U@IVAJ @IVLJENJE
… IN POSTAL BOŠ BOGAT
kako pritegniti ter zadr`ati oboje – sre~o in denar!

Boris Vene

U@IVAJ @IVLJENJE . . . in postal bo{ bogat

Zgodba o fantu, ki je dosegel vse, kar je `elel
… in {e ve~
Bilo je pred mnogimi leti, ko sem prodajal {portni avtomobil. Ker takrat {e ni bilo
posrednikov, sem ga prodajal – kot ve~ina ljudi – sam. Spomnim se, da je bil vikend …
sobota ali nedelja. Poklical je gospod, ki je `elel priti na ogled.
Ko sem pri{el na parkiri{~e, sem ju takoj opazil: dva fanta, od katerih je bil eden »velik
kot gora in {irok v ramenih kot pravi {portnik«, oble~en v obleko in kravato …(Le kdo pride
kupovati {portni avto v kravati?)
Njegove prve besede so bile: »Midva se pa `e zelo dolgo poznava …« Malo ~udno
sem ga pogledal, ker bi lahko prisegel, da sem ga videl prvi~. Tako markante pojave, ki
dobesedno bode v o~i, pa `e ne bi pozabil (~eprav je moj spomin za obraze zelo slab …).
Povedal mi je, da ne misli na to `ivljenje, ampak na neko od prej{njih.
Hmm … ^lovek v obleki in s kravatno iglo z olimpijskimi krogi (res je izgledal kot
olimpijski zmagovalec!) govori o … o …
reinkarnaciji?!
V tistih ~asih, ko je bilo ljudem te`ko priznati, da obstaja na svetu {e kaj drugega, ne
le tisto, kar lahko otipamo? Ko so te vsi ~udno gledali, ~e si le omenil »energijo«?
Tako sem ga spoznal. Rekel je, da kupuje »lep avto za `eno« in da mu je moj »kar v{e~«.
[e nekajkrat sva se sre~ala … in od takrat naprej se sre~ujeva oz. sva zdru`ila (nekatere)
svoje poti.
Govorim o Borisu Venetu. O »fantu, ki je dosegel vse …« (^e ste prebrali knjigo »Iz
dnevnika milijonarja … ali bogastvo je v nas«, se verjetno spomnite njegove neverjetne
`ivljenjske zgodbe, ki je opisana na koncu knjige.)
Najino sodelovanje se je za~elo, ko sem prepustil svoje zelo uspe{no turisti~no in reklamno podjetje partnerju ter »sledil Borisu« (danes razumem mnoge, ki mu sledijo in pravijo,
da »si ne morejo pomagati, ker jih kar nekaj potegne«). Pokazal mi je pot do financ in me
vpeljal v prve izku{nje z mre`nim marketingom, kjer velja za »evropsko legendo«, kot
so ga poimenovali. Bil je moj prvi (in edini) mentor. Izku{nje, ki sem jih do`ivljal v tistem
~asu, so predstavljale verjetno mojo najbolj pomembno `ivljenjsko prelomnico.
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ZGODBA O FANTU, ki je dosegel vse ...
Namre~ ni {lo le za mentorstvo v klasi~ni obliki … ampak za u~enje `ivljenja. Veliko sva se pogovarjala in med tem ~asom tudi »sanjala, kako bova neko~ napisala svetovno
knji`no uspe{nico« (na te sanje sva res ~akala nekaj let, ampak uresni~ile so se pa!). Povedal
mi je, kaj vse je v `ivljenju pre`ivel in kako se je »kot Feniks iz pepela vedno znova dvignil
in poletel – ko so vsi `e obupali nad njim«.
Ne glede na to, ali je {lo za zdravje – zdravniki so mu rekli, da bo ostal hrom do konca
`ivljenja, on pa je po tem osvojil medaljo na dr`avnem prvenstvu – , za osebne uspehe
ali za posel: ko je npr. postavil tako visok prodajni rekord, da je sam direktor podjetja,
za katerega je delal, pred njim izjavil, da »kaj takega niti teoreti~no ni mogo~e« …
Saj ni bilo mogo~e – za ve~ino ljudi. Vendar Boris ni »eden izmed mnogih«, ki se vdajo
v `ivljenje, sprejmejo okoli{~ine in privolijo v pravila, ki jih postavijo drugi, potisnejo glavo
v pesek ter govorijo (in celo dokazujejo drugim), da »se ne da«. Nasprotno:
Vedno znova je zaupal vase in z zgledom dokazoval sebi in drugim, da
se da … in uspel.
Vedno …
Morda ga je v to gnala njegova »prirojena lastnost«, da doka`e, da zmore. Ali pa je bila
to morda »vzpodbuda« s strani dru`ine, kjer so bili od nekdaj revni in kjer v mladosti ni mogel najti (finan~ne) sre~e: zato je pri sebi prisegel, da bo dokazal, da »Veneti ne bodo vedno
ostali revni, ampak bodo celo postali pojem uspeha«.
Ali pa je vse skupaj enostavno del njegovega »`ivljenjskega poslanstva« …
Tako se je z revnega pode`elskega de~ka, iz katerega so se mnogi nor~evali, po~asi za~el
razvijati in oblikovati junak – in ljudje so mu za~eli slediti. Ni~ ~udnega: ~loveku
s tako energijo in karizmo je res lahko slediti. Cele mno`ice so se zgrinjale okoli
njega . . . in v~asih je {lo celo za ve~ tiso~ ljudi!
To je Boris … Njegova prisotnost ljudi »potegne« v neko posebno energijo, ko »niti sami
ne vedo, o ~em govori, a se zaradi njegove bli`ine in vsega povedanega po~utijo bolje«, kot
pravijo sami.
Ima neverjetno mo~, da lahko ljudi spravi v posebno, povzdignjeno stanje
zavesti. Ko npr. ob njegovem nastopu na odru vsa dvorana jo~e … (Od ganjenosti, ne od
bole~ine … ~e tega {e niste do`iveli, morate vsaj enkrat!)
Ali pa ob finan~nem svetovanju – ko mu ljudje, ki ga vidijo prvi~ v `ivljenju,
zaupajo svoje prihranke, da »naredi z njimi, kar se mu zdi najbolje«.
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Ja, to je Boris. V tej knjigi vam bo razkril, kako je pri{el do te mo~i, kako jo je razvijal
ter osvojil in kako jo lahko – vsaj del – osvojite tudi vi. Pa tudi, kako dosega svoje `ivljenjske
cilje, ki so osebna rast in »raziskovanje skrivnosti `ivljenja«. In kako »postavlja
nove, novodobne standarde ter vna{a dodano (duhovno) vrednost sistemom«: politi~nemu,
{olskemu, podjetni{kemu itd. In to predvsem na na~in, da ljudje skozi radosten in igriv
na~in odkrijejo svojo identiteto, ki jim bo dajala ob~utek izpolnjenosti in
svobode. Ne glede na to, »kaj vse so pretrpeli« ali v kak{ni situaciji se nahajajo …
^eprav so v tej knjigi v ospredju finance, boste v ozadju lahko za~utili, da gre za
revolucionaren pogled na vse `ivljenje, ne le na denar in stvari, povezane z njim.
Uvideli boste, kako se vse povezuje med seboj in kako je pri{el ~as, ko ne moremo
ve~ lo~iti duhovnega od ostalega `ivljenja (npr. poslovnega). Tudi to je Borisova
naloga:
da zdru`i ljudi razli~nih (v~asih celo nasprotnih) prepri~anj na vi{jem,
duhovnem nivoju … In da »postane del vsega sveta«, tako kot se ves
svet zrcali v njem.
Ko boste knjigo brali, boste sami uvideli njegovo modrost, sr~nost in veliko `eljo.
Morda se vam bo celo zdelo, da bolj skrbi za vas kot zase . . . In da je knjigo namenil
samo vam. Imeli boste ob~utek, da sedi pred vami z odprtim srcem, z roko polo`eno okoli
va{ih ramen in vam pravi: »Ne skrbi . . . Bova skupaj naredila, kar bo potrebno, ~e ne bo{
uspel sam.«
Ni~ ~udnega, da mu zaupa toliko ljudi … ko ugotovijo, da je njegova iskrena `elja,
da v tistih trenutkih popolnoma pozabi nase in se tako intenzivno posveti
njim, kot da bi bili njegovi bratje ali sestre.
Je potem sploh mo`no, da ne bi uspel?
Da ne bi ves svet zaznal te sr~nosti in iskrenosti?
Vendar je – ne glede na vse – {ele na za~etku poti, ~e mene vpra{ate … Ne bo se
ustavil, ko bo sam imel vse (kaj pa lahko sploh {e ima ve~, kot ima zdaj?), ampak {ele takrat,
ko bo okoli sebe videl sre~ne obraze. Morda na vsem svetu? To je namre~ njegov cilj:
pokazati ljudem pot, kako se vsak dan zbujati z nasmehom.
Tako »ri{e nasmeh na lica ljudi« dan za dnem. Ne glede, ali gre za finan~no svetovanje,
za prijateljski razgovor, za sklepanje velikega posla ali karkoli drugega. Dokler niso ljudje
sre~ni in se ne zabavajo, ni njegova naloga kon~ana … In ~e »ne sprejmejo te igre«, raje
odide – ter ri{e nasmeh na obraz nekoga drugega, ki si to `eli.
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ZGODBA O FANTU, ki je dosegel vse ...
Morda svoji ~udoviti dru`ini … Ali poslovnim partnerjem, ki z njegovo pomo~jo ne le
podirajo poslovne rekorde, ampak tudi (kon~no!) za~nejo u`ivati v brezskrbnem `ivljenju.
Ali pa morda le prijateljem, ki jih je v~asih strah, kaj bo prinesel jutri{nji dan.
@elite, da nari{e nasmeh tudi na va{ obraz? Ta knjiga je za~etek, potem pa sloni odlo~itev na vas. Pozorno jo preberite in vsrkajte modrost ter radost, ki jo izra`a. To ni
(le) knjiga o tem, kako v `ivljenju finan~no uspeti – ~eprav boste, ~e boste upo{tevali
te `ivljenjske nasvete, pri{li do tega kot do »stranskega produkta«. Ker …
… to je knjiga, kako polno `iveti in u`ivati v sebi.
V vsakem trenutku. Kako sprejemati stvari, namesto odrivati jih od sebe, zanikati ali
»popravljati«. In kako najti sre~o povsod in ne glede na okoli{~ine.
Morda boste po branju ugotovili, da ste z denarjem, ki ga imate danes, tako sre~ni, da bolj
ne morete biti – niti z ve~ denarja … Morda.
Ali pa boste dobili nekaj briljantnih prebliskov, kaj lahko naredite, da re{ite svoje
te`ave na finan~nem ali kak{nem povsem drugem podro~ju. Mogo~e boste pa naenkrat
zagledali pot, ki jo imate pred nosom `e ves ~as, a se kar nekako skriva in vedno znova
izmuzne … Ali pa dobili energijo ter motivacijo, da krenete po njej.
^eprav ne vem, kaj se bo zgodilo ali prebudilo v vas ob branju, sem prepri~an v eno:
Vse, kar boste dobili, bo ~isti blagoslov.
Morda celo ~ude` …
Zato si vzemite ~as. Ve~krat jo preberite. Spravite jo nekam, kjer jo boste imeli vedno
pri roki. ^e se le da, je ne posojajte naokrog – ker obstaja velika mo`nost, da je ne boste
dobili nazaj.
Dopustite, da se vas dotakne ta ~ude` … tako kot se je mene. In tako kot se bo,
v to sem prepri~an, {e sto in sto tiso~e po vsem svetu.
Nikola Grubi{a

9
UZIVAJ ZIVLJENJE pop kon verz 24.2.p65
Black

9

24. 02. 03, 17:19

