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Težave in preizkušnje

so iniciacije

USPEŠEN POSLOVNEŽ JE, KI JE NA SVETOVNI LEADERSHIP KONFERENCI KOT PRVI SLOVENEC
PREDAVAL Z NELSONOM MANDELO, RICHARDOM BRANSONOM, BILLOM GATESOM, DR. STEPHENOM
R. COVEYJEM, JAYEM SHETTYJEM IN DRUGIMI ZNANIMI IMENI, MEDNARODNO UVELJAVLJENI AVTOR
KNJIG IN IZVAJALEC VEČ PROGRAMOV ZA PREBUJANJE NOTRANJIH MOČI IN POTENCIALOV, MED
KATERIMI JE TUDI STOODSTOTNO USPEŠNI 28-DNEVNI BODY RESET. PRAVI, DA JE NJEGOVA NALOGA
LE ODPRETI SRCE, BITI KANAL ZA BREZMEJNO INTELIGENCO IN SOKREIRATI S STVARNIKOM. IN
ČEPRAV MORAMO ZDAJ DVOMITI O VSEM, MENI, DA ŠELE ZAČENJAMO IN NAJBOLJŠE ŠE PRIHAJA.
»VELIKO VEČ DOBRIH STVARI SE DOGAJA, KOT SE ZAVEDAMO. SMO NAMREČ V FANTASTIČNEM ČASU,
KO SE LJUDJE MNOŽIČNO PREBUJAJO,« POUDARJA.

»Ž

ivljenje je igra, pravijo
mojstri, vsi jo moramo
igrati in za večino ljudi
je naporna, ker ne poznajo zemeljskih zakonitosti, po katerih
poteka,« pove in pojasni, da je že pred
prvo diagnozo raka, veliko prelomnico,
živel duhovno, ni pa tega kazal navzven.
Z ženo sta obiskala šamane v Peruju, Sai
Baba v Indiji pa je blagoslovil in podpisal
njegovo prvo knjigo Iz dnevnika milijonarja
ali bogastvo je v nas, kar je bila njegova
največja želja in potrditev.
»V otroštvu sem imel tri probleme – bili
smo neizobražena, revna družina, oče je
bil zaradi pomanjkanja ljubezni do sebe
tudi konflikten. Že kot otrok sem vedel, da
nihče ne bo poskrbel zame in bom moral
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nekaj narediti sam. Razmišljal sem, kako
bi zaslužil, začel delati kot caddy na golfu
in imel sčasoma vse več denarja,« pravi.
Postal je vrhunski podjetnik, govorec na
mednarodnih konferencah, njegova prva
knjiga (s soavtorjem Nikolo Grubišo) je
postala svetovna uspešnica. Njegov založnik je postal slavni dr. Joe Vitale, ki
ga poznamo po filmu The Secret. Izbral
jo je celo za eno od treh najboljših knjig
s področja blagostanja. Po bolezni, ki jo
je preživel s pomočjo Gersonove terapije, starodavnih znanj ter najnovejših
znanstvenih izsledkov, kot sta epigenetika
in nevroznanost, je začel živeti kot novi
Boris, o zdravljenju pa napisal knjižno
uspešnico s številnimi ponatisi Zdravje
je v nas.

KRIZA JE DARILO

»Vse, s čimer se trenutno soočamo, ni
problem, le naša projekcija je, da je to
problem,« pravi o svetovnih izzivih. »Lahko namreč programiramo um, da postane naš največji zaveznik, ne sovražnik.
Kot sta nam pokazala Buda in Pitagora,
moramo najprej odkleniti mental, šele
nato odpreti srce. Ko imaš jasno namero
in izbiro, se tudi srce uglasi s pomočjo
grlene čakre, ki simbolizira našo voljo,
potem lahko deluješ v harmoniji. Kajti um
je odličen za postavljanje vprašanj, srce
pa za odgovarjanje,« pove in doda, da se
zdaj pojavlja veliko lažnih prerokov, ki jih
prepoznamo po tem, da eno mislijo, drugo
govorijo in tretje počnejo. »Zato moramo
zdravo dvomiti o vsem in na novo ovredno-

titi vse, kar so nas naučili. A kriza je lahko
tudi darilo, ko spremeniš pogled in začneš
nanjo gledati kot na iniciacijo,« poudari.
»Veliko je govora o karmi, da plačujemo
stare grehe, kar je poenostavljeno. Znani
ezoterik Thomas Keller je rekel: 'Karma ni
nič drugega kot nedokončan posel.' Zato
zame obstajajo samo nizke – jeza, ljubosumje, strah – in visoke vibracije – radost,
igrivost, hvaležnost, ljubezen. Sami se
odločamo, v kateri vibraciji bomo, zato
treniramo um, da ne zdrsnemo. Karma ni
nič drugega kot upravljanje svoje lastne
življenjske energije,« izpostavi, da torej v
vsaki nedokončani situaciji s komerkoli le
bolj ali manj uspešno upravljaš svojo energijo. »Zavedaš se, da si sam stvarnik in
vsaka težka situacija, v katero te nekdo ali
nekaj porine, je iniciacija. Psihoterapevt
Viktor Frankl je v taborišču v strahotnih
razmerah dokazal, da je naša zadnja svoboščina, kako se odzivamo na zunanje
okoliščine. Prav tega zadnjega branika se
bodo zdaj lotile elite, saj gremo v popolno
pranje možganov,« opozarja in doda, da
se ne glede na vse vedno sami odločamo,
kako se bomo odzvali, pri tem nam pomagata natreniran um in vešče upravljanje
življenjske energije. »Nikoli ne moremo
doživeti močnejše izkušnje, kot smo mi
sami – brezmejna zavest. To pa pomeni,
da ni naključij in da smo se strinjali z vsem,

Z gibanjem
Aktivno srce
na kvadrat želi
Vene razdvojene
ljudi povezati
v spoštovanju
medsebojnih
razlik in
prizadevanju za
skupne cilje.

kar se nam dogaja, trenutne preizkušnje pa potrebujemo kot iniciacije, ker so
ljudje zaspali,« pojasni. »Čas je, da
se oddaljimo od plemenskih
prepričanj – čeprav imamo praspomin na to,
da v plemenu lahko
preživimo –, kajti
razsvetljenje je
vedno individualna, ne kolektivna izkušnja.
Plemenska
prepričanja so
npr., da če imaš
raka, potrebuješ
leto, da se pozdraviš,
ali umreš – kar ne velja
več. Zdaj se lahko v hipu
zgodi vse, le visoko vibracijo je
treba doseči. Poleg tega se nam močno
kaže multiplikator notranjega stanja, kar
pomeni, da bomo, če smo bili že pred krizo
srečni, zdaj še bolj, ker se bomo začeli
zavedati, da ni nič samoumevno. Za ljudi je
namreč vse samoumevno – da bo država
poskrbela zanje, elektrika, čist zrak in
voda … Toda nič ni samoumevno! Sadhguru je poudaril, da smo lahko hvaležni
že, če se zjutraj zbudimo, saj se približno
pol milijona ljudi na noč ne.«

več umirati, se znova inkarnirati, pozabiti
in se vsega znova učiti. Thomas Keller
pravi, da smo za ciklus, da smo prišli
do sem, potrebovali približno 1200, 1300 življenj,
zdaj pa je priložnost,
da gremo na drugo
raven in ne ponavljamo novega
kroga inkarnacij.
Prišel je namreč
čas, da se osvobodimo dualnosti
ter sprejmemo
tako svetlobo kot
temo, kajti šele ob
koncu življenja se
lahko nekaj izkaže za
pozitivno ali negativno. In
ker se je vsak kot duša z vsem
strinjal, ne more obstajati nič slabega
ali zlega,« dodaja in pravi, da bo o prihodnosti odločala kolektivna zavest. »Dva
bosta na polju drug ob drugem, eden bo
ostal, drugi pa bo vzet. Nekateri bodo
ponavljali ves ciklus življenj, drugi bodo
šli na višjo raven. Veliko ljudi bo doživelo
močne iniciacije, a se bodo imeli hkrati
možnost osvoboditi na vseh ravneh. In
oblikovale se bodo skupine ljudi, ki bodo
neskončno močne,« pravi.
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OSVOBAJANJE IZ MATRIKE

»V tem posebnem času so se odprli portali, pogoji za napredek so celo večji, kot
bodo v zlati dobi, in kar nam počne elita, je
v resnici kozmična budnica, iniciacija. Jezi
nas, ko vidimo, da politiki sledijo načrtu
elit in ljudje umirajo, a starodavna šola
misterijev uči, da če si proti nekomu, mu
s tem daješ svojo življenjsko energijo.
Enako, če si proti. Ko smo jezni nanje,
tako pademo pri upravljanju svoje
energije. Zato se je najbolje odklopiti od vsega, dvigniti vibracijo in
nadaljevati svojo pot. Samo tako
se lahko osvobodimo iz matrike
fizično, čustveno, mentalno in
duhovno in nam nobena elita nič
več ne more,« pojasni in doda:
»Zemlja je šola misterijev. Paul
Solomon pravi, da smo kot duše
videli Zemljo in se želeli igrati
na njej, zato smo si materializirali telesa, a se zagozdili v njih.
Tako moramo spoznati, kako deluje
življenje v njih. A hkrati živimo v
fantastičnih časih, ko nam ni treba

AKTIVNO SRCE NA KVADRAT

Ena takih skupin je družbeno gibanje
Aktivno srce na kvadrat, ki na njegovo
pobudo združuje tiste, ki so enkrat na
mesec pripravljeni podariti uro svojega
časa in znanja za pomoč planetu, živalim in ljudem. »Gre za več kot skupnost,
to je odgovor na vse, kar počnejo elite.
Prihodnost je namreč v majhnih skupinah, ki se bodo povezale v nameri in jasni
izbiri – ob tem bodo padli vsi poskusi,
da bi nas upravljali in razdvajali,« pravi.
»Ljudem v življenju ne uspe, ker mislijo, da si tega ne zaslužijo. Z dobrimi deli
pa imaš boljše mnenje o sebi, prebudiš
svojo neskončno notranjo moč in deluješ z zgledom. Skupina gradi mostove
med razdvojenimi s spoštovanjem razlik
in skupnim prizadevanjem za tisto, kar si
vsi želimo – ekološko hrano, čist zrak in
vodo, prijazne ljudi, dobro vlado in obilje
…« Več informacij o njegovih programih
in gibanju pa najdete na njegovi spletni
strani https://borisvene.si/.
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