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Prejšnjič smo govorili o pripravi »padal« za 
vsak dan in o tem, kako spreminjati svet. 
Se še spomniš? Danes pa si oglejmo nekaj 
osebnih zgledov ljudi, ki so se borili, da bi 
spreminjali svet, in jim je zahvaljujoč njihove-
mu trudu in študiju to tudi uspevalo.

Skozi zgodovino so se pojavili ljudje, ki jim da-
nes rečemo »izvenserijski«. Seveda se noče-
mo pretvarjati, da želimo biti kot oni, vendar 
nam kljub vsemu lahko služijo kot dokaz, da 
človek lahko v življenju doživi velike reči, celo 
odkritja, ki pomagajo spreminjati svet.

Dr. Alexander Fleming  
je s svojim trudom in študijem 

izboljšal življenja tisočev 
ljudi. Njegov penicilin je rešil 

in še vedno rešuje življenja. 
Preučevanje in raziskovanje 

sta ga pripeljala do točke, ko 
je dobesedno spremenil in 

olepšal svet. Jasno pa je, da 
pot do tega ni bila lahka in 

je moral ponavljati poskuse 
enega za drugim, da je končno 

prišel do uspeha.
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Vse od začetkov človeške zgodovine se 
človek zanima za transport. Za prehajanje 
iz kraja v kraj je sprva uporabljal živali. Nato 
pa so se rodile nove potrebe, ki jih je potešil 

v 19. stoletju z izumom avtomobila. Ta je 
danes nekaj tako samoumevnega, da nam 
ne vzbuja nikakršne pozornosti.

Ne bomo se več dolgočasili z novimi zgod-
bami, imenujmo le nekatere posameznike, 
ki so na podoben način kot Fleming in Benz 
spreminjali svet:

ARHIMED, EINSTEIN, KOPERNIK, GALILEO, 
LEONARDO DA VINCI, NEWTON, FRANKLIN.

Vem, kaj se ti zdaj mota po glavi; da so bili 
pravkar našteti geniji, medtem ko večina 
nas to ni. Imaš prav. Kar moramo storiti 
pa je, da vsak od nas da vse od sebe, da bo 
lahko ta svet že jutri za odtenek lepši. 

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.

Pa vendar, kdo je bil pravzaprav »oče« prvega 
avtomobila? Leta 1885 je Carl Benz usposobil prvi 
avtomobil s tremi kolesi. Táko je bilo rojstvo prvega 
praktičnega avtomobila na svetu  
– bil je zelo nepopoln, a obenem  
začetek tega, čemur danes pravimo  
velika avtomobilska industrija. Benz, kljub temu,  
da je doživljal polom za polomom, ni izgubil poguma, 
vse dokler končno ni našel rešitve za svoje probleme. 
Prav tako pa se ni zavedal, da je s svojim početjem 
»spreminjal svet«, ko je olepšal življenje svojih 
zanamcev.


