
CILJ 

 

Život bez cilja. Provesti svaki dan sjedeći na mjestu, razmišljajući o stvarima koje želimo, a 

za koje ne radimo apsolutno ništa da se ostvare. 

Svi imamo želje, potrebe ili neke ciljeve koje želimo postići. Nažalost nitko nam neće doći, 

pokucati na vrata i ostvariti nam to što želimo, bez da išta sami napravimo. Nije dovoljno 

poželjeti, nije dovoljno napisati u kalendar važan termin koji imamo, pa ne otići na njega. 

Nije dovoljno zabilježiti datum testa i ne napisati ga dobro. Itekako možemo uspjeti u svemu, 

itekako je moguće ostvariti snove i ciljeve i držati cijeli svijet na dlanu. I zato trebamo 

porazgovarati sami sa sobom i dovesti se u red. Ono što trebamo da bismo uspjeli je vjera u 

samoga sebe, samopuzdanje. I ako se razočaramo u neke stvari ili ljude i poželimo ne 

nastaviti. Stati. Naučila sam da vjera u sebe daje snagu i osjećaj zadovoljstva pa kako god 

nešto uspješno ili neuspješno bilo. 

Borba. Biti borben, biti borac i kroz znoj i krv boriti se za ostvarenje svojega cilja, jer to je 

nešto što se nagrađuje u životu trostruko i što nikad ne može biti uzalud. Strah, tuga, očaj i 

mržnja ne pripadaju temi cilj i uspjeh. Za neki pad koji doživimo ne trebamo kriviti sebe a ni 

druge, potrebno je samo podići glavu i nastaviti dalje. 

A što je to zapravo cilj? Radi se o tome da svoj cilj počnemo ostvarivati malim djelima: otići 

na važan termin koji smo zapisali, sjesti, naučiti i odlično napisati taj test. Kazati NE svemu 

što nas sprečava u napredovanju, u zadovoljstvu i sreći. A kasnije kroz život, dolaze stvari 

koje nam postaju jako važne, za koje se moramo opasno boriti i poslije kojih nema povratka. 

Cilj znači, kreirati život po vlastitom izboru i zaslugama. 

Zašto je to bitno? Zašto je bitno da svaku sekundu u životu iskoristimo na nešto dobro, da 

iskoristimo za nas. Izazov je biti dobar, biti čovjek, činiti dobro iako to netko ne zaslužuje. 

Istina je da se dobro na kraju  uvijek vrati. 



Svako dobro djelo, svaka dobra i lijepa riječ koju uputimo dragoj osobi ili osobi koja to 

možda ni ne zaslužuje, čini nas jačima, posebnima i vrijednima dobrih stvari i uspjeha. 

Elegancijom, osmijehom i uzdignutom glavom ćemo onima koji nisu dobri, koji ne znaju za 

kulturu i poštenje, pružiti osjećaj razočarenja i pa će se osjećati loše, jer nikada neće moći 

gledati drugima u oči. Danas jesmo sutra nismo, zašto trošiti minute i svoje dragocjeno 

vrijeme na ono što nam ne donosi dobro. 

Za uspjeh nije bitno imati viška u džepu, bitno je imati viška u glavi. Šaka novca se ne može 

nikada mjeriti sa šakom srca, duše i pameti. Uvijek osvaja ono što imamo unutra, a s tim što je 

unutra možemo postići i sve ostalo. 

Jedna izreka kaže „Život je kocka, gdje netko gubi, a netko dobije.”. Zapravo se i ne slažem s 

tim, jer život nije kocka, dobije onaj koji to stvarno želi i onaj koji vjeruje do zadnjega daška 

snage u to što zapravo želi. 
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