
KNJIGA AVTORJEV FRANcIJA PlIbERšKA IN MATEJE ZORKO

»Knjigo boste brali z užitkom in nauki se vas bodo dotaknili. Ker je to knjiga 
o vrednotah. O življenjskih izkušnjah, ki vodijo v modrost. Samo življenje v 
skladu s pozitivnimi vrednotami je bogato in osrečujoče življenje. Da je možno 
in mogoče, kaže Franci Pliberšek in njegov MIK.« 
Manca Košir, www.mancakosir.com

To je učbenik odnosov, pravljica o Besedi in Dialogu, ko je Drugi vsebina naše 
lastne svobode in podarjenosti. Življenje je poetika dobrega in lepega, ko 
smo hkrati učitelji in učenci poklicani v upanje, zvestobo, pravičnost, sočutje, 
odpuščanje in ponižnost. Šele tako smo pripravljeni za Modrost in Ljubezen, 
nam sporočata Franci in Mateja.  
Tone Petelinšek, novinar, urednik oddaj na Radiu Maribor 

»Največji čar knjige je, da ne le uči, temveč tudi pripoveduje. Pripoveduje 
zgodbo, ob kateri se boste smejali in jokali. Je kot življenje – sladka, lepa, 
grenka, težka ... paleta dogodkov, spoznanj in lekcij.« 
Marci Shimoff, www.happyfornoreason.com

»Vidiš sebe. Tukaj se skriva odgovor. Vidiš sebe – 
vidiš Vsemogočnega. Vsemogočni je v ogledalu. 
Vsemogočni si ti. Ti si tisti, ki tlakuje svoje življenje.
 
In če želiš, da je lepo, moraš znati videti, moraš želeti in 
verjeti. Še prej pa moraš poznati hvaležnost, odpuščanje, 
sodelovanje, ljubezen, dajanje, sanjanje, trpljenje ...«

VSEMOGOČNI V OGLEDALU

Naj vam najina knjiga 
Vsemogočni v ogledalu pomaga 

doseči, da bo vaše življenje bogatejše 
in stkano iz nitk ljubezni in radosti. 
To je tisto, kar želiva vam in vsemu 

svetu. Verjameva, da vam bo uspelo.

S spoštovanjem,
Franci in Mateja

Naročam  ............  izvod-ov knjige Vsemogočni v ogledalu, avtorjev 
Francija Pliberška in Mateje Zorko za ceno 24,95 z DDV + poštnina

Ime in priimek* ........................................................................................................

Naslov* .......................................................................................................................

Poštna številka in pošta* .....................................................................................

Vaša e-pošta* ...........................................................................................................

Telefonska številka* ...............................................................................................

Datum* ................................................... Podpis* ..................................................

*Obvezno vpisati.

Kupec s podpisom dovoljuje, da MIK, d.o.o. njegove osebne podatke uporablja skladno z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov.

Več o knjigi na www.vsemogocni.si

Vsemogočni v ogledalu, 13 poglavij nasvetov do 
srečnega življenja na 256 straneh, velikosti 145 x 185 mm 
 s trdimi platnicami in ovitkom.

24,95 €
z DDV + poštnina

za vas
SAMOZaložba

Ne zamudite več niti trenutka do vaše sreče!

Naročite knjigo že danes preko spletne strani 

www.vsemogocni.si ali 

preko telefonske številke 080 12 24 ali

izpolnite naročilnico in nam jo pošljite po pošti.

NAROČITE IN ODKRIJTE SKRIVNOST uSPEhA!



MIK Celje
Celjska cesta 55

3212 Vojnik

Poštnina plačana 
pri pošti 3102 Celje

Iz prakse v teorijo

vsemogocni.si
ObIšČITE SPlETNO STRAN

Sponzor knjige
www.mik-ce.si

Franci Pliberšek, direktor in lastnik podjetja, ki nudi kruh skoraj 300 
družinam in že 23 let uspešno ohranja vodilno mesto v svoji branži, je 
povedal svojo zgodbo in izdal skrivnost svoje sreče in uspeha.

Sam zase pravi, da deluje in se odloča po načelu preproste in zdrave pameti. Njegov 
samosvoj pogled na svet in življenje je razvil že med študijem arhitekture, nanj pa 
so pomembno vplivala tudi številna potovanja po svetu, kjer je srečeval in spoznaval 
tuje kulture in se iz njih učil, kako biti vsak dan boljši človek in uspešnejši podjetnik. 
Vsa področja njegovega življenja in delovanja se neprestano prepletajo. Znanje in 
izkušnje uspešno prenaša iz posla v kulturo in šport in naprej v lokalno skupnost in 
družbeno odgovornost, pa spet nazaj v podjetje in družino. Vse to je on, njegovo 
življenje. Izkušnje, ki jih je dobil, spoznanja, do katerih je prišel, ga določajo. Določajo, 
kako se bo odzval ob naslednji oviri na poti, v naslednjem kritičnem trenutku. Kot 
pravi sam, je bilo takih trenutkov ne njegovi poti precej, a vsakič, ko se je znašel na 
razpotju je znal poiskati pravi odgovor. »Ozrl sem se na prehojeno pot, na opravljeno 
delo in vedel sem, kako in kam naprej. Ne vem, kaj me še čaka, vem pa, da mi je 
Vsemogočni namenil to pot z razlogom, in ne glede na to, kakšna bo, bom edino 
na tej poti srečen. Morda bodo moje izkušnje in spoznanja pomagala tudi vam, da 
naredite prve korake k sreči. Pot naprej bo verjetno vse prej kot preprosta in včasih 
bo težko izbrati pravo smer, a upam, da vas bosta moja zgodba 
in vaš notranji občutek pripeljala tja, kamor morate priti. 
Zato čim prej na to zahtevno pot, čim prej 

postanite zmagovalec svojega življenja.«

IZKORISTITE PRIlOŽNOST!

Vsakemu 100 kupcu knjige podarimo 

Energijsko ploščico MIK

F R A N c I  P l I b E R š E K  I N  M AT E JA  ZO R KO
Vsemogočni v ogledalu

Poskrbite za dobro počutje in 
zdravo, energije polno življenje. 
energijska-ploscica.si

Ali so vse skrivnosti sreče 
in uspeha že razkrite?

Vzemite življenje v svoje roke.
Postanite Vsemogočni!


