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Pohvale in priporočila za knjigo

»Rastemo tako, da dvigujemo druge.«
Robert	Green	Ingersoll, avtor

»Sam se večkrat vprašam, kaj želim maksimizirati v življenju in 
čemu zavestno popuščati? Jaz si želim maksimizirati osebni razvoj. Kaj 
pa vi? Knjiga Uspešni pod pritiskom me je pri mojem poslanstvu še do-
datno navdihnila. Je edinstvena zaradi celostnega pristopa k osebnemu 
razvoju. Avtor je napisal zelo praktičen, enostaven in takoj uporaben 
pripomoček za ljudi, katerih cilj je biti trajno visoko učinkovit in poln 
energije. Zabeljena je tudi s trpkimi življenjskimi izkušnjami vrhunske-
ga poslovnega trenerja, zato ne odlašajte z branjem. Janez, hvala, ker si 
nam razkril mnogo svojih dragocenih izkušenj.«

Ambrož	Cevc, dolgoletni coach in avtor treninga Better Focus Flow

»Knjigo priporočam, ker je berljiva, razumljiva, predvsem pa upo-
rabna. Pozna se ji, da je pisana na podlagi avtorjevih bogatih izkušenj 
in eksperimentiranja. Tudi sam sem se pred branjem knjige ubadal s 
težavo in nekaj novih tehnik, ki sem jih spoznal s pomočjo knjige, mi 
je pri obvladovanju te osebne težave veliko pomagalo. Knjiga kar kliče 
z dobro predstavitvijo pestrega nabora tehnik – uporabi in izkoristi jo.« 

Dr.	Borut	Rusjan, redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani
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»Kot tekmovalec v brazilskem jiu-jitsu preberem veliko knjig o 
'mindsetu', vizualizaciji in sproščanju, saj je v borbi mentalna priprav-
ljenost izredno pomembna. Za zmago je ključno, da pravilno odreagiraš 
pod pritiskom in se seveda ne zlomiš. Nad knjigo sem resnično navdu-
šen, saj zajema vsa področja, ki so pomembna za vrhunski 'performan-
ce'. Poleg tega, da sem ob branju knjige bolje spoznal vizualizacijo, spro-
ščanje, dihalne vaje in meditacijo, sem omenjena področja začel tudi 
povezovati med seboj. Končno je tu knjiga, ki celostno razloži področje 
uspešnosti in je namenjena vsakomur – od športnikov in podjetnikov 
do staršev, ki bi radi živeli bolj sproščeno in produktivno življenje.«

Nejc Hodnik, dvakratni NoGi evropski prvak v brazilskem jiu-jitsu

»Ko življenje ljudem da limone, nekateri jamrajo, drugi pa si na-
redijo limonado. V priročniku Uspešni pod pritiskom avtor Janez Hu-
dovernik predstavi, kako si lahko naredite limonado z obilo vitamina 
sreče. Uporabite ga, koristen je v mnogo situacijah. Odličen priročnik 
preživetja za sodobnega človeka.« 

Boštjan Hren, direktor zagotavljanja storitev uporabnikom pri Tele-
komu Slovenije

»Kot športnik pozdravljam idejo o knjigi, ki združuje različne teh-
nike mentalnega fitnesa. Za športnika je odlično, da ima na voljo en 
'priročnik', saj le tako lahko izbere sebi najprimernejšo tehniko. Ker sta 
si šport in podjetništvo v marsičem podobna, pa seveda to knjigo pozd-
ravljam z dodatnim navdušenjem.«

Darko Đurić, paraolimpijec, nosilec 2 zlatih olimpijskih medalj in sve-
tovni rekorder

»Janez Hudovernik je s pričujočo knjigo postavil nov velik mejnik 
v svojem življenju, hkrati pa knjiga predstavlja veliko dodano vrednost 
za slovenski trg. Je odličen zbir vsega znanja in modrosti, do katerih se 
je Janez v preteklih letih dokopal na takšen ali drugačen način. Tega ni 
malo in malo niti ne more biti. Vsi, ki Janeza bolje poznamo, vemo, da je:  

USPEŠNI POD PRITISKOM
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a) multipraktik, ki ga zanima vse in še kaj več, b) goba, ki neumorno vpija 
vse okrog sebe, in c) oseba, ki neizmerno rada deli (gorenjskim koreni-
nam navkljub). Vse to, kar v tej knjigi deli z nami, ima izjemno veliko 
uporabno vrednost, pa ne samo v poslovne namene. Z njeno pomočjo se 
lahko vsak posameznik, bodisi da gre za šolajočega ali nekoga v tretjem 
življenjskem obdobju, izgradi v uspešno osebnost. Vsekakor priporočam 
branje. V enem kosu ali po delih, vsaj enkrat, še bolje večkrat.«

Drago Dervarič, direktor podjetja Saubermacher - Komunala   
Murska Sobota, d. o. o.

»Janez Hudovernik s svojo knjigo Uspešni pod pritiskom je kot vaš 
trener s knjižne police. Pokazal vam bo, kako uporabiti tehnike za izbolj-
šanje produktivnosti ter mentalne in čustvene odpornosti. Njegov slog 
pisanja je dinamičen, predvsem pa mi je všeč, ker piše iz prakse, da si 
lahko vsak zelo dobro predstavlja in hkrati razume razložene tehnike.«

Emil Uljančič, generalni direktor podjetja Tomplast, d. o. o.

»Knjiga predstavlja vulkan znanja, izkušenj in veščin, ki se jih nam 
je avtor odločil predstaviti. 

Nam, ki mislimo, da veliko vemo, da smo pomembni in da imamo 
skoraj nadnaravne sposobnosti. 

Knjiga se odlikuje tudi po tem, da nam daje veliko prostora za prak-
tične vaje. Uspeh branja te knjige se lahko meri tudi s tem, koliko vaj in 
spoznanj bomo uspeli prenesti v vsakdanje življenje in kako dolgo jih 
bomo izvajali. Vaja dela mojstra, pravijo. 

Prav tako sem se ob branju večkrat zalotil, da prihajam do spoznanja, 
da nič ne vem. Z branjem te knjige pa se lahko veliko naučiš. In sem se. 
Bom prebral še enkrat. Koristi v službi in doma. Navdušen.«

Gregor Pepel, direktor podjetja Parnad, d. o. o.

»Uspešni pod pritiskom je plod dela človeka, ki je prav to – uspešen 
pod pritiskom. Nemogoče je upoštevati in dnevno izvajati vse tehnike iz 
knjige. Dan ima le 86.400 sekund. Mogoče pa si je skladno z navodili iz 
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knjige pripraviti načrt, kako dosledno in vztrajno opraviti z vsemi izgovori 
na svoji poti. Ob prebiranju knjige se marsikatero poglavje zdi preprosto, 
že znano, celo preenostavno, a le če navedenega ne izvajate. Upoštevaje so-
dobnega človeka pod pritiskom, je Janez pripravil priročnik za slehernike 
in pomembneže, za vsakdan in za vsako oviro. Akcija prinaša rezultate!«

Jure Šterbucl, rokometni trener, EHF Master Coach

»Velikokrat rečem: ko imaš pod nadzorom sebe, imaš pod nadzo-
rom svoje življenje, svoje odzive in energijo. Janez Hudovernik je v pri-
ročniku, ki ga imate pred seboj, nanizal pomembne tehnike in načine, 
kako delovati pod pritiskom, tako v zasebnem kot poslovnem življenju, 
ter pri tem živeti svobodno, z veliko motivacije in življenjske energije. 

Janez je že desetletja moj veliki mentor in vzor, saj s svojim širokim 
znanjem, predano in na preprost način vodi in premika posameznike 
in skupine. Lahko rečem, da je nekajkrat premaknil tudi mene. Vso ži-
vljenjsko moč nosimo v sebi, ta priročnik pa je odlično navodilo za upo-
rabo, kako to moč znotraj sebe poiskati, jo aktivirati in ohraniti, da naše 
življenje, tudi pod pritiski, postane in ostane svobodno in sproščeno.«

Karmen Pangos, generalna direktorica družbe Žito, d. o. o.

»Pri coachingu klientov opažam, da v želji po uspehu ter v nenehni 
dirki z obveznostmi in časom mnogi počasi izgubljajo stik s seboj, kar 
jih slej ko prej vrže iz ravnovesja. Janezova knjiga bralcu pomaga videti 
uspeh in njegove posledice z različnih plati. Spodbuja ga, da se zazre 
vase in ugotovi, čemu mora nameniti več in čemu manj pozornosti. Po-
nudi praktična orodja, ki jih lahko uporabi vsak, da bo nepremagljiv v 
situacijah, ko je to najbolj potrebno. Čudovit priročnik za osebno rast.« 

Maja Golob, soustanoviteljica Spago, d. o. o., poslovna coachinja vodij 
in teamov, avtorica uspešnic Ne čakaj na vikend in Ne čakaj na stranke

»Knjiga Uspešni pod pritiskom je rezultat avtorjevega dolgoletnega 
ukvarjanja in raziskovanja človekovega življenja. Temelji na avtorjevem 
zelo dobrem poznavanju obširne znanstvene literature, ki pa jo je zelo 
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spretno uporabil pri praktičnih vajah in tehnikah. Knjiga se bere zelo 
tekoče, saj jo odlikujejo jasnost in razumljivost ter razgiban slog, v kate-
rega je avtor vključil svoje izkušnje in življenjske modrosti. 
Knjiga je res izjemno delo, priročnik, ki sodi v vsako knjižnico. Na-
potilo, ki ga lahko prebiraš znova in znova ter se ustaviš tam, kar v tis-
tem trenutku potrebuješ. Uporabna za profesionalnega ali amaterske-
ga športnika, rekreativca, poslovneža oz. vsakega posameznika, ki želi 
stabilizirati in izboljšati kakovost svojega življenja. Ponuja ravno prav 
teoretičnega znanja, hkrati pa tudi konkretne predloge za vadbo in delo. 
Vsakemu posamezniku pa dopušča, da si oblikuje lasten stil ter način 
razmišljanja in vadbe.« 

Nataša Bernik, mag. farm., coachinja, poslovna svetovalka   
in terapevtka 

»Knjiga Uspešni pod pritiskom vam ponuja niz preverjenih tehnik, ki 
vam lahko pomagajo v vsakdanjem življenju – še posebej, ko se poja-
vijo problemi. Tako kot vam moja knjiga The Million Dollar Decision 
pomaga do finančne uspešnosti, vam bo ta knjiga pomagala do velikih 
uspehov na mentalnem in čustvenem področju.« 

Robert Rolih, podjetnik in avtor mednarodne uspešnice The Million 
Dollar Decision

»Knjiga Uspešni pod pritiskom je edinstven učbenik, ki nam daje to, 
kar obljublja – da smo lahko bolj uspešni, tudi ko smo pod pritiskom. 
Vendar ne samo zato, ker opisuje celo paleto tehnik, ki nam pri tem 
pomagajo, ali zato, ker ima dobro teoretično osnovo, podprto s kupom 
raziskav. Predvsem zato, ker je Janez Hudovernik vse te tehnike sam 
preizkusil, ker jih dnevno uporablja in opisuje, kako zares delujejo pri 
njem osebno. Ker se je – ne samo s pomočjo opisanih tehnik, ampak na 
osnovi globokih duhovnih vrednot, jasnega znanstveno podprtega nači-
na razmišljanja in predvsem vztrajnega ravnanja – pobral in stopil nazaj 
v življenje po težkih življenjskih preizkušnjah. To je knjiga iz življenja za 
življenje. Toplo priporočam!«

Rudi Tavčar, MBA, avtor in strokovnjak za pogajanja in mediacijo
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»Vrhunska knjiga Janeza Hudovernika je pred vami. Napisana je 
jasno in ne vabi zgolj k razmisleku, ampak ponuja rešitve. V naših rokah 
pa je odločitev, ali bomo sledili njegovim predlogom ali ne. Izgovorov, 
da nismo vedeli, s to knjigo ni več.«

Saša Einsiedler, mentorica za uspeh

»Knjiga ni le poslovni priročnik, temveč zbir modrosti za kvaliteto 
življenja. Pri branju sem večkrat pomislil: 'Ah, saj to poznam' ali pa 'Ah, 
saj to počnem'. Kar nekajkrat pa: 'A ja? Tega pa nisem vedel!' Janez je 
znal vse te modrosti zbrati, razložiti in predlagati, kako jih lahko upo-
rabljamo. Priporočam v branje, še bolj pa, da nasvete tudi uvedete v svo-
je življenje. Hvala, Janez!«

Tadej Gosak, direktor družbe Titus Evropa 

USPEŠNI POD PRITISKOM
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Predgovor

Spoštovana bralka, spoštovani bralec,

ko ne gre več, ko padete, ko se vam ustavi, knjiga Uspešni pod pritiskom 
ponovno vas v ritem spravi. 

Hitrost življenja, sprememb in napredka je vse večja. V iskanju na-
predka se tako ukvarjamo z iskanjem velikih odgovorov, da spregleda-
mo majhne dosežke in spoznanja o nas samih, ki jih je Janez Hudover-
nik učinkovito vpletel v knjigo. Življenjska spoznanja, ki nas opomnijo, 
da v toku, ki nas tako močno žene naprej, ne smemo pozabiti nase. Prav-
zaprav moramo ves čas delati na sebi. 

V želji izkoristiti leto, pozabimo na mesec, v želji izkoristiti mesec, 
pozabimo dan. Človeška nezavedna želja je imeti vse »pod kontrolo«, 
osvojiti najvišje gore, biti najhitrejši, najmočnejši, najboljši ... Bolj ko se 
prepuščamo velikim sanjam in jim dajemo prevelik pomen, večja je teža 
bremena. Tako lahko nezavedno sprožimo plaz, ki odnese naš notranji 
jaz. Bolj ko si bomo želeli biti uspešni, večja bosta bolečina in nemoč, ki 
nas lahko ustavita pri zasledovanju sanj. 

Ta logika prične delovati predvsem takrat, ko se pojavi kriza. Takrat 
se stvari lomijo. Vsaka človeška psiha je s tanko nitko povezana tako s 
pogumom in modrostjo kot tudi s količino strahu in egoizma. Nitka se v 
stanju stresa pretrga in naš miselni tok se nezavedno usmeri v negativno 
naravnanost. 

Pritisk nas duši. Vendar je vedno pot, celo več poti je, ki nam jih Janez 
predstavi v knjigi in temeljijo na lastnih doživetih viharjih. Knjiga nam 
pokaže pot majhnih korakov, s katerimi nas avtor bodri in spodbuja, 
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da gremo naprej, do končne zmage. Opominja nas, naj se ne slepimo z 
lažnimi pričakovanji, da nas bo v prihodnje nekaj samo od sebe osrečilo. 
Nič se ne bo spremenilo samo od sebe. Vsak trenutek od te misli naprej 
je vsak svoje sreče kovač. 

Včasih je bolj pomembno kot to, kaj bomo delali, to, česa ne bomo 
delali! Vsekakor vam ne priporočam odlašanja, zatiskanja oči in tiščanja 
glave v pesek. Problemi in težave se ne bodo rešile same od sebe, ampak 
jih morate rešiti vi. Včasih je dobro, če vam pri tem kdo pomaga, naj si 
bo to partner, prijatelj ali knjiga. 

Sedaj je pravi trenutek, saj živimo tu in sedaj. Vsaka minuta je vaša 
in šteje. Za vaše življenje gre. Dlje ko odlašate, bolj slabite svojo narav-
nanost in odločnost, več strahov se vrine v vaše misli in ustvarja pritisk 
nemoči. Vsaka minuta odlašanja napihuje neodločnost in postane tako 
velik balon, da boste težko zrli preko njega. Ukrepati moramo takoj, ko 
začutimo, da stvari ne gredo skladno z našimi pričakovanji. 

Namesto da verjamete v naključja, vzemite v roke ključ – knjigo Us-
pešni pod pritiskom, ki vas bo motivirala in vračala na pravo pot. Pose-
bej vam bo prišla prav, ko izgubite tla pod nogami. Zavedati se moramo, 
da ni nič izgubljenega, na koncu se »preštejejo« zmagovalci. Vztrajajte. 
Ni sramota priznati, da nam ni uspelo, neuspeh je izgubiti samega sebe 
in samozaupanje. Poskusite, poskusite znova, z majhnimi koraki, ki jih 
imate predstavljene v knjigi. Izberite tiste tehnike oz. korake, ki vam 
najbolj ležijo in prinašajo rezultate. 

Uspeha ne merimo z zmagami, pač pa s tem, kako si človek opomore 
po neuspehih in pasteh, ki nam jih nastavlja življenje. Knjiga Uspešni 
pod pritiskom nam pomaga osvetliti dan tudi v najtemnejših trenutkih 
našega življenjskega poslanstva. 

Roman Peterman,  
soavtor knjige Enominutni fitnes za dušo in telo
Zg. Gorje, 23. marec 2021
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Ste izčrpani in brez energije?

»Nemogoče se je naučiti nečesa,  
kar že menite, da veste.«

Epiktet, filozof

Zbudili smo se v pandemiji. Pa ne eni, v dveh. Ena je prišla nepriča-
kovano, druga se je počasi priplazila v naša življenja in iz dneva v dan 
pridobiva moč. Nič ne kaže, da bo šla stran. Ta knjiga je namenjena 
drugi, verjamem pa, da vam bo pomagala tudi pri soočanju s prvo – s 
covidom-19. Pandemija, o kateri govorim, je človeška energijska kriza. 
Milijoni ljudi po celem svetu so izčrpani. Manjka jim energije, da bi 
se prebili skozi dan in naredili vse, kar so si zastavili ali bi želeli nare-
diti. Mogoče ste tudi vi, draga bralka ali bralec, eden izmed njih. Vaša 
energija je ena od ključnih stvari v vašem življenju in je nikakor ne bi 
smeli prepustiti naključju. Če parafraziram nemškega filozofa Arturja 
Schopenhauerja: energija ni vse, ampak brez energije je vse nič. 

Hitre spremembe, tehnološki napredek, globalizacija, nepredvidlji-
vost, povečana negotovost in še veliko drugih stvari, ki smo jih ustvarili 
v naši kompleksni družbi, vplivajo na naše življenje. Oboroženi smo s 
pametnimi telefoni, dlančniki, prenosniki in drugimi pripomočki ter 
ves čas dosegljivi, dobesedno 24/7/365. Od nas se zahteva visoka pro-
duktivnost. Smo pod nenehnim pritiskom zadovoljevanja pričakovanj 
strank, sodelavcev, domačih, okolja ... 

Bombardirani smo z informacijami, ki se tepejo za našo pozornost. 
Lahko rečemo, da poteka prava vojna za pozornost. Informacijsko 
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tehnološki velikani so s pomočjo najboljših strokovnjakov zgradili ome-
njene naprave, ki jim posvečamo vse več in več pozornosti. Poskušajo 
nas napraviti odvisne, nas zasvojiti, saj se zavedajo, da to njim prinaša 
zaslužek. 

Skrbi nas, ali bomo obdržali službo, kako bomo preživeli gospodar-
sko krizo, kako bo z globalnim segrevanjem, ne vemo, kaj bo prinesla 
prihodnost … Imamo še svojo osebno zgodbo, skrbi nas za zdravje, do-
mače, kaj bo z otroki, kako otroke spraviti do kruha, biti uspešen v služ-
bi, kako bomo preživeli mesec, kako vzdrževati status v družbi, kakšen 
dopust si bomo privoščili ... Vse te skrbi zahtevajo svoj davek. Zahteve 
se ne zmanjšujejo, ampak postajajo vedno večje in večje.

Primanjkuje nam časa, energije in denarja. Čas je nekaj, na kar ne mo-
remo vplivati in ga imamo vsi enako. Ključno pri njem je, kako ga izkori-
ščamo in razporejamo. Drugi dejavnik je naša osebna energija. Ta je pod 
našim nadzorom in nanjo lahko vplivamo; lahko jo obnavljamo, poveču-
jemo in shranjujemo. Nekateri pravijo, da je energija najbolj ključna stvar 
od vsega, kar imamo. Energija nam daje življenje. Navsezadnje, kaj nam 
bosta ves čas in denar, če pa nimamo energije, da bi ju uporabili. 

Ključno vprašanje se torej glasi: »Kako dobro upravljate svojo ener-
gijo?« Na to vprašanje vam bo dala odgovor knjiga, ki jo držite v rokah. 
Ko boste še dodatno izboljšali upravljanje svoje energije in tako izkoris-
tili ves svoj potencial, verjamem, da boste tudi bolje upravljali svoj čas 
in zaslužili več denarja. Vse se začne in konča pri vaši energiji. Energija 
je ključna, če želimo ne samo preživeti, ampak in predvsem uspevati v 
današnjem svetu.

Uspeti pod pritiskom
Verjetno ste opazili, tako v športu, poslu kot v vsakdanjem življenju, 
da nekateri uspevajo pod pritiskom, drugi pa se pod njim izčrpavajo 
in celo zlomijo. Kje je razlog? V njih samih, v njihovih glavah in telesu. 
Niso dovolj dobro umsko in telesno pripravljeni. Za vrhunske dosežke 
je treba imeti fizično, čustveno, mentalno in duhovno trdnost. Če poe-
nostavim: duh in telo morata biti na mestu. 

Če želite biti uspešni v igri, ki ji pravimo življenje, potem poskrbi-
te, da boste dosegali rezultate kljub vse hitrejšim spremembam, višjim 
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pričakovanjem in večjim pritiskom. V tem priročniku se bomo lotili 
tehnik in veščin, da boste odslej lahko odlično delovali, ko bo to najbolj 
potrebno. 

Živi laboratorij
Šport je bil od nekdaj navdih in tudi laboratorij za preskušanje tehnik 
uspešnosti. V športu so rezultati zelo merljivi in hitro vidni. Pri špor-
tnikih lahko vidimo, kako nekateri ohranjajo mirno kri in glavo, med-
tem ko se drugi začnejo sesedati. Zlomijo se, ko se tekma zaostruje in 
ko bi bilo najbolj potrebno, da so najboljši. Zato so vrhunski športniki 
hitro začeli uporabljati različne tehnike, ki so jim pomagale biti najbolj-
ši v odločilnih trenutkih. Tudi sami bi se lahko zgledovali po njih, ker 
obstaja kar nekaj vzporednic med vrhunskim športnikom in uspešnim 
zaposlenim. 

Pa si jih pobliže poglejmo. Kariera profesionalnega vrhunskega špor-
tnika se je v zadnjih 20 letih resda dvignila s 5–10 let na 15 ali več, tudi 
po zaslugi tehnik, opisanih v tem priročniku. Še vedno pa se ne more 
primerjati z delovno kariero. Od zaposlenih se pričakuje, da bomo delali 
vsaj 40 let. Vrhunski športniki trenirajo maksimalno 6 ur dnevno in za 
to porabijo 90 ali več odstotkov svojega časa, medtem ko zaposleni dela-
mo 8 ur ali več, nekateri podjetniki ali poslovneži pa 10–12 ali celo 14 ur 
na dan. Pri tem je treninga ali, kot mu v poslovnem svetu rečemo, uspo-
sabljanja v najboljšem primeru okoli 10 % delovnega časa, večinoma pa 
manj kot 5 %. Poleg tega si vrhunski športniki privoščijo še večtedenski 
odmor med dvema sezonama, da se regenerirajo. Kar predstavljam si 
odziv vašega šefa, če bi prišli k njemu z zahtevo po nekajtedenskem do-
pustu za regeneracijo. 

Poglejmo si še eno vzporednico. Kakšne so posledice napake ali ne-
uspeha? Pri športniku so večinoma individualne. Želim poudariti, da 
ne podcenjujem truda, časa in denarja, ki so ga vložili v to, da so postali 
vrhunski. Hočem samo izpostaviti, da posledice neuspeha niso tako tra-
gične, kot so posledice neuspeha vrhunskega kirurga ali pa direktorja, ki 
vodi podjetje. Kakšne posledice so, ko npr. vrhunskemu smučarju ne uspe 
osvojiti medalje na svetovnem prvenstvu. Rekli boste, seveda so: umik 
sponzorjev, nesrečni smučar in njegova ekipa, pa še razočarani navijači. 
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Predstavljajte si možganskega kirurga v zahtevni operaciji ali zdravni-
ka, ki daje diagnozo ali medicinsko sestro, ki bo vbrizgala odmerek zdra-
vila ... Ali pa lastnika oz. direktorja podjetja, ki sprejema strateško odloči-
tev za razvoj novega izdelka, nakup nove proizvodne linije, odvetnika, ki 
zastopa nedolžno stranko, za katero vse kaže, da je storilec, prodajalca, ki 
se pogaja za večmilijonski posel, ki bo omogočil razcvet in razvoj podjetja 
ter zagotovil delo več sto zaposlenim ... Kakšne posledice neuspeha so tu-
kaj? Veliko večje in bolj dramatične. Govorimo lahko o izgubljenih življe-
njih, o hudih finančnih posledicah napačne odločitve, ki lahko pokoplje 
podjetje, o stresu ob izgubi službe, in to ne samo zaposlenih, ampak tudi 
njihovih družin. Želim poudariti, da tudi zaposleni potrebujemo vrhun-
sko psihofizično pripravo tako kot vrhunski športniki.

Ne smemo pozabiti dejstva, da je danes okoli vrhunskega športa 
zgrajena cela industrija in da ogromno ljudi od tega živi. Zato so po-
sledice lahko tudi v tem primeru tragične za vrsto ljudi, ki jih gledalci 
niti ne vidimo. Ti ljudje na športnika hote ali nehote vršijo še dodaten 
pritisk in pričakovanje uspeha, ker so od slednjega odvisne njihove tudi 
finančne nagrade. Vrhunski športnik se verjetno tega zaveda in lahko si 
samo predstavljate, s kakšnimi dodatnimi pritiski se sooča. Ni čudno, da 
so se tehnike in veščine, o katerih boste brali, najprej začele uporabljati 
prav v vrhunskem športu. Moje prepričanje je, da jih potrebujemo vsi, 
če želimo biti uspešni. 

Biti boljši
Na srečo v običajnem poslovnem svetu ti kritični dogodki niso tako po-
gosti, je pa treba biti pripravljen, ko se zgodijo. Življenje danes tudi od 
navadnih ljudi zahteva, da smo najboljši, ko je to potrebno, ko imamo 
svojo »tekmo«. Pri tem se lahko zgledujemo po vrhunskih športnikih, 
ki znajo nadzorovati svojo fiziološko, čustveno, mentalno in tudi du-
hovno stanje. Pravzaprav je nujno, da tudi mi treniramo kot vrhunski 
športniki. 

Ta knjiga vam bo pokazala veščine in tehnike, ki vam pomagajo 
uravnavati energijo na štirih energijskih dimenzijah: fizični, čustveni, 
mentalni in duhovni. Pomagala vam bo, da boste bolj uspešni pod priti-
skom. Verjemite, tega ne bo zmanjkalo. 
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Jim Rohn, priznani ameriški motivator, je to lepo povedal: »Ne želite 
si, da bi bilo lažje, želite si, da bi bili vi boljši. Ne želite si manj proble-
mov, želite si več veščin. Ne želite si manj izzivov, želite si več modros-
ti.« Verjetno si tudi sami želite biti boljši pod pritiskom, bolje obvladati 
stres, imeti več energije in vitalnosti, biti zdravi, imeti duševni mir in 
biti srečni. 

Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal

Vsi smo to že slišali, vprašanje je, ali to tudi upoštevamo. Pregovor na-
zorno pove, da moramo najprej sami ukrepati, šele nato nam bo na 
pomoč priskočil tudi Bog. Seveda lahko molite in ga prosite za pomoč 
(molitev pomaga), a nisem prepričan, da se bo odzval, če boste glede 
ukrepanja pasivni. 

Najboljše vaje, najboljši učitelj, terapevt, svetovalec ali coach vam ne 
more pomagati, če si sami ne boste pomagali. Ne gre. Sami morate treni-
rati, sami iti čez vzpone in padce, sami uporabljati veščine in tehnike ter 
izvajati vaje, sicer vam ne bodo pomagale. Verjamem, trdno sem prepri-
čan in vem iz lastnih izkušenj, da vam lahko pričujoče veščine in tehnike 
pomagajo. Ko jih boste izvajali, vam bo pomagal tudi Bog. Meni pomaga-
jo in Bog je z menoj. Zato vam jih s hvaležnostjo predajam naprej. 

Življenje je lepo

Življenje je trpljenje, je rekel Buda. Življenje je nepredvidljivo in se hit-
ro dogaja. Vsak od nas je deležen svojega deleža vzponov in padcev, 
srečnih in nesrečnih dni. Zavedati se moramo, da trpljenja nikoli ne bo 
konec. Ne glede na to, kaj boste dosegli v življenju, kakšen status, moč, 
bogastvo si boste nabrali, vedno boste imeli tudi negativne misli, občut-
ke tesnobe in stresa. Če nič drugega, vas bo skrbelo, kako vse to obdrža-
ti. Prišle bodo nesreče, naravne katastrofe, bolezni, ljubljene osebe vam 
bodo umrle, zboleli boste … Življenje je trpljenje in je nepredvidljivo. 
Kot je rekel moj mentor Jim Loehr, avtor knjige Energija uspeha: »Če 
niste sredi nevihte, potem se vam naslednja približuje.« Ključno pa je, 
kako boste te nevihte prevedrili.
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Je pa življenje tudi lepo. So čudoviti trenutki, ko najdete svoj duševni 
mir, ste srečni, ko srečate ljubljeno osebo, ko ste navdahnjeni zaradi le-
pote narave ali umetnine ali ko se zgodi kaj dobrega. In veliko dobrega 
se lahko zgodi – najbolje pa je, če ste vzrok za dobro vi. Biti dober in 
delati dobro naj bo vaše vodilo. To ni vedno lahko. Verjamem, da vam 
bodo veščine in tehnike, predstavljene v tem priročniku, prišle prav. 

Nekaj o meni
Pričakovali bi, da bi takšno knjigo napisal psiholog ali terapevt. Pa nisem 
ne eno ne drugo – in to je v bistvu moja prednost. Le redki izmed vas ste 
psihologi in terapevti, vsi pa si moramo znati pomagati sami, če želimo, 
da nam Bog pomaga. Ukvarjanje s samim sabo oz. skrb, da postanemo 
najboljša verzija samega sebe, je ena ključnih nalog vsakega izmed nas. 

Po izobrazbi sem diplomirani inženir lesarstva. Me pa področje us-
pešnosti privlači in se z njim sistematično ukvarjam že več kot 30 let. 
Niti nisem vrhunski športnik, sem pa velik ljubitelj športa. Želim in tru-
dim se postati dober mož, oče, predavatelj in coach. Pri tem se srečujem 
s številnimi izzivi, tako kot tudi vi. Kadar sem pred skupino ljudi, ki so 
prišli na predavanje, teh ne zanima, ali sem slabo spal, kakšne težave 
imam, kaj se mi dogaja v življenju. Želijo in pričakujejo mojo najboljšo 
izvedbo. Ko se vrnem domov, žena in otroci prav tako pričakujejo naj-
boljše od mene. Želijo mojo pozornost, pripravljenost poslušati, poma-
gati, pričakujejo mojo prisotnost in ljubezen in ne, da se bom zavalil na 
kavč in gledal televizijo ali se posvetil brskanju po spletu.

Tehnike v tej knjigi mi pomagajo živeti bolje. Pomagajo mi biti dober 
in delati dobro. Zagotavljam vam, da sem vse tehnike preizkusil in jih 
večino tudi redno uporabljam, druge pa občasno ali po potrebi. Niti 
ene ne boste našli, za katero bi lahko rekel, da mi ne prinaša rezultatov 
ali da je nisem uporabil. Pomagajo mi do te mere, da si danes ne znam 
predstavljati življenja brez njih. Pa ne samo meni, tudi številnim dru-
gim, ki jih uporabljajo: uspešni poslovneži, vrhunski in ljubiteljski špor-
tniki, specialci in umetniki. Težko boste našli vrhunski uspeh brez upo-
rabe teh tehnik. Prepričan sem, da bodo delovale tudi pri vas, a samo 
pod enim pogojem: če jih boste izvajali. Imajo torej samo eno »slabost«: 
sami jih morate izvajati. 
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Pomembno obvestilo!
Močno se zavedam, da tehnike, predstavljene v tem priročniku, niso 
namenjene diagnosticiranju, predpisovanju receptov ali zdravljenju 
katerekoli bolezni fizičnega ali psihičnega izvora. To niso terapevtske 
tehnike, ampak tehnike za samopomoč. Ravno tako niso namenjene 
nadomeščanju redne medicinske ali psihiatrične oskrbe. To gradivo ne 
vpliva na prekinitev jemanja katerihkoli predpisanih zdravil za telesno 
ali psihično zdravljenje.

Ponuja vam informacije, ki vam bodo v pomoč pri skrbi za svoje 
zdravje. Verjamem, da vam bodo pomagale pri sodelovanju z zdravniki, 
strokovnjaki za duševno zdravje in izvajalci zdravstvenih storitev v iska-
nju optimalnega počutja. Pred kakršnimikoli medicinskimi spremem-
bami se vedno posvetujte s svojim zdravnikom ali terapevtom.

Niti avtor niti založnik ne dajeta nobenih izjav, jamstev ali zavez gle-
de ustreznosti ali primernosti prikazanih metod   za katerikoli poseben 
namen ali osebno situacijo. 
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