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L&Z:  Kako je potekala vaša kariera?
Moja kariera je tesno povezana s prodajo. Vedno 
sem si namreč želel zaslužiti veliko denarja. Začel 
sem kot komercialist v Šport Opremi, kmalu pa 
sem ugotovil, da me pisarniško delo utesnjuje. S 
kolegico sva ustanovila podjetje, izpeljala velika 
projekta, a se kmalu razšla. V začetku 90. let sem 
kariero nadaljeval v svojem novem podjetju, kjer 
pa so mi po začetnih uspehih stvari ušle z vajeti. 
Pri sklepanju poslov sem bil naiven in zaplaval 
sem v težave. Podjetje je imelo dlje časa blokiran 
račun, poslovanje se je ustavilo in ... Spet sem 
začel od začetka kot trgovski potnik. Počasi sem 
napredoval, zamenjal nekaj podjetij in odplačal 
dolgove. Leta 2004 sem sprejel do tedaj največji 
izziv kariere. Postal sem direktor veleprodaje 
Emone Obala. Dve leti kasneje, ob 2. rojstnem 
dnevu prve hčerke, pa sem ugotovil, da me 
sploh ni bilo zraven, ko je otrok rasel. Časa 
nisem znal razporediti tako, da bi lahko užival v 
družinskem življenju. 
L&Z:  Kako ste to spremenili?
Zapustil sem dobro plačano službo in od leta 
2007 delujem v okviru svojega podjetja Nova 
Plus, kjer razvijamo svojo blagovno znamko, 
ideje na področju distribucije izdelkov za osebno 

nego, prehranskih dopolnil in zdaj tudi lastno 
produkcijo izobraževalnih programov. Vaše bralke 
verjetno poznajo naše projekte: modele za intimne 
frizure My Bikini, spletno parfumerijo Princesa.si in 
Mantro, prvo ayurvedsko kozmetiko pri nas. 
L&Z:  Ste pravi "multipraktik". Katero delovno 
področje vas najbolj veseli? 
Moje najljubše področje je človekova 
samopodoba, največ pa delam na področju 
povečanja učinkovitosti. Študij klasične filozofije s 
poudarkom na razumevanju konceptov miselnih 
tokov mi skupaj z LifeSuccess programi omogoča 
podlago za globlji vpogled v bistvo težav, s 
katerimi se srečuje posameznik ali podjetje pri 
svoji (ne)učinkovitosti. Če temu dodam še kariero 
v prodaji, kjer je merjenje rezultatov običajno, je 
specializacija na učinkovitost samoumevna. 
L&Z:  Omenili ste LifeSucess (LSC). Kaj je to? 
Gre za idejo, da nam v življenju pripada obilje: 
denar, dobra kariera, zdravje itd. Le naučiti se 
moramo delovanja in zakonitosti, ki veljajo v tem 
svetu. Tehnično pa je LifeSuccess Productions 
skupina podjetij s sedežem v Arizoni, ki se 
ukvarja s programi pomoči ljudem, podjetjem 
in institucijam, da učinkovito dvignejo svoj nivo 
zavedanja in zaživijo bolj uspešno življenje. 

Znotraj skupine deluje družba za svetovanje, v 
katero spadam. Sem neodvisni svetovalec (LSC 
Consultant) z mednarodno licenco Boba Proctorja 
in lahko izvajam LSC seminarje kjerkoli po svetu. 
L&Z:  Kje ste izvedeli za LSC in kako je prišlo do 
vašega sodelovanja z Bobom Procterjem? 
Za LSC sem izvedel leta 2008. Že nekaj časa 
sem se ukvarjal z informacijami, povezanimi s 
filmom Skrivnost (The Secret, 2006). Sporočilo 
filma mi je bilo blizu in želel sem izvedeti več o 
njegovih avtorjih ter možnostih sodelovanja z 
njimi. Do sodelovanja s Proctorjem je prišlo leto 
dni kasneje, ko sem se odločil, da bi se s tem rad 
intenzivno ukvarjal. 

L&Z:  Kakšna je filozofija Boba Proctorja? Pogosto 
omenja zakon privlačnosti.
Naše misli delujejo na eni od najvišjih vibracijskih 
ravni in energetski potenciali sestavnih delcev 
našega sveta se odzivajo na to vibracijo skozi 
danes že dobro znane in raziskane zakonitosti 
elektromagnetne privlačnosti, jedrske sile ... 
Možgani so pretvornik vibracij v oblike, ki jih 
okolje lahko razume. Ko je misel poslana v 
svet, se ne bo ustavila toliko časa, dokler ne 
sreča kompatibilne vibracije. Princip je enak, ko 

 O Bobu Proctorju pravi … 
Letos v začetku februarja je bil 
operiran na srcu. A namesto 
sprejemanja pisem podpore je 
preko predsednice korporacije 
vse sodelavce skupaj zaprosil, naj 
mu pomagamo tako, da ga jasno 
vidimo na našem srečanju v aprilu, 
zgolj dober mesec po operaciji. In 
veste kaj? Prišel je, pri svojih 75 letih 
svež kot rožica, bil z nami ves teden, 
nas učil in treniral ter nam s svojim 
zgledom jasno dal vedeti, kaj in kako. 

Edvard je 42-letni filozof iz Ljubljane, ki pravi, da je po prepričanju svoboden 
popotnik skozi obzorja duha. Obožuje izzive, navdihujejo pa ga neskončne 
človeške zmožnosti. Ne mara brezglavega hitenja, melanholije in prelaganja krivde 

za svoje neuspehe na ramena drugih. 

Bodite 
iskreni do 
sebe in 
vztrajajte!

gre za negativno ali pozitivno misel. Vibracija 
misli sproža privlačne sile med kompatibilnimi 
energetskimi potenciali in svet se prične urejati 
skladno z našimi mislimi. Misli namreč izbiramo 
sami. Ko posamezne misli izberemo, jim s svojo 
pozornostjo okrepimo vibracijo ter umestimo v 
našo podzavest. Postanejo del nas, zavibrirajo v 
nas. Vibracija, s katero delujemo v svetu, in katere 
del znotraj paradigme postane misel, se nato prek 
našega telesa in dejanj izraža v naših rezultatih. 
L&Z:  Precej preprosto in logično se mi zdi tole 
razmišljanje. 
Zakon privlačnosti sproža največ zanimanja med 
ljudmi, a to ni nekaj, o čemer bi Proctor veliko 
razpravljal. Po njegovem gre za princip, ki velja 
v tem svetu, kot npr. zakon gravitacije. Naša 
težava z razumevanjem tega zakona je v tem, 
da nas nihče v izobraževalnem sistemu z njim 
ne seznani, potem se pa nekoliko starejši in z že 
izdelanimi prepričanji o zakonitostih srečamo 
z njim. Običajno se v ljudeh vzbudi občutek 
nezaupanja, češ, to pa ni nič resnega. V ljudskem 
izročilu pa je zakon še kako prisoten, npr. v rekih 
Ko ima hudič mlade, Enaki ptiči skup' letijo …
L&Z:  Večkrat ste se srečali s Proctorjem. 
Kakšna oseba je? 
Topla, karizmatična in predvsem izjemno 
osredotočena oseba. Leta 1961 – ko je imel 26 
let – mu je življenje spremenila knjiga Think 
and Grow Rich, avtorja Napoleona Hilla, ki jo 
vsak dan prebira. Glede na lastne uspehe je 
njegovo poslanstvo postalo jasno: dvigniti raven 
zavedanja človeštva. Našel je način, ki mu jaz 
pravim kar naš zahodni način. Ni naključje, da 
ga po svetu uvrščajo med redke prave še živeče 
mojstre življenja. Njegov način je mnogim t. i. 
poduhovljenim ljudem tuj, saj ima v njegovih 
naukih denar pomembno vlogo. Ne ključno, a 
pomembno. Če vam denar ne pomeni veliko, 
je to v redu. Vendar ga še vseeno potrebujete in 
uporabljate, zato je potrebno znati delati z njim. 

L&Z:  Kdaj ste začeli predavati pri nas in 
kakšen je odziv?
Letos januarja. Nisem pričakoval, da toliko ljudi 
pozna Proctorjevo delo in ga spremlja. Odziv na 
seminarje v Sloveniji je odličen s strani „splošne“ 
javnosti in podjetij. Najbolj zainteresirani so 
različni vodje prodajnih ekip. Želel sem se 
(brezplačno!) tudi vključiti v izobraževalne 
programe za iskalce zaposlitve, nove podjetnike 
ipd., vendar je bil do sedaj interes institucij bolj 
skromen. 
L&Z:  Kje in kdaj lahko ljudje prisluhnejo LSC 
seminarjem? Koliko stanejo?
Vsak se lahko brezplačno vključi v 
MasterMind skupino. Zbiranje prijav 
interesentov za septembrske termine 
poteka. Vsako prvo sredo v mesecu 
imam v Ljubljani predavanje Uvod v 
skrivnost uspeha; gre za povzetek več 
LSC seminarjev. Prispevek na osebo 
je 20 EUR. V juniju bomo ponovili 
delavnice Zadeni svoj cilj, kjer se 
naučimo pravilnega zastavljanja 
in doseganja ciljev. Termine sproti 
objavljam na svoji spletni strani www.
EdvardKadic.com, mogoče pa se je 
prijaviti tudi na e-novice, prek katerih 
boste vedno ažurno obveščeni. 
L&Z:  Se tudi sami ravnate po 
Proctorjevih nasvetih? 
Biti iskren do sebe, svojih želja in 
ciljev ni vedno lahka naloga. Proctor 
med drugim pravi: bolj te je cilja 
strah, bolj ti bo pomagal v tvojem 
razvoju, več je pot zate vredna. 
Pravica vseh je živeti zdravo, srečno 
in bogato življenje. Vsi smo rojeni 
čudoviti in nihče razen nas samih ne 
more vedeti, česa vse smo sposobni. 
To je eden Proctorjevih nasvetov, po 
katerem se ravnam tudi sam: sledi 

svojim sanjam in prizadevaj si za skupno dobro. 
L&Z:  Kaj svetujete našim bralcem? Kako naj 
bodo bolj uspešni?
Čim prej naj si zase zapišejo odgovor na 
vprašanje: Kaj si res želite? Kako bi si želeli živeti 
oz. kaj bi radi delali in odmislite denar. O čem 
sem sanjal/-a kot otrok, da bom, ko bom velik/-a? 
Bodite iskreni do sebe! Potem pa začnite čim prej 
delovati v smeri svojih sanj. 
L&Z:  Kateri so vaši aktualni projekti?
Velik izziv mi je izdaja svoje knjige v ZDA, priprave 
na obisk Boba Proctorja pri nas pa so zaradi 
njegovega zdravja trenutno v prostem teku. 

 Bankrot je nekaj najboljšega, kar 
se mi je zgodilo
Neuspeh z bankrotom 
takratnega podjetja je bil 
nekaj najboljšega, kar se mi 
je zgodilo. A o tem lahko 
tako govorim šele z današnje 
časovne oddaljenosti. Takrat 
pa je pomenilo osebnostno 
preizkušnjo, kateri je sledila še 
tragedija v zasebnem življenju. 
Šlo je za razčiščevanje s svojimi 
občutki manjvrednosti, učenje 

sprejemanja odgovornosti za 
svoje napake in boj za prevlado 
nad egom. 

 Brezplačno v MasterMind skupino
Brezplačno se lahko vključite 
v MasterMind skupino. Gre 
za 10-tedenski ciklus srečanj 
v skupinah po 7-8 ljudi, 
kjer se poučite o delovanju 
uma, povezavi med umom 
in telesom, osnovnimi 
zakonitostmi uspeha itd. Vse, 

kar od udeležencev zahtevamo, 
je, da vztrajajo vseh 10 srečanj. 

 Bi bili radi bolj uspešni?
Edvard pravi, da morate 
prevzeti odgovornost za svoje 
delovanje, ne obtožujte drugih 
in ne dovolite, da gre življenje 
mimo. Vsi smo enkratne in 
čudovite osebe, ki imamo 
pravico do bogastva, sreče, 
zdravja ... Do vsega najboljšega, 
kar nam to življenje lahko nudi. 

Zakon privlačnosti sproža največ Zanimanja med ljudmi, a to ni nekaj, o čemer bi proctor veliko 
raZpravljal. po njegovem gre Za princip, ki velja v tem svetu, kot npr. Zakon gravitacije. naša težava Z 
raZumevanjem tega Zakona je v tem, da nas nihče v iZobraževalnem sistemu Z njim ne seZnani, potem se pa 
nekoliko starejši in Z že iZdelanimi prepričanji o Zakonitostih srečamo Z njim.

KO IMA HUDIČ MLADE...

Edvard Kadič

edvard v elementu - 
med predavanjem

proctorjevo posvetilo 
edvardu: "keep going" 
(vztrajaj, nadaljuj, op. p.)

edvard kadič (levo) z 
bobom proctorjem 
na srečanju na Floridi 
aprila letos Misli izbiramo  sami in ko posamezne misli 

izberemo, jim s svojo pozornostjo okrepimo 
vibracijo ter umestimo v našo podzavest.
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ljudje okoli nas •  iz drugega zornega kota


