
’’Doživljanje zavisti pri poslovno uspešnih ljudeh’’ 
 

 
 
 

1.   Kako doživljate vodstveni položaj/svoj položaj v družbi? 
 

Besedna zveza ‘’vodstveni položaj’’ mi nikakor ni blizu, saj sebe ne smatram za vodjo, niti za 

nekoga, ki bi skušal to postati. Svoj položaj in sebe skušam vedno dojemati kot bitje, ki mu je 

bilo dano živeti na tem planetu kot vsem drugim in tako s svojim odnosom do sebe, do ljudi, 

do sveta in z delom, ki ga opravljam, skušam doprinesti k temu, da bi bil svet še lepši. 

2.  Kako doživljate ljudi okoli sebe? (Ljudi, ki so vam v podrejenem, enakovrednem 
in nadrejenem položaju) 

 
Vse ljudi skušam dojemati enako ter jih sprejemati takšne, kakršni so. Seveda mi to vedno ne 

uspe, se pa čimvečkrat skušam zavedati, da nihče ni bolj ali manj pomemben od mene ter, da 

je vsak na tem svetu z nekim namenom. 

3.   Kako doživljate poslovno konkurenco? 
 

Morda sem včasih na poslovno konkurenco gledal drugače kot danes, saj je bil najverjetneje 

prisoten strah, da bi drugi prevzeli moje stranke ter, da sam zaradi tega ne bi imel uspeha. 

Danes pa konkurenco pozdravljam, saj me žene naprej in tako lahko svoje delo in On-line 

programe, ki jih vodim, še izboljšujem. Vsak je edinstven in vsak ima drugačen pogled na svet. 

4.   Ljudje se velikokrat soočajo z zavistjo? Kako se vi srečujete s tem? (opazujte to 
 

pri drugih sodelavcih, nadrejenih, kako to vidite pri sebi) 
 

Zavist je tematika, o kateri bi lahko pisali veliko. Vsekakor ‘’slovenski nacionalni šport’’, vendar 

se tisti, ki je zavisten, ne zaveda, da s tem na dolgi rok bolj škoduje sebi, kot pa drugim. 

Zavist v smislu – njemu ali njej je uspelo, meni pa ne, me je včasih spremljala, vendar sem 

kmalu ugotovil, da mi pravzaprav ne koristi prav nič ter, da se s tem sebi samo skušam malce 

smiliti ter opravičevati svoja nedejanja in svojo neaktivnost. 

Danes sem vesel za uspehe drugih ljudi, tudi tistih, ki so do uspeha morda prišli na lažji način. 
 

5.   Kako se kaže zavist v vašem življenju? 
 

Na to vprašanje težko odgovorim, saj ne morem zagotovo reči ali so ljudje name zavistni ali ne. 

Lahko pa rečem to, da včasih opazim energijo, ki je pripeta k besedam ali pogledom določenih 

ljudi. Besede lahko kažejo eno plat, energija, ki je zraven pripeta, pa kaže pravo sliko. Na to bi 

morali biti vsi pozorni. Tam je resnica.



6.   Na kakšen način ste jo doživeli, kaj so vam naredili? (dejanja) 
 

Morda le na tak način, da slišiš od drugih ljudi, kako nekdo opravlja za tvojim hrbtom, ko pa te 
 

gleda v obraz, pa se laže in pretvarja. 
 

7.   Kaj ste doživljali ob dejstvu, da vam nekdo želi škodovati? 
 

Verjetno na začetku razočaranje, saj težko sprejmeš, da ti nekdo skuša škodovati – sploh 

bližnji. Danes pa do takšnih ljudi čutim predvsem sočutje in imam razumevanje za njihova 

dejanja. 

8.   Katera čutenja so vas preplavljala ob vsem tem? 
 

Predvsem jeza in žalost. Danes samo še ljubezen in sočutje. 
 

9.   Kako ste se spoprijeli v tej situaciji? 
 

V takšnih situacijah sem spoznal, da ljudi ne moreš spreminjati in da lahko spremeniš samo 

svoj odziv ter odnos do situacij, stvari in ljudi. Ne gre več toliko za to, kaj drugi storijo (ali ne 

storijo) meni, temveč za to, kako se sam na nekaj takega odzovem. V kolikor danes začutim 

kakršno koli negativno čustvo ob storjenem dejanju ali obnašanju nekoga, se potopim vase ter 

se vprašam, kaj je tisto v meni, da potrebuje mojo pozornost. Kaj je tisto, kar kliče po 

zdravljenju. Potem tisto pogledam od daleč, se proti temu ne borim več in to počasi 

sprejmem. Včasih malce težje, drugič v trenutku. Morda pa je najtežje to sprejeti pri ljudeh, s 
 

katerimi imam morda malce močnejšo čustveno povezavo. 
 

10. Kdo je bil z vami in ob vas v teh trenutkih? 
 

Po navadi nihče. Kadar grem globoko vase, sem raje sam in se skušam povezati s svojim višjim 

Jazom, ki pozna resnico. Skoraj vedno jo spozna. Res pa je, da je potrebno kar nekaj dela na 

sebi, da svoj višji Jaz znaš poslušati in slišati. To skušam predstaviti tudi ljudem v svojih On-line 

programih ter svetovanjih, saj me vodi pravilo, da ‘’nihče ničesar ne bo storil zate, le ti si tisti, 

ki ima v sebi orodje ter moč, da to orodje uporabi’’. Ljudi naučim to orodje uporabljati. 
 

11. Kako in na kakšen način je to vplivalo na vaše zasebno življenje? 
 

Velikokrat me je razžalostilo ter name vplivalo do te mere, da z določenimi ljudmi ne iščem 

več nikakršnega stika, saj se ob tem počutim praznega, namesto, da bi se moje bitje 

radostilo v družbi prijetnih ter dobroželjnih ljudi. 

Vplivalo pa je tudi do te mere, da me je pripeljalo na pot, ki jo hodim – vsak dan močnejši, 
 

vsak dan svetlejši. S tem sem se začel ukvarjati tudi profesionalno.



12. Kaj bi svetovali tistim, ki so zavistni in kaj tistim, ki to ravnokar doživljajo in 

gredo skozi trenutke, kot ste šli morda vi? 

Če bi se človek zavedal, da s svojo zavistjo povzroča več slabega sebi kot drugim, bi s tem 

najverjetneje prenehal. Takšen človek je namreč v sebi prazen ter skozi zavist samo išče 

opravičila za svoja (ne)dejanja. Tako mu je namreč lažje. 

Vsakomur, ki se srečuje z zavistjo, bi svetoval, naj raje pogleda globoko vase ter se vpraša, kaj 

ga žene k takšnemu ravnanju in zakaj drugim ljudem ne privošči uspeha, sreče, ljubezni,.. 

Kaj je tisto, kar ga znotraj njega boli ter žre, da ne more biti srečen ali vsaj vesel za uspehe 

drugih ljudi. 

Tistim pa, ki doživljajo zavist drugih, pa bi svetoval, naj se s tem ne obremenjujejo in naj še 

bolj pogumno stopajo po svoji pot ter naj se ne ozirajo na mnenja drugih, niti na govorice, ki 

včasih pridejo na dan. 

13. Kaj je po vašem mnenju vplivalo na doživljanje zavisti pri vas? Kakšno vlogo 

ima pri tem vaša primarna družina - kako so vas oni opremili z doživljanjem 

zavisti iz okolice? 

Od svojih staršev sem dobil res lepo popotnico za življenje – nikoli se ne primerjaj z drugimi ter 

bodi vesel za srečo drugih ljudi. Skozi njihov način življenja sem pridobil vrednote, ki me 

spremljajo še danes: delavnost, poštenost, zvestoba, ljubezen ter skrb in sočutje za sočloveka. 

Oni so bili tisti, ki so me skozi vzgojo naučili, kaj je v življenju res pomembno. In temu skušam 

vedno slediti. 

Vsekakor pa sem bil velikokrat na svoji poti tudi izzvan ali bom sledil tem vrednotam ali pa 

bom zapadel v povprečnost družbe ter za svoje neuspehe začel kriviti druge ljudi. Ko sem se 

naučil povezati s samim sabo, sem te vzorce, ki so mi bili vsiljeni od družbe, presegel ter jih 

nadomestil s svojimi lastnimi. Zavisti danes več ne poznam. 

14. Kaj ste v vsem tem času odkrili o sebi? Močna, šibka področja? Vas je ta 
 

izkušnja obogatila ali vas je prikrajšala, vam kaj odvzela? 
 

Vsekakor sem odkril, da sem samo jaz kreator svojega življenja ter, da je odvisno samo od 

mene, kako se bom v določenih situacijah odzval. V sebi sem našel ogromen vir moči, ki mi 

vedno da možnost, da se nad vse, kar v moje življenje ne spada več, povzdignem. 

Zaradi tega se vsekakor počutim bogatejši in srečnejši.



15. Če pogledate celotno na vaše življenje in na situacije, ki so se vam zgodile, kako 

sedaj gledate na ljudi, ki so vam bili zavistni in kako doživljate sebe po tej/h 

izkušnji/ah?(se je kaj spremenilo v dojemanju pred in po situacijah) 

Včasih mi je izkušnja glede zavisti odvzela del sebe, danes sem za vse to globoko hvaležen, saj 

sem se skozi to imel priložnost še bolj izgraditi ter v sebi razviti še več sočutja, miline ter 

ljubezni do tistih, ki tega še ne zmorejo. Spremenilo se je veliko, predvsem to, da mi danes ni 

več mar, kaj si drugi mislijo o meni ter, da sem resnično vesel za uspehe drugih ljudi – tudi 

tistih, ki delajo podobne stvari, kot jih delam sam. 

16. Kakšno je vaše mnenje, kako je s tem v Sloveniji in v tujini? 
 

Lahko bi rekel, da sem si ustvaril takšno življenje, v katerem imam možnost potovati ter se 

srečevati z zanimivimi ljudmi in kulturami. Čeprav resnično ne želim razmišljati tako, pa je več 

kot očitno, da je v Sloveniji zavist močneje prisotna, kot kjerkoli drugje, kjer sem se potikal. 

Tega ne razumem dobro in mi je hudo, da je tako. Prav zaradi tega danes še močneje skušam 

narediti vse, kar je v moji moči, da morda s svojim delom to malce spremenim. Tako bi vsi lažje 

in boljše živeli in bolj bi se imeli radi, s tem pa bi močno vplivali na višjo in bolj zdravo 

kolektivno zavest vseh Slovenk in Slovencev. 

17. Se vam je med tem intervjujem porajala kakšna misel, občutje…, povezano z 

zavistjo, o katerem doslej še niste razmišljali? Kaj je bilo to? 

Pripomnil bi morda samo še to, da sem vsako besedo napisal s sočutjem ter z globokim 

zavedanjem in za vsem tem nepreklicno stojim. Vesel sem, da sem ob pisanju teh vrstic ostal 

miren ter resnično sočuten do vseh, ki zavist sprožajo ali jo doživljajo. 

18. Je še kaj, o čemer se nisva pogovarjala, pa se vam zdi, da bi jaz morala 

razumeti, slišati? Bi želeli še kaj povedati? Dodati k vsemu temu? Bi želeli še 

karkoli vprašati v zvezi s tem? 

Morda moja misel, ki sem jo že nekaj časa napisal na temo zavisti in ljubosumja: 
 
 
 

‘’Kadar v svojem življenju dosežem nekaj, kar mi pomeni veliko, se velikokrat srečujem z 

ljubosumjem in zavistjo. Seveda ni tako pri vseh ljudeh. Veliko jih je za mene veselih, vendar pa 

se vedno najde kakšen, ki mi ne privošči tega, kar sem uspel postaviti, tega, kar rad delam in 

pišem in tega, kar sem naredil iz sebe. 

Po navadi je to prišlo do mojega srca, nevedoč, da tu sploh ne gre zame. Sedaj pa ljubosumje



in neprivoščljivost opazim na kilometer. 
 

Tisti namreč, ki je tak, se ponavadi sploh ne zaveda, da to pove veliko več o njem samem, kot 

pa o meni. In to njegovo ljubosumje je kot svetilnik, ki kaže le frustracijo njegovega lastnega 

neuresničenja ter njegovo slabo samopodobo. Seveda pa je to priložnost, da le-tisti vidi svoje 

lastno nezadovoljstvo na svoji poti in povabilo, da pogleda skozi ovire, ki si jih sam postavlja v 

življenju. 

Moj nasvet je - ne izgubljaj časa z ljubosumjem na kreacijo nekoga drugega, namreč raje 
 

nadaljuj v iskanju svojega bistva in svoje resnice ter iskrenosti do samega sebe. 
 

Ko boš storil to, boš presenečen, ker boš videl kako močno si večino časa s tem škodoval 

predvsem sebi, ko si se v tem izgubljal.’’ 

 

Lepa hvala, da ste si vzeli čas, se poglobili v tematiko 
in delili z menoj tako intimen del svojega doživljanja zavisti.  
Srečno na vaši poslovni in življenjski poti,  
želim vam, da napišete čimveč zgodb, ki vas bodo učile in bogatile! 
 
Saša Serafini, 
(magistrski program Zakonske in družinske študije, smer Zakonska in družinska 
terapija) 
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