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Boris vene 
o največjih 

spremembah 
v zgodovini 
človeštva

Ta kriza ima veliko 

Z Borisom Venetom – avtorjem knjižnih uspešnic, ki odmevajo tudi v svetu, 
trenerjem in svetovalcem za poslovno in osebno rast, predvsem pa človekom, 
ki je po treh hudih diagnozah in dejstvu, da mu je ostalo morda samo še 
nekaj mesecev življenja, s pomočjo starodavnih modrosti in najnovejših 
znanstvenih dognanj prebrodil največjo krizo v svojem življenju – sem se želela 
pogovarjati že dlje časa. Ne pojavlja se pogosto v medijih, skrbno jih izbira, pa 
tudi sogovornike. A ker se je »vse poklopilo«, ravno sem si ogledala njegovo 
predavanje na evropski konferenci, in ker je bil očitno pravi čas, sva se našla 
in zapletla v precej obširen pogovor. Dogovorila sva se, da bova govorila o 
največjih spremembah v zgodovini človeštva in odstirala nove poglede na 
trenutno dogajanje. »Saj veste, kar je za gosenico smrt, je za metulja novo 
življenje,« je dejal, preden sva začela.

namenov

¶ Zmenila sva se, da se 
bova pogovarjala o naj-
večjih spremembah v 

zgodovini človeštva. Živimo v pre-
cej turbulentnih časih ...

Vsako zgodovino napišejo zmago-
valci in mi o tem zelo malo vemo. Sta-
rodavna modrost pravi: »Dva bosta 
na polju, drug ob drugem, eden bo 

vzet, drugi bo ostal.« Nekateri s(m)
o na polno zajadrali v val sprememb, 
drugi še oklevajo, spet tretji se borijo 
s težko prtljago nezavednih vzorcev, 
prepričanj, navad ... Z drugimi be-
sedami: zdaj lahko dvignemo oseb-
no vibracijo in zaupamo v življenje 
ter zajahamo val, ki nas bo pone-
sel v povsem drugo dimenzijo, ali 

pa oklevamo, v nas prevlada kritič-
na masa strahu, ki nas bo pod seboj 
zdrobil. Nikomur od nas ni lahko. 
Četudi sem se pripravljal na sedanji 
čas, me vsak dan prizadene, ko vi-
dim trpljenje številnih ljudi, repre-
sivne odzive različnih vlad ...
¶ Nekateri torej gledajo na to ob-
dobje kot na klic k prebujenju, po 

drugi strani pa smo vedno manj 
svobodni, vedno bolj nadzorovani 
in manj socialno varni …

Ta kriza ima veliko namenov. 
Eden je priprava na pravi virus – fi-
nančni. Vse bolj se kaže, da je tre-
nutna situacija v gospodarstvu naj-
bolj prizadela mala in srednje ve-
lika podjetja. Vse več je ljudi, ki so 
predano delali v podjetjih, pa ven-
dar izgubili službo. Ogromno ljudi 
bo bankrotiralo. S slovenskimi žu-
panjami, za katere sem naredil de-
lavnico, sem v zadnjem času delal 
na področju samooskrbe. Pomanj-
kanje hrane utegne biti tretja stvar, 
ki nas bo udarila. To pomeni, da bo 
človek, ko ga pripelješ do roba, na-
redil vse, kar bodo od njega želeli. V 
to smer gremo. Poglejte, kaj se do-
gaja na Kitajskem. Uvajajo strašljivi 
socialno-kreditni sistem, ki bo nad-
zoroval vedenje ter ljudi razvrščal 
glede na njihovo stanje »socialnih 
kreditov«. Vključuje tehnologijo, ki 
te prepoznava po obrazu in bo reci-
mo takoj zaznala, če boš šel pri rdeči 
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vanje. Kot eden najbolj prodajanih 
avtorjev sem bil na zavodu, zraven 
sem pa še umiral! Vse izgubiš, ko iz-
gubiš življenje. Takrat je igra konča-
na! Kriza te vedno zadene na podro-
čju, kjer si najbolj šibak. Moj primer: 
sem zelo vztrajen, discipliniran. Če 
bi me udarilo na področju poslovne-
ga uspeha, bi z 18 začel delati po 20 
ur na dan. Nič se ne bi naučil, tako 
pa me je udarilo tam, kjer sem bil 
najbolj dojemljiv, pri zdravju. Udari 
te torej tako, da boš spremenil po-
gled nase, na druge, na svet, spre-
menil življenje. Kaj pa delajo ljudje 
v času korone? Obvoznico! Čakajo, 
da bo tega konec, da bodo zaživeli 
tako kot prej. Tudi jaz sem to počel. 
Rekel sem si, da bi se rad hitro rešil 
tega raka, da grem nazaj v svojo sla-
vo, svoje uspehe, ker ta otrok, ta rev-
ni Borči je potreboval blazno potr-
ditev. To so bili nezavedni vzorci, ki 

so me v bistvu ubijali. Ta strah pred 
preživetjem, ki ga je imel že moj oče. 
Ne delajte obvoznic!
¶ Pravite, da se nobena kriza ni-
koli ne zgodi po naključju in da se 
tudi ta ni. Zakaj?

Dr. Bruce Lipton, mednarodno 
priznani celični biolog in nekdanji 
predavatelj na stanfordski medicin-
ski univerzi je dejal, da je bil planet 
že petkrat uničen, šestič pa naj bi ga 
prvič uničili mi, ljudje. Vendar nič 
ni tako, kot se zdi. Nekateri so zelo 
zainteresirani, da nam pokažejo, 
kako gre vse nekam v maloro. Za-
kaj? Ker nas to prestraši, prestraše-
ne ljudi pa je zelo lahko voditi. Po-
leg tega strah znižuje naš imunski 
sistem. Prišli smo v čase, ko je tre-
ba o vsem dvomiti. Shakespeare je 
nekoč sicer dejal, da dvom uničuje 
upanje, ampak zdravi dvom je do-
ber. Sem človek dejstev, v meni je 

pol duhovnega človeka, pol znan-
stvenika. Vedno pregledam dejstva 
in statistike. Predvsem imam rad 
nasprotujoče si statistike – od ura-
dne znanosti in neuradne. Raziska-
ve kažejo, da smo v največji psiho-
loški vojni v zgodovini. Srčno upam, 
da se motim. Zame se v vesolju nič 
ne zgodi po naključju, vse ima svoj 
načrt. Noben vrabec ne pade na tla 
brez dovoljenja Očeta, noben las ne 
pade brez dovoljenja Očeta, pravi 
Sveto pismo. Tudi trenutna kriza se 
ni zgodila po naključju. Prišli smo 
do stopnje neke zavesti in potrebu-
jemo to izkušnjo. Star kitajski pre-
govor pravi, da je kriza priložnost. 
Ali je kriza lahko darilo? To bomo 
težko rekli za nekoga, ki mu je umrl 
oče, mama ali kdo od bližnjih. Kako 
naj bom hvaležen, da mi je, na pri-
mer umrl oče? To seveda ni logično. 
Lahko si pa hvaležen za spoznanja 
in za tiste trenutke, ki si jih imel s to 
osebo. Če meni danes odide eden 
mojih najbližjih, me bo zelo prizade-

lo, pa vendar se bom s hvaležnostjo 
poskušal osredotočati na tisto, kar 
sva imela. Kar je za gosenico smrt, 
je za metulja življenje in zdaj se lah-
ko prebudimo v svoj pravi, božanski 
jaz, esenco, zavest. Smo neskonč-
na zavest, ki je prišla po izkušnjo 
v bolnem telesu, recimo. Če sem v 
dobrem fizičnem zdravju, je to šele 
prvi nivo; zavedam se, da sem zdrav, 
z lahkoto naredim stojo. Na drugem 
nivoju se sicer dobro počutim, a sem 
jezen, nevoščljiv, ljubosumen, strah 
me je. Na čustvenem, mentalnem in 
duhovnem nivoju torej nisem zdrav 
in je samo vprašanje, kdaj se bo to 
odrazilo na fizičnem nivoju. Na tre-
tjem nivoju pa spoznamo zakoni-
tost, da je telo zemljevid, ki kaže, kaj 
se z našo življenjsko energijo dogaja. 
Ko to spoznaš, se ne ukvarjaš z bole-
zenskimi simptomi, ampak s tistim, 
kar simptomi želijo prebuditi v tebi. 
Če se mi kaj zgodi, me recimo nekaj 
piči, pogledam, kaj mi to sporoča. 
Ne bom igral žrtve, ampak bom po-
skušal ozavestiti sporočilo, prepo-
znati »znamenje« in prebuditi svojo 
notranjo moč.
¶ Raziskave pravijo, da se ljudje 
raje odločijo za zdravje kot za svo-
bodo.

Reciva drugače. Ljudje raje 
umrejo, kot da bi spremenili način 
življenja. Tako pravijo izkušnje.
¶ Zakaj?

Ljudje srečo danes zamenjujejo z 
udobjem. Raje se odločijo za udo-
bje kot za spremembo načina ži-
vljenja. Sprememba pomeni iti v ne-
znano. Ljudje smo bitja navad. Zato 
veliko govorim tudi o novih nevron-
skih povezavah. Kaj se začne doga-
jati, če začneš vsak dan nekaj zave-
stno spreminjati. Nevroznanstve-
niki so ugotovili, da s tem začneš 
ustvarjati nove nevronske poveza-
ve. Ko začneš stvari spreminjati, se 
poti, po katerih hodiš vsak dan, za-
rastejo, nič več jih ne potrebuješ in 
na ta način sčasoma postaneš nova 
oseba. Temu strokovno pravijo ne-
vroplastičnost. Stari Boris je za ra-
kom umrl. Že pred 20, 30 leti sem 
govoril, da živimo v tako čudovitih 
časih, da nam ni treba umreti, se re-
inkarnirati in spet začeti živeti od 
začetka. Ampak lahko nadaljujemo 
življenje, ne da bi izgubili spomin. 
Meni se je tako zgodilo. Praktično 
sem umrl in se rodil kot novi Boris, 
vendar sem moral najprej narediti 
nove nevronske povezave. Kaj pov-
zroča strah, če pogledava z znan-
stvenega vidika? V veliko pomoč je 
nova smer, imenovana epigenetika, 
ki razloži, da nas določajo naša pre-

pričanja ter okolje, in ne geni. Celi-
ca je kot miniaturni človek, ki diha, 
se prehranjuje, iztreblja, se množi. 
Ko smo v strahu, se celica zapre, 
imunski sistem ne dela. Ko pa si sre-
čen, se vse celice odprejo, rastejo, se 
razvijajo. Zato pravim, da te rak ne 
pride ubit, ampak pozdraviti. Spo-
roča ti, da ubija strah, ne stres. Po-
membno je zaupanje v življenje. Mi 
v esenci znamo in vemo vse. Ven-
dar smo vsi programirani. Vsi ima-
mo nezavedne vzorce, prepričanja 
svojih staršev, prednikov. Znanost 
je dokazala, da smo v 95 odstotkih 
svojega časa na avtopilotu. Na dan 
imamo od 60.000 do 70.000 misli, 
od tega jih je od 90 do 95 odstotkov 
istih kot dan pred tem, kar pomeni, 
da 365 dni na leto živimo isti dan. 
Sedemdeset odstotkov teh misli je 
negativnih. Večino časa torej živi-
mo življenja drugih (naših staršev, 
prednikov, okolice, kulture …) in 
ti nezavedni programi so milijon-
krat močnejši kot zavestno prizade-
vanje. Da sem spoznal to, kar zdaj 

govorim, sem moral skoraj umreti. 
Če smo na enem področju neuspe-
šni – odnosi, denar, zdravje, to po-
meni, da smo programirani z neza-
vednimi vzorci, prepričanji, zavzeti-
mi stališči … Imamo torej človeški 
virus. Prvi korak je odpraviti te ne-
zavedne vzorce. Če je na računalni-
ku virus, z veliko verjetnostjo no-
ben program ne bo deloval. Potem 
moramo na novo naložiti program, 
ustvariti nove rituale, navade.
¶ Ampak kako, ko pa so ljudje ne-
gotovi, v strahu, pred drugim va-
lom recimo, ali pa jezni, tudi na 
demonstracijah …

Če govorimo iz ezoteričnih znanj – 
jeza vzdržuje življenje. Da ti energi-
jo, da se skozi nekaj prebiješ, zdravi 
pa ne. Kar se dogaja, je vse del načr-
ta, to ustreza eliti. Govorili so, kako 
moramo nositi maske, držati social-
no distanco, zdaj imamo pa na tiso-
če, včasih tudi desettisoče ljudi pred 
parlamentom. Če bi bilo vse res, kar 
pravijo, bi imeli tako epidemijo, da 
bi cepali kot muhe, do danes bi umr-

lo samo v Sloveniji desettisoče ljudi. 
To jim ustreza. Dobro bi bilo, da bi 
se zavedali, da smo ljudje utelešenje 
božanske zavesti in dobivamo izku-
šnje v telesih belcev, črncev, levičar-
jev, desničarjev … Sveta šola geome-
trije uči, ko se proti nekomu ali ne-
čemu boriš, mu daješ moč. Pa tudi, 
če si zanj, seveda. Če si za Hitlerja, 
mu daješ svojo življenjsko energijo. 
Ko o teh ljudeh govorimo, jim daje-
mo moč! To je neke vrste uročenost. 
Zdaj živimo v skrajnostih. Ljudje 
so razcepljeni in vseskozi v strahu. 
Znanstvena dognanja pravijo, da 
smo od deset- do dvajsetkrat na dan 
v smrtnem strahu – kako bom plačal 
položnice, kaj če imam virus, kaj če 
se je otroku kaj zgodilo … Kar po-
meni, da naš imunski sistem ne dela, 
kot bi moral. Videli bomo, kako bo, 
ko bodo posledice še prišle. Ko si v 
primitivnem živčnem sistemu, torej 
v strahu, to, dokazano, poneumlja. 
Če pogledaš normalen današnji 
primer. Eden ima masko, drugi je 
nima. Ljudje se že glede mask kre-
gajo. ‘Daj masko gor, me boš okužil,’ 
je slišati. Želijo nas prisiliti, da bi se 
cepili proti virusu. To bi morala biti 
svobodna izbira. Tisti, ki ga je strah 
in verjame, da se bo na ta način za-
ščitil, naj se pač cepi. Tistega, ki ne 
verjame, pa naj ne silijo. 
¶ Ko vse to govorimo, je videti, kot 
da ni upanja?

Seveda je! V tem trenutku smo 
lahko zelo prestrašeni, pri sebi pa 
moramo vedeti, koliko smo moč-
ni. Prva stvar je obrat vase, razstru-
pljanje od medijev – časopisov, tele-
vizije, interneta, telefona, poročil. 
Vsaj za en teden, vsake toliko časa. 
Vendar to je veliko težje, kot si mi-
slimo. Mi smo dobesedno zasvojeni 
z dramami. So recimo izjeme, kot 
vaša revija, ki človeka opolnomoči 
in prebuja njegovo notranjo moč, 
to zagovarjam. Medije nadzorujejo 
elite, ki imajo svoj načrt in ustvar-
jajo naša (lažna) prepričanja. Po 
vseh državah na svetu so bila reci-
mo enaka opozorila, enaki ukrepi, 
samo prevedeni v različne jezike. 
Na koncu se vse poveže. Ta trenu-
tek nam ni nič hudega. Če ta tre-
nutek uživam, me ni strah, kaj bo 
jutri. Če sem v tem trenutku tukaj 
in zdaj, pomeni, da prebujam ogro-
mno notranje moči. Skratka, obrni-
ti se je treba vase. Življenje poteka 
po petih razvojnih stopnjah, ki so 
opisane v knjižni uspešnici Zdravje 
je v nas, v tiskarni se pripravlja četr-
ti ponatis. Večina ljudi je na prvi ra-
zvojni stopnji. To je vloga žrtve. Na 
njej ljudje delajo dobra dela in neza-
vedno kupujejo ljubezen, varnost, 
gradijo »pleme«, ki jih bo zaščitilo. 
Mislijo, da so kot mati Tereza, pa 

luči čez semafor. Od vsakega »pre-
krška« boš torej izgubil nekaj vre-
dnosti. Kar naenkrat ne boš mogel 
na fakulteto, tvoji otroci se ne bodo 
mogli šolati. Izvaja se tako imeno-
vani psihološki inženiring, ko smo 
testirani in opazovani, kako se odzi-
vamo na represijo, na primer na tre-
nutno aktualni virus. Na Hrvaškem 
so nekoga vrgli z vlaka, ker je bil 
brez maske. Uvaja se totalni nadzor, 
izgubljamo svobodo, ampak tako, 
kot je rekel znani nevrolog Viktor 
Frankl: moja zadnja svoboščina je 
tista, kako se bom na to odzval. Tu 
mi ne morejo nič. S seboj v koncen-
tracijsko taborišče je nesel rokopis 
svoje knjige in si rekel, to je njegova 
priložnost, da zapiše vsa svoja zna-
nja iz psihologije in jih uporabi – ter 
je preživel. Zelo pomembno je vede-
ti, kaj si v življenju želiš, kaj je zate 
pomembno. Ko sem prvič zbolel, je 
imel sin devet let, hčerka pa trinajst. 
Kirurg mi je rekel, da imam mogo-
če samo še pol leta življenja pred 
seboj, statistike so kazale, da imam 
sedem do osem odstotkov možno-
sti, da živim še pet let. Takrat sem si 
rekel, pri bogu ni statistik. Če sem v 
sedmih odstotkih, pa če sem samo 
v enem, je to zame sto odstotkov. 
Moja želja je bila videti svoja otro-
ka odrasti. Danes govoriva o tem, da 
sem srečen, seveda sem, od takrat je 
minilo sedemnajst let in vsak dan je 
zame blagoslov oziroma bonus.
¶ Kako pomagati ljudem, ki so vse 
izgubili?

Kako lahko karkoli rečemo tem 
ljudem tisti, ki nismo vsega izgubi-
li? Po drugi strani pa, kako lahko 
rečejo, da so izgubili vse? Ko sem 
ozdravel, so se mi oglašali ljudje, ki 
so potrebovali pomoč. Recimo mati 
samohranilka, ki je dejala, da je tako 
zelo nesrečna; mesečno porabi sto 
evrov več, kot jih zasluži in razmišlja 
o samomoru … Takrat sem delal z 
ogromno rakavimi pacienti, pa sem 
ji rekel: Gospa, poznam ogromno 
ljudi, ki bi v tem trenutku zamenja-
li z vami! Kaj jim torej reči? Imajo 
življenje, ki je največje darilo člove-
štvu. Ljudje so izgubili svoje otroke, 
denar, zdravje, pa niso odnehali. Po 
statistikah v svetu danes vsakih de-
set sekund umre otrok od lakote. 
Nismo še tam! Prva stvar: ko človek 
pade v nizko vibracijo, jo mora dvi-
gniti. (Lahko poiščejo moje videe iz 
25-dnevne spletne delavnice in dela-
jo meditacijo hvaležnosti. Štirje videi 
so zastonj, vsi so navdušeni.) Naredi-
jo naj spisek, kaj imajo, še zmeraj so 
verjetno bogatejši kot večina ljudi 
na tem planetu. Tu postanem kar 
malo strog! Sam sem bil na tem, da 
izgubim vse! Ko sem bil najbolj bo-
lan, sem moral na zavod za zaposlo-

Veste, kaj daje človeku moč?
»Sai Baba je rekel: Be good, see good, do good (bodi dober, v vsem išči 
dobro in delaj dobro). Osredotočaj se torej na dobro. Če ne veš, kaj de-
lati, delaj dobre stvari, ker boš s tem prebudil svojo notranjo moč, am-
pak to delaj brezpogojno. Izobražuj se, beri, imej nekoga, ki te navdihu-
je. Samo navdih ni dovolj, potrebuješ neomajno odločitev, kajti drugače 
padeš v staro rutino. Imej rituale, ki jih boš vsak dan počel. Poglej vzor-
nike, kaj počnejo, komu bi si želel biti podoben. Priklopi se na njihovo 
energijo, ampak skozi hvaležnost, radostno pričakovanje in spoštovanje. 
Dobil boš odgovor, ker smo vsi energijska bitja, vendar v različnih telesih. 
Večina ljudi potrebuje krizo. Ko sem zbolel za prvo diagnozo, je moj ego 
dejal: Super, še ena preizkušnja, ki jo bom premagal in ljudi učil, kako 
pozdraviti raka. Jaz se bom boril. Še ime imam takšno Bori-s(e). Ko sem 
dobil drugo, še hujšo diagnozo in napoved, da mi je morda preostalo 
samo še pol leta življenja, se je moj ego zrušil kot hišica iz kart. Odraščal 
sem namreč v delavski družini. Nismo imeli tople vode, tri družine smo 
živele v enem majhnem stanovanju v delavskem bloku s souporabo ko-
palnice, kuhinje nismo imeli. Da bo najina knjiga z Nikom izbrana za eno 
izmed treh najboljših knjig na področju blagostanja v Ameriki po oceni dr. 
Joeja Vitala (avtorja več kot 70 knjig in duhovnega učitelja, ki ga najbolj 
poznamo iz knjige in filma Skrivnost, op. a.), je bilo možnosti 0,0001 od-
stotka, imel sem pa nekaj, kar sem očitno prinesel s sabo. Veste, kaj daje 
človeku moč? Ko sediš z milijarderjem, pa ti ta reče, gospod Vene, želeli 
bi si imeti vaše usluge, da ste torej naš človek, ampak tako, kot mi reče-
mo. Ti pa rečeš, hvala gospod, srečno, in greš. Moč je to, da si zvest sebi, 
svojim vrednotam! Temelj vsega izrečenega je, da se zavedamo, da doži-
vljam, kar izražam, izražam pa lahko le tisto, kar sem prej zgradil v sebi.«

Vrhunec prihodnje leto
Petnajstega maja 2018 je bik astrološko prešel v Urana in 
začrtal sedem let verjetno največjih sprememb v zgodovini 
človeštva. Vrhunec bo prihodnje leto – marca ali aprila. 

» rajši se osredotočimo na 
rešitve. ena izmed njih je, da 
si ne dopustimo, da nas kdor 
koli razdvaja, temveč gradimo 
mostove na področjih, ki so 
potrebni. tako na nas ne bo 
deloval urok ‘deli in vladaj’. «

» recimo, da ljudem na ulici uspe po mirni poti, kaj pa 
potem? Kdo bo potem na vrhu? v praksi vidimo, da 
se politiki menjajo, vodenje ostaja enako. «

»živimo v času, ko moramo dvomiti o vsem!«

Z Borisom se z 
lahkoto zapletes 
v nadvse zanimiv 

pogovor. 
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Delikatna 
umetnost 
kupovanja 

perila 

trgovine s kopalkami in 
spodnjim perilom vam ne 
znajo ponuditi vsega, kar 

bi lahko, trdi Eva Soršak, lastni-
ca spletne trgovine Modna dama, 
posebej ženske z močnejšo po-
stavo in velikim oprsjem ima-
jo pri iskanju perila (in seveda 
kopalk) precej težav. Na spletni 
strani Modne dame je veliko zelo 
koristnih nasvetov o pravilni iz-
biri in vzdrževanju perila, ampak 
kako skorajšnja doktorica kemije 
postane izvedenka za perilo?

»Svakinja mi je omenila, da 
ženske z močnejšo postavo tež-
ko dobijo spodnje perilo in paso-
ve,« pravi. »Z možem sva se loti-
la spletne raziskave, on je našel 
dobavitelje spodnjega perila in 
sem začela sodelovati z njimi. Si-
cer sem pa kemičarka, končujem 
doktorat iz kemijskih znanosti, se 
pravi, da sem čisto iz druge stro-
ke, ampak me je potem to začelo 
tako zanimati, da sem na spletu 
prebirala, kaj ženske potrebujejo, 
kaj pričakujejo … Dve leti sem 
lovila te tri znamke, ki jih zdaj 
zastopam, to je postalo posebna 
strast. Stiki z ženskami so pa še 

bolj utrdili to, kar sem našla na 
spletu, kaj potrebujejo in iščejo. 
Želijo perilo, ki ni drago – ampak 
temu se ne da vedno ustreči, ker 
gre kakovost z roko v roki z višjo 
ceno – želijo lepo perilo, ne mara-
jo na primer ‘mamastih’ nedrčk-
ov, želijo perilo, ki se ne vidi skozi 
bluzo. Pri hlačkah pa nočejo, da 
se jim zarežejo v mehko tkivo. Pri 
perilu se da to mogoče še zakriti, 
pri kopalkah pa ne.«

Zastopa tri blagovne znamke – 
za mlajšo populacijo, za srednjo in 
za močnejše ženske. »To so sestrske 
znamke, ki uporabljajo isto tehno-
logijo. Njihova posebnost so velike 
številke, ki jih je v Sloveniji težko 
dobiti. V tujini so med prvimi peti-
mi najbolj prodajanimi znamkami 
tiste, ki imajo tudi nedrčke za ve-
lika oprsja ali perilo za močnejše 
postave,« pravi. Saj bi rada proda-
jala tudi v pravi trgovini, a je težko 
priti zraven, vzdihne. »Vsi se otepa-
jo, vsi govorijo, da tega ne potrebu-
jejo, velika blagovnica v Ljubljani, 
na primer, pravi, da imajo dovolj 
za vse, ampak če zavijete vanjo … 
Težko jim je dopovedati, da bi lah-
ko vključili blagovno znamko, ki 

pokriva del populacije, ki ga na slo-
venskem trgu ne pokriva še nihče. 
Ne sprejmejo te, češ da to ni aktu-
alno. Še do sestanka težko prideš, 
da bi jim lahko osebno razložil. 
Dolgih mailov nihče ne bere, v šti-
rih ali petih vrsticah pa težko neko-
mu, ki tega področja ne pozna, ra-
zložiš, zakaj je pomembno. Vendar 
je to nekaj, kar bi zagotovo našlo 
svoje mesto pri potrošnicah.«

Mimogrede, tule je odgovor na 
vprašanje, ki vam bržkone že leta 
ni dalo spati: do katere črke gredo 
košarice nedrčkov? Zdaj vemo: do 
P. »Ženske pogosto sploh ne vedo, 
katero velikost imajo, ker v življe-
nju niso imele modrčka, ki bi stal, 
kot bi moral. Ko dobijo pravega, ki 
sede tako, kot mora, da je tisti tri-
kotnik med dojkama na koži, da 
niso naramnice preveč zategnjene, 
da nikjer nič ne kipi, da je kost na 
točki, kjer dojka izrašča iz telesa, 
potem pridemo tudi do takih veli-
kosti. Zdaj so pa ženske obsojene 
na F, G, večjo košarico pa je že tež-
ko dobiti. V trgovinah se večinoma 
dobijo košarice tja do F. Za večje je 
pa na voljo zelo malo modelov, ki 
so tudi slabo zasnovani.«

Zgodovina ne hrani podatka, kdo jih je 
požrtvovalno meril, vemo pa tole, kar okrog 

osemdeset odstotkov žensk menda nosi 
modrček nepravilne velikosti, torej je precejšnja 

verjetnost, da ste med njimi. Pravilno izbrati 
in vzdrževati modrček je zapletena mešanica 
znanosti in umetnosti. In je zares pomembna 

stvar, ker lahko nepravilna izbira modrčka vpliva 
tudi na zdravje. Ampak brez skrbi, našli smo 

žensko, ki nam je vse razložila. Res vse.  
O kopalkah, o modrčkih in o spodnjih hlačkah. 

Nikoli več nas ne bo nič tiščalo. Zdaj mi je 
veliko laže tam okrog prsi. 

Tekst: jeLKa SežUn, foto: ŠiMen ZUPančič

pravi modrček,
boste razumeli

Ko poskusite

vendar zemeljske zakonitosti kaže-
jo, da nekaj ni tako, kot mislijo, kajti 
mnogo med njimi ima sesute zako-
ne, nimajo denarja, bolni so in tako 
naprej. Potem takšen človek reče, 
dobrota je sirota. Ta ni brezpogoj-
no pomagal. Anton Trstenjak je re-
kel, kdor pravi, da je dobrota sirota, 
prave dobrote v svojem srcu sploh 
ni nikoli občutil. Ko nekaj narediš 
brezpogojno, brez pričakovanja, ne 
moreš biti razočaran. Doktor Dan 
Gilbert je na Harvardski univerzi 
rekel, da so pričakovanja ubijalci 
sreče. Šamani pravijo, nič ne priča-
kuj in nič ne obljubljaj, pa boš sre-
čen. Kako jim potem pomagati? 
Starodavni modreci bi te vprašali, 
ali so te prosili za pomoč? Ne, niso. 
Potem nehaj verjeti, da si ti ta člo-
vek, ki jim boš lahko pomagal, in 
zaupaj, da bo človek dobil točno to 
izkušnjo, ki jo potrebuje. Potem si 
ne kupuješ več ljubezni in se osre-
dotočaš na svoje življenje, poslan-
stvo. Živimo v času lažnih prero-
kov, ko eno mislijo, drugo delajo, 
tretje govorijo. Sai baba je rekel: 
moje življenje je moje sporočilo. 
Kakšno je naše življenje, kaj sporo-
ča? Vse bolj so pogosti trenutki, ko 
se doživljam kot prototip srečnega 
človeka, torej je moje sporočilo, da 
neskončno upanje obstaja. 
¶ »Mi reagiramo na to, kar se doga-
ja v svetu. A obstaja druga percep-
cija, da svet sledi temu, kar se doga-
ja v nas. Če vzamemo stvari v svoje 
roke in gremo svojo pot, bo svet sle-
dil temu, kar se dogaja v naši duši 
in v glavah,« je dejal Jurij Jacko. Je 
vse odvisno od nas samih?

Kdo pa smo mi? Težava nastane, 
ko si damo nalepko – belec, temno-
polti, učitelj, predsednik … in se s 
tem poistovetimo. Kvantna znanost 
pravi, da v kvantni prostor ne mo-
reš vstopiti kot nekdo, temveč kot 
nihče. Tudi starodavna znanja uči-
jo isto. Torej je ta ‘mi’ zelo majhen. 
Če bi se zavedali, da smo neskonč-
na zavest, ki ima neskončno moč, bi 
s to močjo lahko zgradili nov planet 
v vesolju. Te moči ne znamo upora-
bljati in smo programirani, da je ne 
uporabljamo. Ljudje na ulicah ho-
čejo vreči vlado. Sicer imajo dober 
namen, vendar se jih zlahka zmani-
pulira. Kaj, če se med njimi pojavi 
agitator in koga napade z orožjem? 
Lahko pride do prelivanja krvi in 
množičnega nasilja, ki ga bo vla-
da morala zatreti z vojsko ali kako 
drugače. Vseeno recimo, da jim 
uspe po mirni poti, kaj pa potem? 
Kdo bo potem na vrhu? V praksi 
vidimo, da se politiki menjajo, vo-
denje ostaja enako. Zavedati se 
moramo, da so vlade »ugrabljene« 
od zasebnih bank in morajo uboga-

ti ter upoštevati agendo. Zdaj smo 
se v Sloveniji zaradi virusa zadolži-
li za nekaj milijard, da se je poma-
galo ljudem, kar je seveda humano. 
Sposodili smo si »digitalni denar« 
(neresnični denar), številke, ki jih 
je nekdo odtipkal, vrniti pa bomo 
morali v »stvarni vrednosti«, mor-
da bomo morali razprodati neka-
tere lepote Slovenije ... Moje prvo 
vprašanje bi bilo, kaj bi bilo tukaj 
treba narediti.
¶ Kaj pa bi bilo?

Če želimo resne spremembe, in to 
na bolje, potem mora priti do trans-
formacije bančnega sistema. Za-
sebne banke, ki posojajo digitalni 
(neresnični) denar in zanj zaraču-
navajo obresti, bi morale prenehati 
obstajati. Skratka, spremeniti ban-
čni sistem in ga vzeti iz rok zasebnih 
bank. Če ne bi bilo zasebnih bank 
in »nekaterih« v ozadju, ki težijo k 
centralizaciji moči, bi bilo veliko 
težav rešenih. Potrebovali bi tudi 
vmesni člen med vlado in ljudmi, 
ki bi jasno definirali zahteve do vla-
de. Skupino zrelih ljudi, ki niso po-
litiki. Ljudje, ki imajo veliko znanja. 
Kdo so pravi ljudje? Tisti, ki deluje-
jo z zgledom. Bili so primeri, ko so 
demonstranta vprašali, zakaj prote-
stira, pa ni vedel. Kako bomo lahko 
zajeli notranjo moč, če nimamo na-
mere? Jasna namera je temelj. Lju-
dje smo zaradi virusa, izgube služ-
be, pomanjkanja denarja … zdaj 
prestrašeni, lahko bi rekel travma-
tizirani. V takšnem stanju lahko hi-
tro zapademo pod »mind control« 
oziroma smo kot uročeni. Takšnih 
eksperimentov je bilo v prejšnjem 
stoletju kar nekaj. Vendar pustimo 
to ob strani. Rajši se osredotočimo 
na rešitve. Ena izmed njih je, da si 
ne dopustimo, da nas kdor koli raz-
dvaja, temveč gradimo mostove na 
področjih, ki so potrebni. Tako na 
nas ne bo deloval urok »deli in vla-
daj«. Ljudje moramo jasno izraziti 
zahteve! Vendar ne tako, da se pro-
ti nečemu borimo, temveč da se za-
vzemamo ZA … recimo, svobodo 
izražanja mnenja, svobodo odloča-
nja o cepljenju, svobodo odločanja 
o nošenju mask (vse več je podat-
kov o škodljivih posledicah vdi-
havanja CO2), Slovenijo brez 5G, 
Slovenijo kot samooskrbno dr-
žavo, slovensko ekološko kmetij-
stvo, zmanjšanje brezposelnosti, 
alternativne metode zdravljenja, 
življenje brez sledljivih aplikacij, 
telesa brez čipov, svobodo giba-
nja, odpravo prepovedi zborovanj 
itd. Starodavni citat pravi: Povej 
resnico in resnica te bo osvobodi-
la. V življenju sem velikokrat re-
kel: Mogoče ne vem, kaj hočem, 
zagotovo pa vem, česa nočem.  


