
Charles Plumb je bil pilot bombnika med vie-
tnamsko vojno. Po mnogih uspešnih poletih 
je njegovo letalo strmoglavil neki lovec. Rešil 
se je s padalom, a zato postal vojni ujetnik.

Ob vrnitvi v ZDA je organiziral več konferenc, 
kjer je spregovoril o svoji avanturi. Nekoč mu 
je v neki restavraciji neznanec dejal: 

»Vi ste Charles Plumb, pilot, ki so ga 
strmoglavili in je skočil s padalom.«

»In kako vi to veste?«

»Jaz sem bil tisti človek, ki je pripravil vaše 
padalo. Očitno je dobro delovalo.«

»Seveda da je, sicer mene zdaj zagotovo ne bi 
bilo tukaj.«

Tisto noč Plumb ni mogel zaspati. Spraševal 
se je: »Kolikokrat sem na letalonosilkah videl 
tega človeka, pa ga nisem niti pozdravil? Bil 
sem aroganten pilot, on pa ponižen mornar. 
Koliko časa je moral preživeti v podpalubju 
ladij in previdno navijati vsako svileno nit po-
sameznega padala, ob tem pa je imel v rokah 
življenja njemu neznanih ljudi?«

Dandanes Charles Plumb pričenja svoje 
konference z vprašanjem: »KDO TI JE DANES 
PRIPRAVIL PADALO?«

V življenju je za tabo vedno nekdo, čigar 
delo je pomembno, da lahko v življenju 
napreduješ. Vsak dan potrebuješ kar nekaj 
padal: materialnega, psihičnega, čustvene-
ga, duhovnega ...

Vsak dan se poskušaj zavedati, kdo ti je 
pripravil »padalo«, in mu bodi za to hvale-
žen. Lahko da je to tvoja družina, prijatelj 
ali pa oseba, ki se je nekoč pojavila na tvoji 
življenjski poti. Brez nje morda ne bi bil isti 
človek, kot si danes.

Včasih se zgodi, da najpomembnejše stvari 
v življenju potrebujejo preprost odgovor.
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TVOJ CILJ – SPREMINJATI SVET

Kdo dejansko spreminja svet? Preprosti, pre-
dani ljudje, ki mislijo na soljudi,  
TISTI, KI DRUGIM PRIPRAVLJAJO PADALA.

Začni spreminjati ti in tako bo spremenjen 
svet. Da bo to teden, poln sreče in hvaležno-
sti. In tako ne boš pozabil padala ... svojega ... 
in tistega od sočloveka.


