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Plameni v najinih srcih gorijo tako mocno, 
da bova drug drugega našla v temi
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Bolj kot si iskren, manj te bodo ljudje imeli radi. 
Vseeno bodi iskren.
Bolj kot skušaš slediti svojemu srcu, težje preizkušnje dobivaš. 
Vseeno mu sledi. 
Bolj kot skušaš narediti nekaj, kar si želi tvoja duša, bolj bo razum 
našel razloge, ki ti bodo to preprečili. 
Vseeno to naredi.
Bolj kot si želiš ljubiti nekoga in biti z njim prav tisti trenutek, 
bolj te bo strah pred neznanim skušal odvrniti od tega. 
Vseeno ga ljubi in bodi z njim.

MG



Verjemi v svoje sanje. 
To je nekaj, kar je popolnoma tvoje. In tega ti nihče ne more vzeti. 
Lahko ti vzamejo osebo, ki jo ljubiš, lahko ti vzamejo družino, 
službo, hišo, avto. Lahko te celo odklopijo iz medmrežja ali ti 
zablokirajo kreditne kartice. Vendar pa ti ne morejo vzeti tvojih sanj. 
Z njimi ustvarjaš svojo sedanjost in od njih je odvisna tvoja prihodnost. 
Ti si kreator in stvarnik vsega, kar si želiš. Samo zaupati moraš vase v 
trenutkih, ko ti je najtežje. Kdo pravi, da nekaj ni mogoče in da nehaj 
sanjati? Samo tisti, ki si tega ni upal narediti – slediti svojim sanjam; 
tisti, ki se je bal in ki so mu 'prepovedali' sanjati ter ga potegnili nazaj 
v množico. Izstopi iz tega, nehaj 'spati' in začni spet sanjati. 
In spremeni svojo miselnost, v kateri se utapljaš že toliko let. 
Ne delaj tega, kar drugi želijo in pričakujejo od tebe. 
Delaj to, kar si želiš ti. Le tako boš svetu in vsemu okoli sebe 
pokazal in podaril to, za kar si prišel na ta svet. In tudi če je to 
samo tvoj hobi in za to nihče ne ve – delaj in dajaj z vsem srcem – 
in to se bo opazilo. Če rad pišeš, piši. Če rad rišeš, riši. 
Fotografiraj, igraj na glasbilo, poj, pleši, brcaj, teci, kuhaj, 
deskaj ... ustvarjaj … ustvarjaj! 
Zapomni pa si samo eno stvar. Vse to delaj z ljubeznijo. 
In tudi če točno v tem trenutku še ne veš, kaj bi počel – 
sanjaj in si ustvarjaj svet okoli sebe, takšnega, kot si ga želiš. 
Ne ustavi toka svojih sanj – to je edino resnično od vsega, kar imaš. 
Nasmehni se življenju, sprejmi ga z odprtimi rokami in bodi iskren – 
in cel svet ti bo prišel nasproti.
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Včasih pride dan, ko potrebuješ samo iskren objem.
Od nekoga, ki pozna in razume zgodbo tvoje duše.
Od nekoga, ki te objame s toplino in ljubeznijo svojega srca in 
ti brez besed pove, da bo vedno ob tebi.
Objem nekoga, ob katerem se počutiš varnega, kadar izgubiš tla 
pod nogami, ko zapiha veter sprememb.

Od nekoga, za katerega veš, da mu ni vseeno zate, ob katerem 
se lahko zjokaš kot majhen otrok, in veš, da te ne bo obsojal, 
niti spraševal po razlogu.
Včasih samo potrebuješ nekoga, ki ti bo obrisal solze z lica, te pogledal 
v oči in ti z nasmehom na obrazu rekel: 'Nikar ne skrbi, tudi to bo minilo!' 
Hvala ti, ker me vidiš. 
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