, ker drugi menijo, da ga ni mogoče doseči.  

 

V razmislek pa še to: res mislite, da s tem, ko se odpoveste svojim sanjam 

pripomorete k vaši dobri samopodobi? Res mislite, da s stalnim tihim ali 

glasnim negodovanjem samih nad seboj, ki spremlja odlašanje, krepite vaše 

dobro mnenje o sebi? Res mislite, da stalno nošenje bremena tega, kar niste 

naredili, pa ste si želeli, koristi vaši samopodobi?  

 

KAKO SE IZOGNITI PASTEM, KI JIH PRINAŠAJO SKRITE 

KORISTI ODLAŠANJA? 

 
Prav skrite koristi odlašanja so tiste, ki nas spodbujajo k iskanju vseh mogočih 

razlogov, zakaj se nečesa še nismo lotili. Ne vemo kje in kako se lotiti 

uresničevanja želje, strah nas je neuspeha, in ne boste verjeli, strah nas je tudi 

uspeha, nimamo dovolj časa ali sredstev in še in še. Le če je želja dovolj 

močna, si bomo postavili cilj in poiskati aktivnosti, ki jih lahko okoliščinam 

navkljub začnemo v svoj vsakdan vključevati že danes. In te majhne 

spremembe nas bodo postopno pripeljale do realnosti, ki si je želimo zase.  

 

Odgovori na spodnja vprašanja so vam lahko v pomoč pri raziskovanju 

vašega odnosa do želenega cilja in pri postavljanju privlačnega cilja. Pa tudi 

pri iskanju motivacije za njegovo uresničitev. 
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 Premislite ali je stalna bolečina sedanjega trenutka res manjša od 

bolečine, ki jo boste doživljali na poti do cilja. To naredite z zavedanjem, da 

boste ob postopnem doseganju cilja doživljali tudi trenutke ponosa in da bo 

doseganje ciljev pozitivno vplivalo na vašo samozavest. Prav tako ta 

premislek naredite tudi z zavedanjem, da bo bolečina sedanjega postala 

tudi bolečina prihodnjega trenutka, če boste z odlašanjem še nadaljevali. 

Kje boste čez nekaj let, če boste nadaljevali tako, kot delate sedaj? 

 

Katere dejavnosti vam v sedanjem trenutku prinašajo bolečino? Vključite 

tudi svoje razmišljanje o sebi, ko odlašate. Kako se počutite, katera čustva se 

vam ob tem porajajo, kaj si mislite o sebi? 

 

 

 

 

 

Katere koristi vam prinaša vztrajanje v sedanjem stanju? 

 

 

 

 

 

Katero od zgornjih koristi vam bo prinesel tudi doseženi cilj? 

 

 

 

 

 

Kaj vam bo na poti do cilja v užitek, veselje ali zadovoljstvo delati? 
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Katere aktivnosti vam bodo na poti do cilja predstavljale bolečino? 

 

 

 

 

 

Kako lahko spremenite pogled na zgornje aktivnosti? Ali lahko aktivnosti 

vidite še kako drugače, ne le kot bolečino? Morda kot sredstvo za dosego 

cilja? 

 

 

 

 

 

 Razmislite in zapišite koristi doseženega cilja. Upoštevajte koristi, ki jih boste 

imeli vi, lahko pa razmislite tudi o koristih, ki jih bodo od doseženega cilja imeli 

vaši najbližji. Napišite seznam, ki naj vključuje tako materialne kot osebne 

koristi.  

 

Koristi doseženega cilja: 

 

 

 

 

 

 Zapišite kako se  boste počutili, ko bo cilj dosežen. Pišite v sedanjem času, 

torej tako, kot da je cilje že dosežen. Kako se počutite? Kaj razmišljate o sebi? 

Kako dojemate sami sebe? Kakšni so ob tem občutki v telesu? 

 

Počutim se: 
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Sebe vidim, doživljam kot: 

 

 

 

 

 

 Naredite primerjavo sedanje realnosti z realnostjo, kakršno si želite zase. 

Bodite iskreni s seboj. 

 

Sedanja realnost: 

 

 

 

 

 

Realnost, ki si je želim: 

 

 

 

 

 

Kaj sem pripravljen/a narediti, čemu sem se pripravljen/a odpovedati, da jo 

dosežem? 
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SMART 

 
SMART metoda postavljanja ciljev je precej poznana metoda, ki nas 

spodbuja, da pri postavljanju ciljev upoštevamo nekaj kriterijev. Smart v 

angleškem jeziku pomeni pameten. Ta metoda nas torej spodbuja, da si 

postavimo pametne cilje. Vsaka od črk v besedici SMART predstavlja prvo 

črko kriterija, ki ga je pri postavljanju ciljev dobro upoštevati. 

 

Cilj naj bi bil tako: S – specifičen, M – merljiv, A – atraktiven, R – realen, T – 

time based oz. časovno definiran. 

 

Specifičen cilj pomeni, da je cilj jasno in natančno definiran. Ko sem vodila 

delavnice za iskalce zaposlitve sem na vprašanje kakšno zaposlitev iščejo 

neštetokrat dobila odgovore »Karkoli,« »Rad bi opravljal delo z ljudmi,« Rad 

bi opravljal terensko delo,« in podobno. Tovrstni cilji niso jasno in natančno 

opredeljeni. Delo z ljudmi je lahko zelo različno – za nekoga to pomeni delo 

v šoli, za nekoga delo v zdravstvu, za nekoga pa nego starejših na domu. 

Poleg tega z rad bi izražamo željo, ki zveni neuresničljiva, in ne cilja, ki smo 

ga pripravljeni doseči.  

 

Merljivost je kriterij, ki nam omogoča preverjanje ali smo cilj resnično dosegli. 

Ste že kdaj slišali koga reči, da bo zadel na loteriji? In res, kupi loterijski listek, 

označi nekaj števil in čaka na žrebanje. V napetem pričakovanju spremlja 

izžrebana števila in kar ne more verjeti svojim ušesom, ko je že peta izžrebana 

številka enaka tistim, ki jih je obkrožil sam. A že naslednji trenutek ga 

prevzame razočaranje. »No, pa spet ni bilo sreče,« reče. Kako da ne? Mar ni 

dosegel svojega cilja? Mar ni zadel na loteriji?  »Ja, kaj pa je to petica?! To 

pa res ni veliko,« boste rekli. Veliko ali ne, cilj je dosegel. Zadel je na loteriji. 

Če pa je njegov cilj zadeti 100.000,00 eur na loteriji, zadane pa le petico – 

no, potem pa je to že druga zgodba. Vidite, merljivost je pomembna.  

 

Atraktiven cilj je tisti, ki nam je tako zelo privlačen, da smo pripravljeni narediti 

praktično vse, da ga dosežemo. A pri tem seveda ne presežemo meje 

zdravega okusa. Pot do cilja običajno ni lahko. Zahteva dobršno mero truda 

in odrekanja. Zahteva, da se premaknemo izven svoje cone udobja in testira 

naše samozaupanje. In le kadar je cilj dovolj privlačen bomo našli motivacijo 

in premagali manjše ali večje ovire, ki se bodo pojavile na poti. Večje kot so 

koristi doseženega cilja, večja bo motivacija.  
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Nekateri črko a v besedi SMART razlagajo tudi kot as if – kot, da je cilj že 

dosežen. Tu je govora o tem, da si skušamo predstavljati kakšni so občutki ob 

dosežen cilju. Delajte, govorite in mislite tako, kot da ste cilj že dosegli. Iz svojih 

izkušenj vem, da to ni vedno enostavno, a kot drugod, tudi tu velja, da vaja 

dela mojstra. Verjemite, ko ste kot dojenček želeli shoditi, vam ni uspelo že v 

prvo. Padli ste in ponovno vstali, pa zopet padli in ponovno vstali. Enako je 

bilo pri vožnji kolesa in pri ostalih športnih aktivnostih, v šoli, službi in še kje. 

Pridobivanje novih veščin zahteva čas. Kreiranje novih navad pa prav tako. 

Zato vztrajajte.  

 

Črko a v besedi SMART nekateri razlagajo tudi kot attainable – dosegljiv.  

Postavite si cilj, za katerega verjamete, da ga lahko dosežete. Kadar v to ne 

verjamemo, bo težko ali skoraj nemogoče najti motivacijo za vsakodnevno 

opravljanje malih korakov, rezultat katerih bo dosežen cilj. Zato pri 

postavljanju ciljev razmišljajmo tudi o vprašanju časa, financ in predvsem 

truda, ki smo ga pripravljeni vložiti v to, da bomo cilj dosegli.  

 

Dosegljivost je tesno povezana z naslednjim kriterijem, ki pravi, naj bo cilj 

realen. Realen tako z vidika vaših zmožnosti kakor tudi truda in časa, ki ste ga 

pripravljeni vložiti v dosego cilja. Če veste, da je zaradi drugih obveznosti 

praktično nemogoče, da se rekreirate vsak dan v tednu si takšnega cilja ne 

postavite, saj ni realen. Rajši recite »3x tedensko grem na pol urni tek,« če je 

to bolj realno. Postavite si cilj za katerega se zavedate, da imate vse pogoje, 

da ga dosežete. Tudi če morda v tem trenutku še nimate vseh znanj ali 

veščin, zadostne kondicije ali finančnih sredstev, se zavedajte, da boste vse 

to pridobivali sproti, s tem, ko boste hodili po poti do cilja. A le če ste v to 

pripravljeni vložiti dovolj truda. In če je eden od pogojev tudi pripravljenost 

na učenje. 

 

Zadnji kriterij je časovna definicija. Postavimo si rok za dosego cilja. To bo 

nekoliko preprečilo odlašanje in povečalo našo disciplino. Ne glede na to, 

ali govorimo o dolgoročnih ali kratkoročnih ciljih, naj bodo časovno 

definirani. Časovne definicije so lahko različne. Lahko govorimo o 

ponavljajočih dogodkih – vsak dan 15 minut namenim meditaciji, 3x 

tedensko grem na pol urni tek v naravo, mesečno prihranim 50 eur, itd. ali 

pa o končnem roku – 15. 5. 2017 živim v novem stanovanju. Priporočljivo je, 

da si postavimo končni rok, hkrati pa tudi krajše roke, znotraj katerih bomo 

opravili vse potrebne korake za dosego cilja. Le še to – ko boste razmišljali o 

ustrezni časovni definiciji, imejte v mislih, da si čas običajno vzamemo za 

stvari, ki so nam pomembne.  
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Cilje zapišite. S tem jih naredite nekoliko bolj resnične. Gre za neke vrste 

pogodbo, ki jo sklenete s seboj. Poleg tega, se cilji, ki ostanejo le v naših 

glavah, zelo hitro spreminjajo, predvsem s stališča časovne definicije. Ta jutri, 

ko naj bi se lotili uresničevanja ciljev, kar nekako nikoli ne pride. Zato jih 

obvezno zapišite in če lahko obesite nekam na vidno mesto. Tako boste sami 

sebe opominjali nanj in povečali svojo osredotočenost na cilj.  

 
   Cilji so kot magneti. Privlačijo vse,  

    kar je potrebno za njihovo uresničitev. 

   Anthony Robbins 

  
 

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste razmišljali o nakupu novega avtomobila, 

vedeli ste že katero znamko in model vozila boste kupili, morda celo kakšne 

barve bo, in potem ste to vozilo videvali vsepovsod? Nosečnice rade 

povedo, da so bile ravno v tistem času kot one, noseče vse ženske okoli njih. 

Morda res, morda pa so bile le one takrat bolj pozorne na ostale nosečnice. 

V obeh primerih govorimo o fokusu, o tem čemu namenjamo pozornost. 

Namenite svojo vašemu cilju in naj vam služi kot smerokaz.  

 

V enem ali dveh stavkih zapišite en cilj, ki ga želite doseči. Pri tem upoštevajte 

SMART kriterije – cilj naj bo specifičen, oblikovan tako, da boste lahko 

presodili ali ste ga v celoti dosegli, naj bo privlačen, realen in časovno 

določen. Zapišite ga v sedanjiku. 

 

 

 

 

Poiščite čim več razlogov, zaradi katerih verjamete, da vam bo uspelo cilj 

doseči. Katera so tista znanja, izkušnje in kompetence zaradi katerih si lahko 

zaupate, da vam bo uspelo? Katere vire imate, ki jih lahko uporabite za 

dosego cilja? 
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Na poti do cilja nas lahko spremljajo tudi ovire. Razmislite tudi o teh, a ne 

obupajte že vnaprej. Razmislek služi iskanju načinov za njihovo odpravo, 

kakšni pa se boste morda lahko še celo izognili. Razmislek o ovirah nam 

omogoča pridobitev realne predstave o poti, ki nas bo vodila do cilja, in 

nikakor ni namenjen odvračanju od zastavljenega cilja. 

 

Zapišite morebitne ovire s katerimi se boste na poti do cilja soočili in načine 

za njihovo premagovanje. 

 

 

 

 

 

Preden se boste lotili doseganja cilja, naredite še dve stvari – prva je nujno 

potrebna, druga zaželena in priporočljiva. 

 

1. opustite potrebo po perfekcionizmu. Potreba po tem, da naredimo nekaj 

popolno, je po mojem mnenju najpogostejši vzrok, da se nečesa sploh ne 

lotimo. Pa kaj če ni popolno? Maja Angelou pravi: Ko znaš bolje, delaš bolje.« 

Kako čudovita misel. Naj bo vaše vodilo pri odločitvi, da se lotite doseganja 

svojega cilja. Sicer pa, popolnost je precenjena. Vzemimo naravo na primer. 

Se vam zdi, da je vsako drevo, vsaka cvetlica, vsak kamen, vsaka rečna 

struga ali potoček, vsaka od milijone živali oblikovana popolno in skladno? 

Ne, oblikovani so edinstveno. Vsak kanček drugače. In to je tisto, kar jih dela 

popolne. Popolnost je konstrukt človeške domišljije, ki nas ukaluplja v 

izmišljene okvire. Popolnost, kot si jo je zamislila človeška družba, po mojem 

mnenju, ne obstaja. Če pa že, si srčno želim spoznati tistega, ki si je izmislil 

njen obstoj, še bolj pa me zanimajo kriteriji na podlagi katerih je popolnost 

definiral in njegova razlaga zakaj bi morali te kriterije upoštevati vsi. 

 

2. osnovni cilj razdelite na manjše podcilje. Poskrbite, da bodo ti jasni, 

časovno določeni in realni. Uspešno doseganje manjših ciljev zelo dobro 

vpliva na našo motivacijo. Pomaga nam, da ostajamo osredotočeni, 

omogoča nam spremljanje našega napredka, poleg tega nam nudi tudi 

jasen pregled nad vsakodnevnimi aktivnostmi, ki jih izvajamo z namenom 

priti do osnovnega cilja.  

 

Morda bomo na poti do cilja začeli obupovati. V tem primeru si vizualizirajmo 

kako se bomo počutili, ko bo cilj dosežen. Ponovno pomislimo kaj vse bomo 
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s tem pridobili. Kako se ob tem počutite? Kakšna je vaša drža telesa? Kako 

poteka vaš običajen dan? Kakšno mnenje imate o sebi sedaj, ko ste cilj 

dosegli? Dobra spodbuda za nadaljevanje je lahko tudi razmislek o tem kako 

se bomo počutili, če odnehamo. 

 
  Lotite se dela takoj – naredite eno stvar, 

      tudi če še tako majhno. 

   Delajte z ljubeznijo. Tako je vse lažje.  

 

 

   

ZA KONEC 
 

Veste kdo je Richard St. John? To je ameriški analitik, ki je skoraj desetletje 

namenil raziskovanju uspeha. V tem času je več kot 500 zelo uspešnih oseb 

vprašal, kaj je tisto, zaradi česar so postali uspešni in odgovore strnil v svojem 

govoru 8 skrivnosti uspeha (8 secrets of success) na konferenci Ted.  

 

1. skrivnost: STRAST 

Ne glede na to, o čem je govora, imejte radi to kar počnete. Iščite nekaj kar 

bi tako ali tako počeli. Zato ker v tem uživate. Tudi če ne marate telovaditi, 

verjetno obstaja kakšna aktivnost v kateri uživate. Tek, kolesarjenje, plavanje, 

tenis, namizni tenis, smučanje, rolanje, badminton, hitra hoja, morda sprehod 

s psom? Najdite nekaj v čemer boste uživali in boste to počeli s strastjo. Ne 

zato, ker morate, temveč zato, ker si želite. 

 

2. skrivnost: DELO 

Je potrebno zapisati še kaj več? Dejstvo je, da je rezultat vedno odraz 

energije, ki smo jo vložili v dosego cilja. Več ko je bo, boljši bo rezultat. A ker 

v tem, kar počnete uživate, to pravzaprav ni delo, mar ne? V razmislek – 

Peter Prevc je v svojem govoru na dogodku Združenja managarjev povedal, 

da je po njegovem mnenju uspeh sestavljen iz 95 odstotkov trdega dela in 5 

odstotkov talenta. 

 

3. skrivnost: BODI DOBER 

Lotite se nečesa, vztrajajte, delajte dan za dnem, vadite, učite se in 

postanite dobri v tem kar počnete.  

 

 

https://www.ted.com/talks/richard_st_john_s_8_secrets_of_success?language=en
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4. skrivnost: OSREDOTOČENOST 

Usmerite vso svojo pozornost v dosego cilja. Namenite vsak dan nekaj minut 

tudi vizualizaciji, počutite se, kot, da je cilj že v vaših rokah. To bo pomagalo 

okrepiti vaš fokus. 

 

5. skrivnost: TRUDITE SE 

Vložite vso energijo, ki jo premorete v dosego vašega cilja. Ta skrivnost 

vključuje tudi premagovanje samega sebe. Vključuje to, da stopimo izven 

naše cone obdobja. Da premagamo strah, sramežljivost, nizko samozavest, 

da pridobimo novo znanje in veščine, ter izpopolnimo tiste, ki jih že imamo. 

Dajte vse od sebe.  

 

6. skrivnost: BODITE USTREŽLJIVI 

Dr. Wayne W. Dyer je v svojih knjigah večkrat zapisal naj si zastavljamo 

vprašanje »Kako lahko pomagam?« Kadar se svobodno odločimo za pomoč 

drugim, se ob tem počutimo dobro. Bistvo te skrivnosti bom ponazorila z 

zgodbo o eksperimentu z baloni1i. Takole gre: 

 

Nekoč se je skupina 50 ljudi udeležila seminarja. Naenkrat je govornik 

prenehal govoriti in prisotne povabil k skupinski vaji. Vsakemu je dal 

balon in jih prosil, naj nanj s flomastrom napišejo svoje ime. Potem so 

zbrali vse balone in jih odnesli v drugo sobo. Udeležence so pustili v 

sobi z baloni in jih prosili naj poiščejo balon s svojim imenom. Na 

razpolago so imeli 5 minut. Mrzlično so iskali balon s svojim imenom, 

se zaletavali drug v drugega in se odrivali. Situacija je bila kaotična. 

Po preteku 5 minut ni nihče našel balona s svojim imenom. 

 

Sedaj so vse udeležence prosili naj naključno vzamejo en balon in ga 

dajo osebi, čigar ime je bilo na njem zapisano. V nekaj minutah so 

imeli vsi udeleženci svoj balon. Govornik je spregovoril – natančno to 

se dogaja v našem življenju. Vsi mrzlično iščemo srečo vse naokoli, ne 

vedoč kje bi jo našli. Naša sreča se skriva v sreči drugih ljudi. Podarite 

srečo drugim in pritegnili jo boste v svoje življenje. In to je namen 

našega življenja.  

 

7. skrivnost: IDEJA 

Pablo Picasso je rekel »Navdih obstaja, vendar te mora najti pri delu.« Enako 

je z idejo. Več časa kot namenite uresničitvi svojega cilja, več idej boste 

                                  
1 Prevedeno s spletne strani: https://leadingpersonality.wordpress.com/tag/motivational-story/. 
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dobili kako cilj doseči. Morda kakšno idejo dobite tudi v pogovoru z vašimi 

podporniki. 

 

8. skrivnost: VZTRAJAJ 

»Brez muje se še čevelj ne obuje,« so me učili že od majhnega. Za dosego 

majhnega cilja bo potrebno malo vztrajnosti, za dosego velikega, pa 

nekoliko več. V vsakem primeru brez tega ne bo šlo. In tu nastopi motivacija. 

Če imate jasno predstavo o izkupičku vašega vztrajanja boste lažje 

premagovali ovire, se bodrili takrat, ko ne bo šlo vse po načrtih in iskali nove 

rešitve za premagovanje ovir.  

 
Ni pomembno kako počasi napredujete, 

pomembno je, da ne odnehate. 

Konfucij 

  
 

Nekje sem prebrala, da je v celem tednu ravno jutri tisti dan, ko moramo 

opraviti največ opravil. Zato ne preložimo uresničevanja naših ciljev na jutri, 

temveč začnimo že danes. 

 

Pa srečno  

 

 

Z ljubeznijo. 

Petra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto znanja – društvo za izobraževanje in  

svetovanje 

 

http://mestoznanja.si 

FB: mestoznanja 
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