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PRIŠEL JE ČAS NOVODOBNEGA MILIJONARJA
... ali na pot knjigi »Iz dnevnika novodobnega milijonarja ... ali bogastvo je v
nas«, usklajeni z energijami novega tisočletja
»Ko lahko javno izpoveš svojo ljubezen do Boga, ti Bog pošlje skozi to ljubezen
svojo moč ...« (Stephen Turoff)
Vsako dobo zaznamujejo določene energije. Zdaj smo se končno premaknili
iz obdobja, ki ga je označevalo nasprotje med vojno in mirom. Začelo se je pred
2000 leti, ko je Jezus predlagal, naj »ljubimo svojega sovražnika«, pa tudi Boga
in sebe − vse enako.

»Ko lahko javno izpoveš
svojo ljubezen do Boga,
ti Bog pošlje skozi to
ljubezen svojo moč ...«
(Stephen Turoff)

V tem obdobju do konca prejšnjega tisočletja naj bi torej umirili strasti in se
pobotali. Pa ne le na zunaj − največji mir naj bi se zgodil znotraj nas, ko naj bi
presegli vsa nasprotovanja, sodbe in zavzeta stališča ter se začeli sprejemati
takšne, kakršni pač smo.
Ko se to zgodi, sprejemamo tudi ostale; zato se ne primerjamo več z nikomer
niti se ne dokazujemo. Ker smo usmerjeni vase in v svoj razvoj, nam je ta
naloga pomembnejša od tega, »kakšen avto ima sosed«, »kje so bili sorodniki
na morju« ali »koliko več od mene je zaslužil podjetnik Jože«.

KO DENAR ZAMENJA SRCE
Naš razvoj ne pomeni, da smo se odpovedali materialnosti − ravno
nasprotno. Vsak, ki želi doseči določeno stopnjo duhovnega razvoja, mora iti
skozi sprejemanje energije denarja; drugače ga bo ta energija (»Kako lepo bi
bilo, če ne bi bilo treba delati, če bi lahko potoval po svetu in si kupil vse, kar mi
srce poželi ...«, »Ah, spet ti računi ...«, »Jaz morda res nimam toliko denarja kot
sosed, sem pa zato »boljši človek«, ker se ukvarjam z duhovnostjo.« itd. ) »držala
nazaj« in preprečevala rast na ostalih področjih.
Tako se energija novega tisočletja, ki je dobesedno v zraku, zelo razlikuje od
stare, ki je podpirala (druge) navade, vzorce ter stališča in ko je bila materialnost
(edino) merilo uspeha. Včasih so se milijonarji pehali predvsem za denarjem in
vsem, kar je povezano z njim.
»Sodobni« ali »novodobni milijonarji« pa na prvem mestu cenijo svojo dušo,
srce ter intuicijo; ostalo je v »drugem planu« in se rojeva iz teh energij, ne obratno.

Mark Victor Hansen, soavtor izjemnih »Kurjih juhic«, je tako na primer v
Ameriki sprožil nov val, ko je predstavil koncept »Razsvetljeni milijonar«
(»Enlightened Millionaire«). Njegov cilj ni le prodati milijardo knjig (do leta
2020), pomagati milijonu ljudem, da postanejo milijonarji in štiristotim, da
postanejo milijarderji, pač pa tudi »narediti svet boljši« in podariti 500
milijonov dolarjev v dobrodelne namene. To je zdaj vizija in tudi svetovni trend.
Glede na to, da poslovneži s svojim financiranjem »držijo svet v rokah«, se nam
obetajo lepi časi − in imamo možnost, da se med prvimi priključimo temu trendu,
ki ga, kot rečeno, podpira vse Vesolje. Vendar ne pozabimo − do miru v sebi
pridemo skozi materialno srečo, ne mimo. To ne pomeni, da mora vsak, ki želi v
sebi najti mir, najprej obogateti; pač pa, da je treba najprej ustvariti popolno
harmonijo z energijo denarja − tako da nas denar ne bo (več) imel pod nadzorom.

»Sodobni« ali
»novodobni milijonarji«
na prvem mestu
cenijo svojo dušo,
srce ter intuicijo;
ostalo je v »drugem
planu« in se rojeva
iz teh energij,
ne obratno.
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»Novodobni milijonar«
se od drugih loči po tem,
da je iskalec Resnice,
hkrati pa ne zavrača
nobene energije,
ki mu pride na pot,
pač pa se jo uči
sprejemati.

Naš cilj je popolnoma upravljati z lastno energijo, kar pa se lahko zgodi šele
takrat, ko obvladujemo vsa področja v svojem življenju: svoj notranji svet čustev
in misli (uma), partnerske odnose, odnos do staršev in otrok, odnos do denarja,
do Boga in celo do sosedov in »sovražnikov«.

»NOVODOBNEGA MILIJONARJA« PODPIRA V NJEGOVI IZKUŠNJI VSE VESOLJE
Novodobni milijonar se tega zaveda ... in se tudi veseli te izkušnje, ker ga bo
še hitreje pripeljala na cilj. Smo v tisočletju »iskanja Resnice« in vsak, ki se jo
odpravi iskat, lahko računa na brezmejno pomoč.
Kaj pa je Resnica? Spoznati je treba, kdo v resnici smo in si to tudi priznati,
potem pa začeti to energijo tudi živeti.
Smo energijsko bitje, ustvarjeno po Božji podobi. Smo »Božji otrok«, ki mu je
dana volja, da se svobodno odloča. In smo duša, ki se nahaja na Zemlji v »Šoli
Misterijev« ter išče pot do brezmejne sreče, miru in popolnosti.
»Novodobni milijonar« se od drugih loči po tem, da je iskalec Resnice, hkrati
pa ne zavrača nobene energije, ki mu pride na pot, pač pa se jo uči sprejemati.
Kako smo prišli do te točke? Gre za gibalo razvoja.

MODRECI IN SVETNIKI SKOZI ZGODOVINO
Približno 500 let pr.n.š. je živel Buda, ki je povedal, da je treba uskladiti
energije uma − torej najprej urediti stvari v glavi oziroma izbrati »srednjo pot«,
ne skrajnosti. Istočasno so živeli tudi filozofi − ki so predstavljali tipičen izraz
uma oziroma »mentala« −, ki so nam prispevali čudovite teorije.

Buda

Jezus nam je dal
dva tisoč let časa,
da se premaknemo
v energijo srca
in da ugotovimo,
da imamo v sebi
skrito vse,
kar iščemo zunaj sebe:
srečo, radost, obilje.

Tu pa ni bilo zraven učenja srca oziroma poudarjanje pomembnosti živeti
v srcu in iz srca. V tistem času pa je deloval tudi zelo napreden Pitagora, ki je že
učil, da se je potrebno premakniti iz uma v srce; učenci njegove šole so tako
živeli v tišini, vsi so bili oblečeni enako, nihče ni smel uporabljati nobene
kozmetike itd. − s čimer je nazorno kazal, da je bistvo v človeku, ne v njegovi
zunanjosti.
Kasneje je prišel Jezus, ki je imel nalogo ljudem pokazati zelo jasno pot, kako
se premakniti v srce. Istočasno je podal tudi sporočilo: »Bog je v vas in z Bogom
ste neposredno povezani takrat, ko se nahajate v srcu; in to lahko naredi vsak,
če usmeri energijo v to. (»Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v
meni in jaz v vas.« Janez 14,20.)
Dva tisoč let časa nam je dal, da se premaknemo v to energijo srca in da
ugotovimo, da imamo v sebi skrito vse, kar iščemo zunaj sebe: srečo,
radost, obilje.
Do tega spoznanja pa je treba priti skozi izkušnjo; torej preizkusiti vse
skrajnosti in se na koncu svobodno odločiti za ljubezen; kar pomeni, da se
premaknemo skozi primerjanje, dokazovanje in potrjevanje oziroma iz energije
samopomembnosti, samozadostnosti in popuščanja svojim navadam ter
zakoreninjenim vzorcem v brezpogojno energijo, kjer nismo proti nikomur ...
ampak le ustvarjamo, se razvijamo in rastemo.
»Revolucijo nedvomno potrebujemo. Vendar ne politične, gospodarske ali
celo tehnološke revolucije. V tem stoletju* smo izkusili dovolj tovrstnih
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prevratov, da smo spoznali, da zgolj zunanji pristop ne zadostuje. Predlagam,
da izvedemo duhovno revolucijo.« (Dalajlama)

ČAS, KO JE POTREBNO LOČITI MED RESNICO IN ILUZIJO
Zdaj je napočil čas, da začnemo razločevati med resnico in iluzijo. Pitagora je
napovedal to izkušnjo z besedami: »Vzemi žepno ogledalo in eksperimentiraj.
Ugotovi, kaj lahko opaziš v njem. To, česar podobo zaznaš v ogledalu, je iluzija.
Vzrok, ki se skriva za njo pa je resnica in tisto, kar v resnici je.«
Gre za naš »resnični svet« energij, ki jih doživljamo. Vse ostalo, kar lahko
vidimo kot rezultat v materialnem svetu, je le rezultat in posledica sprejemanja,
doživljanja in procesiranja teh energij.
Resnico lahko zaznamo potem, ko smo se − vsaj do neke stopnje − premaknili
v srce; dokler smo v energijah uma, smo preveč zaposleni z energijami
primerjanja, potrjevanja in dokazovanja, zato do razlikovanja med resnico in
iluzijo sploh ne pridemo. Povedano drugače: to nam sploh ni pomembno,
ker je naša identiteta − najmočnejša energija, ki usmerja naše dojemanje,
razmišljanje, čustvovanje in delovanje − obremenjena s strahovi; na primer »kaj
bodo drugi mislili o nas« ali »kam nas bo tole pripeljalo«.

»Revolucijo nedvomno
potrebujemo.
Vendar ne politične,
gospodarske ali celo
tehnološke revolucije.
V tem stoletju*
smo izkusili dovolj
tovrstnih prevratov,
da smo spoznali,
da zgolj zunanji pristop
ne zadostuje.
Predlagam, da izvedemo
duhovno revolucijo.«
(Dalajlama)
* Knjiga citatov Dalajlame je bila
izdana v prejšnjem tisočletju.
(Opomba avtorjev)

Ko pa se naša zavest oziroma življenjska energija premakne v srce, se nam
ne zdi več najpomembnejše, kaj se dogaja zunaj nas, ampak znotraj. Takrat nas
zanima, kaj od tega »telesnega življenja« služi našemu notranjemu razvoju in
kaj ne. S tem pa začnemo razlikovati med Resnico in iluzijo. Resnica leži v srcu
in je ni mogoče zaznati z našimi »standardnimi« petimi čutili, ampak jo je treba
dobesedno »začutiti s srcem«.
Takrat opazimo, da smo čedalje bolj predani delovanju iz srca in to postane
tudi naša največja strast, radost in poslanstvo: početi stvari, ki (še bolj) odpirajo
srce. Vse ostalo − denar, prijatelji, ugled ... − pa sledi samo po sebi.
Zdaj je prišel ta čas.
ENERGIJA NOV DOBE: ZGLED, NE BESEDE
»Roke, ki pomagajo, so svetejše od ustnic, ki molijo.« (Šri Sathya Sai Baba)
Vesolje nam daje možnost, da soustvarjamo z energijo, pri čemer nam ni
treba niti enkrat ponoviti neke (neprijetne) izkušnje, ampak se lahko iz nje
naučimo tako, da jo sprejmemo, spoznamo sporočilo, ki jo nosi, ter se odločimo,
da bomo zaključili to »lekcijo«. Tako se skozi (pre)izkušnje premikamo brez
bolečine in trpljenja. Ko je za krmilom barke srce, nas skozi življenje vodi
prijetna, a jasna in odločna energija − ljubezen; ne pa strah, maščevanje,
sprenevedanje ali zanikanje.
Čedalje manj smo dojemljivi za razne »teorije« in »filozofiranja«. Bolj ko smo v
srcu, pomembnejši nam je zgled. Ko doživljamo življenje z umom in od tam tudi
delujemo navzven, so za nas pomembni »napotki in pravila«. Za srce pa je pomemben
samo zgled. »Otrok si zatiska ušesa pred pridigo in odpira srce pred izkušnjo,«
uči izjemen indijski modrec, Sai Baba. (In vsi smo Božji otroci, je rekel Jezus ...)
Srce deluje skozi intuicijo in druge »nevidne« energije, zato sprejema le
energije − in nič tistega, kar odraža naših 5 osnovnih čutil (oziroma materialni svet).

»Roke, ki pomagajo,
so svetejše od ustnic,
ki molijo.«
(Šri Sathya Sai Baba)

»Otrok si zatiska ušesa
pred pridigo in odpira
srce pred izkušnjo.«
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Naša resnična
duhovna rast
se pokaže,
ko pridemo domov
in odložimo vse maske.

Prišel je čas novodobnega milijonarja
Prišli smo v čas, ko ni več pomembno, kaj imamo, ampak kaj smo. Sai Baba je
že davno tega rekel: »Moje življenje je moje sporočilo«. Hoteli ali ne − prišel je
čas, ko omenjeni stavek velja za vsakogar.
In to ne le takrat, kadar sami izberemo, v kakšni luči se bomo nekomu
pokazali, ampak je pomembno, kaj naša dejanja govorijo o nas ves čas. Vsak
trenutek ustvarjamo v sebi določeno »energijsko stanje« ali »vibracijo«, ki se kot
radijski valovi širi med ostale in ki v naše življenje privlači določene ljudi,
situacije in dogodke. Tako »rešujemo karmo« in »ustvarjamo usodo«.
»Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.« (Jezus, Janez 8,32)

VSAK TRENUTEK JE POMEMBEN ...
Potrebno se je zavedati, da ni noben čas dneva nič bolj pomemben ali
»duhoven« od drugega. Če na primer vsako jutro in vsak večer meditiramo po
dve uri, vmes pa smo v službi, kjer se smilimo sebi, preklinjamo Boga in iščemo
načine ter priložnosti, kako se bomo maščevali šefu in podobno, se nismo
premaknili nikamor. (V knjigi so te stvari razložene bolj natančno.)
Naša resnična »duhovna rast« se pokaže, ko pridemo domov in odložimo vse
maske.
Eden izmed prvih izzivov, s katerim se bomo tako srečali, je skladnost misli,
besed in dejanj. Če tega ne osvojimo, že ne bomo dajali kakšnega pozitivnega
zgleda. Naslednja stvar pa je, kot smo že omenili, da se začnemo sprejemati
take, kakršni pač smo.
Zanikanje neke energije navznoter se pokaže v zanikanju vsega, kar izraža
podobno vibracijo navzven ... in obratno!
Prišel je čas, ko je treba zaznati, kaj se dogaja, ter ugotoviti, da je lepota
našega notranjega sveta tista, ki nas osrečuje, ne pa (samo) materialno
bogastvo − ki naj bi bilo spremljevalec ali »nagrada« za notranje bogastvo.
Prišel je tudi čas, ko se je izpolnila stara zaveza svetega pisma in »Mojzesova
zgodba«. Izpolnila se je tudi nova zaveza in Jezusova zgodba. Tu je čas, ko smo
apostoli mi sami in ko iščemo »guruje« in učitelje v svojem srcu, ne zunaj sebe.
Jezus je napovedal ta čas, ko je oznanil: »Vogalni kamen, ki ga je zavrgel mojster
graditelj, bo postal temeljni kamen.« Gre za naše srce, ki ga je naša osebnost
(mojster graditelj) zavrnila, ko je na mesto temeljnega kamna, okoli katerega je
zgradila življenje, postavila nek drug vogalni kamen: religijo, učitelje, nauke,
materialnost, zunanji videz, veljavo v družbi ...

Zanikanje neke energije
v človeku se pokaže
v zanikanju vsega,
kar izraža podobno
vibracijo navzven ...
in obratno!

Vesolje ne bo več dovolilo, da bomo zgradili življenje na čemer koli drugem,
kot na energiji lastnega srca. Če pa ga bomo, bo ta »tempelj porušen vse do
temeljev« tolikokrat in vse dotlej, dokler ne bomo za temeljni kamen (temelj
svojega življenja) izbrali srce.
Ta knjiga vam bo pomagala videti in začutiti v sebi, kako zgraditi »trden
tempelj na skali« (in na »pravem vogalnem kamnu«), ki ga ne bo porušil noben
vihar in bo večen. Ne bo vam dajal le »zavetišča v burnih časih«, pač pa vas bo
navdihoval z radostjo, modrostjo, motivacijo in inspiracijo, da boste v njem
poiskali popolnoma vse, kar iščete. Tako boste ugotovili, da ni potrebno iti
nikamor, ker vas vse čaka doma.
Takrat bodo odpadle še zadnje spone in boste lahko na glas povedali, da je

Prišel je čas novodobnega milijonarja
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»doma − v svojem srcu − res najlepše«. Ob tem velikem koraku boste lahko
zaznali lepoto tudi povsod okoli sebe ter z zgledom kazali drugim, kako naj
zgradijo svoje templje, ki bodo neporušljivi in neponovljivi.
Postali boste »novodobni milijonar«, ki na vseh področjih upravlja svoje
življenje.
Na koncu bomo vsi skupaj ugotovili, da smo si vsak zase zgradili najlepši
tempelj, istočasno pa z ljubeznijo sprejemamo, ljubimo in spoštujemo tudi vse
ostale okoli sebe; in šele ta energija nas bo do konca osvobodila. Kajti to je
Resnica.

OB IZDAJI »NOVODOBNEGA MILIJONARJA« LETA 2004:
Leta 2004 je bila celotna knjiga na novo napisana v drugi vibraciji. Od stare
(»Iz dnevnika milijonarja ... ali bogastvo je v nas«) je ostala v »Novodobnem
milijonarju« le osnovna ideja − povezati duhovni in materialni svet − ter skelet.
Vanjo so zdaj vključene tudi globoke modrosti o raziskovanju življenja, ki so
nanizane v posebnih odsekih, ki se imenujejo »Korak do Resnice«.
Tudi ostala vsebina se je dopolnila, nadgradila ter uskladila s Petimi zakoni,
ki veljajo za »Šolo Misterijev« na Zemlji . Tako zdaj knjiga izraža še večjo (novo)
moč in srce.
Če imate katero od prejšnjih verzij »Milijonarja«, je ta, ki jo držite v rokah,
nekaj povsem drugega. Morda tega ne boste začutili v samem besedilu, je pa
ogromna razlika v pristopu oziroma v »vibraciji«. Povedano drugače: človek ob
branju − velikokrat tudi nezavedno − poseže po dosti globljih skrivnostih, kot jih
je v sebi skrival »originalni Dnevnik«.
Med tem časom je bila ta knjiga izdana tudi v Ameriki, kjer je bila izredno
dobro sprejeta. Nekaj »ameriških« poglavij si lahko preberete ob koncu knjige.

OPOZORILO: Prišel bo čas, ko boste želeli knjigo odložiti, preskočiti nekaj strani,
ali ko boste čutili, da niste povsem zbrani in osredotočeni na vsebino. Takrat
branje prekinite in se k njemu vrnite spet, ko boste začutili, da si to želite. Knjigo
berite postopoma in s svinčnikom v roki. Vračajte se na poglavja, ki so za vas še
posebej zanimiva. Razmišljajte o napisanem, četudi bo to trajalo tedne, in to
primerjajte s svojim življenjem, dokler ne boste stoodstotno prepričani, da je
napisano Resnica − ker lahko le tako verjamete in (se) spremenite. Smisel je
prevzeti določene misli, ki so dobre in vam bodo pomagale.
Preden se »zagrizete« v branje, pa še nasvet, ki so nama ga sporočili bralci.
Svetujejo, da zaprete knjigo in jo z zaprtimi očmi odprete na poljubni strani.
Začnite brati na tistem delu strani, ki vas bo pritegnil. Običajno je to naslov ali
podnaslov določenega poglavja, ni pa nujno. Berite toliko časa, da se bo
energija sprostila. Stran, ki ste jo naključno odprli, ima lahko za vas določeno
sporočilo, na katero je priporočljivo biti še posebej pozoren. Še več: nekateri
knjigo uporabljajo kot nekakšno »svetovalko v krizi«: ko imajo težavo, z zaprtimi
očmi prosijo, da bodo odprli stran, na kateri bo zapisana rešitev. Pravijo, da
deluje! Poizkusite, če tako čutite.

Na koncu bomo vsi
skupaj ugotovili,
da smo si vsak zase
zgradili najlepši tempelj,
istočasno pa z ljubeznijo
sprejemamo, ljubimo
in spoštujemo tudi
vse ostale okoli sebe;
in šele ta energija nas
bo do konca osvobodila.

