




»Ta knjiga bi morala biti učbenik na fakulteti!«
Franc Zavodnik, direktor zavoda Demeter Slovenije

»Kakšen zaklad! Ne vem, ali je že kdo prispeval takšno podporo 
notranjim procesom … Zelo zanimivo tudi za zdrave.« 

dr. Vesna Vilar 

»Na vrh moje osebne lestvice knjig, ki jih priporočam iskalcem zdravja 
na vseh ravneh, se je te dni povzpela knjiga ´Zdravje je v nas´ …«

Saša Vodovnik, knjigarna Zdaj

»Ta knjiga je pred svojim časom. Je tisti manjkajoči kamenček, ki 
pomeni preboj od iskanega zdravja, do iskanega sebe.«

Aleš Miklavc, EKO365

»Veliko delo, ki vsakogar nagovarja k dejanjem lastnega junaštva …  
Velika hvala v imenu vseh bralcev, ki nam bo srce prerodilo v Ljubezen.«

Robi Vilar, kmetovalec

»To je zgodba o rojstvu novega Borisa, ki je našel pot ozdravitve znotraj 
širjav svojega duha. Spoznal je ljubezen, najmočnejšo silo tega sveta.«

Anton Komat, ekozof

»To je zagotovo ena najboljših, če ne že najboljša knjiga na temo  
zdravja, kar sem jih prebral.«

Robert Goreta, predavatelj in pisatelj

»Knjiga je napisana z izrednim poudarkom na praktični uporabi, zato 
prinaša upanje, luč, radost vsakemu bralcu.«

Doc. dr. Vida Kampuš Trop



»Super knjiga! Želim si, da bi čim več bolnikom, svojcem in drugim 
pomagala na poti do celovitega zdravja.«

mag. Jana Wahl, dr. med., spec. splošne kirurgije,  
MBA, Univerzitetni klinični center Ljubljana

»Na vprašanje, kako spoznati samega sebe, bi bil odgovor: Preberite 
knjigo ´Zdravje je v nas´. Hvala za neprecenljivo darilo, ki sega daleč 
onstran besed.«

                                  Mirela Smajić Zuber, Založba Primus

»V knjigi so opisane vse pasti razmišljanja. S pogumnim odkrivanjem 
in raziskovanjem bistva obstoja bralcu odpira srce.« 

Davorin Zalokar, učitelj gibalnih in borilnih veščin
 
 »Čudovita osebna izkušnja, ki pokaže na eno zmed številnih poti, 
kako najti pot do sebe in z dosledno usmeritvijo v zdrav življenjski 
slog, tudi do krepkega zdravja.«

                                     Marjan Videnšek, Zavod Preporod

»Bravo! Avtorjema je uspelo navidezno nemogoče: upariti znanstveno 
analitični način razmišljanja z intuitivnim pristopom.«

dr. Mirko in Ivica Mušič, ekološka trgovina Kalček

»Kapo dol! Lepota in bistvo knjige je v tem, kako izraziti sebe ter kako 
pazljivo, s srcem in hkrati z umom slišati sebe.«
     Anita in Marjan Kogelnik 

»Odlična knjiga, čestitam. Predvsem me veseli, da avtor predlaga,  
oziroma se je poslužil celostnega zdravljenja.«

          Jože Majes, fitoterapevt
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Kako sem s pomočjo starodavnih  
modrosti in najnovejših znanstvenih  

dognanj premagal največjo krizo v svojem življenju

Ko sem leta 2003 prejel prvo diagnozo hude bolezni, nisem niti v 
sanjah pomislil, da bo sledila več kot desetletje dolga pot očiščevanja 
in notranje preobrazbe. 

Vendar sem bil že na začetku, hvala Bogu, dovolj priseben, da se 
nisem podal v brezglavi boj proti simptomom, temveč sem se želel 
dokopati do vzrokov. Z razreševanjem notranjih konfliktov sem 
začel odmetavati nakopičeno kramo, kot so nezavedni vzorci, zavzeta 
stališča, specifična prepričanja in podobno. 

Čeprav sem vsak dan izvajal tudi različne protokole telesnega 
očiščevanja in zdravljenja, knjiga opisuje predvsem mojo notranjo 
pot. Gre za osebno izpoved uspešnega poslovneža, ki se je bil prisiljen 
obrniti vase, se predati ter popolnoma prevrednotiti svoja življenjska 
načela in prioritete. 

Ali je šlo za pogum? Ne. To je bil edini način, da sem preživel. Ker 
nisem imel druge možnosti, nisem imel izbire. Ker nisem imel izbire, 
ne morem govoriti o pogumu. Imel pa sem močno voljo do življenja in 
še eno posebno, a veliko željo: Nadvse sem si želel videti otroka odrasti. 
Zato sem vse preostalo pač podredil temu cilju. 

Namen knjige je opozoriti na ključne blokade, ki povprečnega 
iskalca boljšega življenja ovirajo na poti samorealizacije. Čeprav so 
bralci knjigo proglasili za »navodila za uporabo, ki bi jih moral vsak 
človek dobiti pri rojstvu«, za »obvezno branje na fakulteti« in podobno, 
gre le za eno izmed poti, kako najti sebe. 

Mene je v iskanje pač potisnila kriza. Če bi se lotil opisanih postop-
kov pred njo, verjamem, da mi ne bi bilo treba skozi takšno kalvarijo. 

Knjiga je kombinacija spoznanj obeh avtorjev. Jaz sem prispeval 
svojo izkušnjo, Nik pa je zgodbi dal globino in brezčasnost ter jo »ople-
menitil« s starodavnim duhovnim znanjem. 

Zato vzemite iz knjige, kar vam ustreza. Napisana je tako, da lahko 
nasvete uporabite ob razreševanju vsake krize, ne le tiste na zdravst-
venem področju. 
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Prav zato knjiga ne govori veliko o samem zdravju in zdravljenju, 
temveč je čim bolj splošna; še posebej od druge četrtine naprej. Do 
tam si, tudi z najnovejšimi znanstvenimi dognanji, dodobra razjasnim 
sledeče: kaj zdravje sploh je; kako se v vsakem človeku prepleta pet  
energijskih ravni, ki vplivajo na razvoj bolezni; dejanski pomen hrane 
in njen vpliv na telo; katere kriterije je treba upoštevati pri izbiri me-
tode zdravljenja, in podobno. 

Sledi veliko poglavje o moči uma nad telesom. Na primer, kako 
lahko v določenem trenutku in v specifičnih okoliščinah nekateri ljud-
je zavestno vplivajo, ali bodo na neko snov alergični ali ne. Ali pa se 
lahko celo zavestno odločijo, kdaj bodo imeli ciste, diabetes, tumorje, 
epilepsijo … in kdaj ne. 

Opisan je tudi postopek uresničevanja želja. V nasprotju s prilju-
bljenim prepričanjem, da močna želja vodi do uresničitve, dej-
stva kažejo ravno obratno: Le v treh, zelo specifičnih primerih, 
je priporočljiva močna želja. V vseh preostalih pa lahko ta dobe-
sedno ubije življenje, kar opisuje resnična zgodba o Solomonovih 
paradižnikih (ki dejansko govori o saditvi paradižnikov in vplivu 
misli na materijo). 

Dobršen del knjige se ukvarja s čustvi in strahovi. Opisane so tehni-
ke, s katerimi sem se spopadal z njimi. Številne so stare tisočletja, ven-
dar širši javnosti neznane, saj izvirajo iz skrivnih učenj Mojstrov in 
modrecev. Tudi nekatere druge bodo za marsikoga novost, saj sem si 
jih izmislil kar sproti. 

Sledi poglavje o razreševanju odnosov in nezavednih prepričanj, 
katere sem usvojil v rani mladosti in ki so odločilno vplivala na ob-
likovanje moje osebnosti. Ko sem opravil z njimi, sem se počutil veliko 
bolj svobodnega. 

V četrtem poglavju z naslovom »Majhna odkritja« je predstavljen 
koncept iskanja miru. Vendar ne na način, da bi morali izprazniti um 
ali se bojevati za posebne okoliščine, v katerih ne bi doživljali stresa. 
Gre za pristop, ki omogoča stanje notranje izpolnitve tudi v vsakdanjih 
in celo kaotičnih razmerah. 

Podobno velja tudi za razlago, kako zaživeti v trenutku. Ker si ni-
sem mogel pomagati s populariziranimi metodami, sem se zatekel k 
tisočletja starim modrostim, ki delujejo vedno, povsod in za vsakogar. 
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V tem duhu se knjiga tudi sklene. Zadnje poglavje, »Veliko razo-
detje«, razkriva zemljevid, po katerem se odvijajo naša življenja, ter 
temelje ene najznamenitejših starodavnih Šol misterijev. Avtor, veliki 
matematik Pitagora, je z enako doslednostjo in strastjo, s katerima se 
je loteval matematičnih izzivov, proučeval tudi zakonitosti življenja. 
Prepoznal je način, kako prebuditi svojo pravo naravo ter živeti z ravni 
duše; torej polno, srečno in harmonično življenje. 

Tematika je res nekoliko globlja, vendar si je vredno vzeti nekaj časa 
za študij teh modrosti. Marsikdo utegne dobiti prave odgovore na glo-
boka vprašanja, ki si jih ponavadi postavljamo s ciljem rešitve prob-
lemov ali v želji po izpolnjujočem življenju. 

Čisto za konec pa je predstavljena dejanska sila, ki zdravi in omogoča 
vsakršno rast in razvoj oziroma njeno znanstveno odkritje. 

Čeprav je celotna knjiga prežeta z idejami obeh avtorjev, je zaradi 
lažjega branja zasnovana, kot da sem jo napisal jaz.

        Boris

P. S. Še drobni tisk. Nobeden od avtorjev ni zdravnik, zato knjiga ni 
medicinski vodič k reševanju zdravstvenih problemov. Čeprav so mi 
opisane metode in tehnike dobesedno rešile življenje – v času, ko to 
pišem, bi moral biti glede na zdravniške napovedi že več kot deset let 
pod rušo – vam avtorja ne moreva zagotoviti, da bodo enako pomagale 
tudi vam.



5

Najbolj temačen sončen dan 
Ko sem se tistega poletnega dne vozil domov od zdravnika specia-

lista, sem bil prazen. Nekoliko presenečen, nikakor pa ne vznemirjen. 
Trava je bila še vedno zelena, nebo modro … Jaz pa isti stari Boris, ki 
bo z velikopoteznimi načrti obrnil svet. 

Na hudo diagnozo,1 strah zbujajočo besedo na R, ki mi jo je zdravnik 
pravkar sporočil, sem gledal kot na vsako drugo stvar: Tako, kot je 
prišla, bo tudi odšla. Koža, ki je popustila pod bremenom bolezni, se 
bo zacelila. 

V življenju mi ni bilo postlano z rožicami. Že od mladih nog sem 
doživljal mnoge grenke izkušnje, tako v domačem okolju kot v šoli. 
Vendar mi je vedno uspelo iz limon narediti precej okusno limonado. 
Pomanjkanje samozavesti in slabo samopodobo sem si krepil s prido-
bivanjem mišic in treningom borilnih veščin. Povprečno izobrazbo 
sem nadgradil z udeležbo v sistemih mrežnih marketingov, kjer sem 
služil lepe denarce. Sosedske slabe odnose, ki so vladali med starši in 
tako rekoč vsemi preostalimi vaščani, sem počasi zgladil ter jih spre-
menil v vsaj nevtralne. 

Bolezenske tegobe pa sem se odločil nadvladati z zdravo prehrano, 
ukvarjanjem s športom, sproščanjem stresa in pozitivnim razmišljanjem. 

Zato je bil moj optimizem upravičen. Pravzaprav je bila trenutno 
moja največja skrb, kako novico sporočiti bližnjim, da jih ne bom 
preveč prestrašil. 

1 strokovna diagnoza: bazalnocelični karcinom na koži

1
Iniciacija
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Poklical sem prijatelja in mu rekel: »Hej, raka imam …« Na drugi 
strani je zavladala tišina. Razumljivo. Na tak stavek ni nihče pripravljen. 

Nisem pričakoval tolažbe ali sočutja, pač pa sem želel zgolj čim prej 
in s čim manj pompa opraviti z zadevo. 

Težje je bilo doma. Vedel sem, da bo žena razumela. In mi zaupala. 
Glede otrok – predvsem sina, ki je komaj začel hoditi v šolo in je bil 
name zelo navezan – pa me je bolj skrbelo. Ah, kar je, pač je … Bomo 
že kako. 

Odločil sem se, da bom na bolezen gledal kot na poslovni izziv. 
Premagal jo bom in jo vknjižil poleg preostalih dosežkov. V smislu, 
da nič ni nemogoče; glejte me, jaz sem dokaz za to. Ob tej misli sem se 
počutil celo presenetljivo dobro. 

Bolezen kot poslovni izziv
To sem bil jaz. Rad sem učil ljudi in jim svetoval. Užival sem, kadar 

sem se gibal med njimi in se sončil v soju žarometov. Verjel sem, da 
lahko dosežem vse, kar si postavim za cilj. »Ni nemogočih ciljev, so 
samo nemogoči roki,« je bil rek, v katerega sem verjel, in moji uspehi 
so mi to potrjevali. 

Dosegel pa sem veliko; tako rekoč vse, o čemer povprečen človek 
sanja. Deloval sem v obširnih projektih, kjer sem vodil tudi na tisoče 
ljudi in mednje širil svoje znanje. Knjige z mojim imenom na platnicah 
so se prodajale po vsem svetu. Vozil sem lepe, luksuzne avtomobile in 
imel sem izklesano telo. Doma me je čakala krasna, ljubeča družina, ki 
me je izpolnjevala in brezpogojno podpirala na poti.

Imel sem tudi sanje, iz katerih sem črpal moč in navdih. Verjel 
sem, da moj čas šele prihaja. Da, uspeh je čakal name. V Sloveniji sem 
dosegel vse, kar se je dalo, in načrti so segali v Ameriko, obljubljeno 
deželo, kjer sta bila moje znanje in filozofija že odlično sprejeta. Izdajo 
knjige, ki sva jo napisala s prijateljem, je nekaj največjih imen pospre-
milo s tako globokimi mislimi in izjavami podpore, da sem bil ganjen. 

Bil sem pripravljen. Če bi v Ameriki prodal primerljivo količino 
knjig glede na število prebivalcev, kot sem jih v Sloveniji, bi številka 
prodanih izvodov znašala vrtoglavih več deset milijonov kosov, 
izkupiček pa bi meril v visoki devetmestni številki.



1.   Iniciacija

7

Le čakal sem na klic, povabilo oziroma na neko znamenje, da spa-
kiram kovčke in odletim. 

S temi mislimi sem se tistega dne vračal domov. Spraševal sem se, 
kako bo diagnoza vplivala na moje življenje oziroma kaj naj sploh na-
redim.

Naj spremenim življenjski slog? Prehrano? Malo »odklopim« 
poslovne zadeve in si vzamem več počitka? Morda naj se zgolj malo 
bolj pazim sonca? 

Slednja misel se mi je zdela še najbolj nenavadna. Nikakor nisem 
mogel verjeti, da lahko ta zahrbtna bolezen udari zato, ker se človek 
preveč sonči. Navsezadnje govori splošno znana informacija – pojma 
nimam, kje sem jo prvič prebral ali slišal – o tem, da je kožni rak v Avs-
traliji bolj razširjen med uradniki kot med reševalci iz vode.

Odločil sem se, da bom zaenkrat le bolj pozoren ter opazoval spre-
membe na koži. Bo že. Konec koncev, ta oblika bolezni ni smrtna in 
pravzaprav sem lahko še srečen, da se je pokazala v tako mili obliki. 

Vse ostalo pa ostaja isto. Ali morda celo bolje. Ob premagani bolezni 
bom imel še eno navdušujočo zgodbo več, ki bo poslušalcem priklicala 
solze v oči, mene pa postavila na piedestal ter ovekovečila kot heroja. 

Drugo sporočilo

In tako se je tudi zgodilo. Živel sem naprej s svojimi željami, cilji in 
ambicijami, ne ozirajoč se na bolezen in na njeno sporočilo. 

Na novo lekcijo mi ni bilo treba čakati dolgo. Tri mesece po tem, ko 
mi je kirurg izrezal obolelo tkivo, je ugotovil, da se je bolezen pojavila 
na drugem mestu ter v novi, dosti hujši obliki.2 Pogledal me je v oči in 
rekel: »Boris, pacienta z enako diagnozo sem izgubil v pol leta.« 

To je bil stavek, ki me je streznil. 
Ravnodušnost, brezbrižnost in razmišljanje, kako iz problema nare-

diti priložnost, je zamenjal globok strah. 
V lastni režiji sem začel izvajati razna zdravljenja, predvsem različne 

vrste razstrupljanja. Vendar sem vse skupaj počel poleg preostalega 
oziroma kot neko dodatno dejavnost, ki jo opraviš po tem, ko končaš 
pomembne stvari. 

2 strokovna diagnoza: maligni melanom na koži, nodularni tip, Clark II Breslow
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Večino energije sem še vedno namenjal poslovnim ciljem. 
Minilo je več kot leto dni in izkušnja se ni ponovila. Oddahnil sem 

si. Bolj ko se je odmikal čas, bolj sem bil prepričan, da je moja zdravs-
tvena lekcija končana. 

Tretje sporočilo 

Pravi šok je šele sledil. Čez tri leta se bolezen ni le ponovila, temveč 
se je razbohotila v notranjost.3 Nujna je bila večja operacija. Že nekaj 
mesecev po njej, ko niti okreval še nisem dobro, sem doživel nov 
udarec – bolezen ni odšla.

Postajal sem nervozen, kajti znašel sem se v položaju, ki mi je bil 
tuj in neprijeten: Imel sem problem, a nisem poznal rešitve. Še več, 
niti ideje nisem imel, kako naj se lotim stvari, kar me je spravljalo ob 
pamet. Izkoristil sem vse možnosti klasične medicine, ki so me, hva-
la Bogu, ohranile pri življenju. Kaj več pa ne … V zadnjih letih sem 
preizkusil tudi razne alternativne metode, ki, očitno, niso prinesle 
dolgoročne rešitve. 

Kaj pa zdaj?
Spreletelo me je, da je lekcija globlja, kot sem menil. Morda pa je 

čas, da si preneham zatiskati oči in begati sem ter tja; se ustaviti, glo-
boko vdihniti in se vprašati, kaj se res dogaja. 

Prebral sem že toliko duhovnih knjig, da sem se zavedal, da hujša 
bolezen vedno prinaša pomembna sporočila in kriči po spremembi. 

A vedno, ko sem se vsaj nekoliko umiril in začel razmišljati o glo-
bljem pomenu preizkušnje, me je prevzel neki čuden, neprijeten 
občutek, ki je bil kombinacija krivde in nemoči: »Zapravljaš čas … 
Naredi nekaj! Telo potrebuje spremembo … Takoj!!!«

Ta občutek je prilival olje na ogenj čedalje večjega strahu, ki je rasel 
v meni. Bolj ko sem razmišljal o krizi, v kateri sem se znašel, bolj sem 
postajal nervozen, raztresen in obupan. 

Pod površjem pa je ves čas vladala kraljica vseh občutkov – nemoč. 
Proti njej sem se bojeval že vse življenje. Edino učinkovito orožje, s 
katerim sem se ji lahko postavil v bran, je bila aktivnost. 

3 strokovna diagnoza in poseg: maligni melanom na bezgavki (odstranitev triindvajsetih 
bezgavk v dimljah)
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Zdaj sva se spet srečala iz oči v oči. Nič, nekaj bo treba storiti. Našel 
bom najboljšo rešitev in naredil bom vse potrebno, da se pozdravim. 
Navsezadnje sem komaj začel dobro živeti; imel sem le dvainštirideset 
let … 

Nisem želel izgubljati časa. Projekt »Reševanje vojaka Borisa« se 
začenja.

Želite zagotovo ozdraveti od hudih bolezni?  
Nič lažjega … 

Hvala Bogu za svetovni splet. Ne le, da so zdaj vse informacije zbrane 
na enem mestu in dostopne vsem, temveč imamo zdaj vsi priložnost, 
da svoje mnenje, predvsem pa izkušnje, delimo s somišljeniki. 

Odločil sem se, da ne bom preverjal možnosti, ki jih ponuja klasična 
medicina, saj lahko o njih povprašam kirurga ali zdravnika specialis-
ta. »Mora obstajati nekaj več,« sem si rekel. Bral sem o raznih teori-
jah zarote. Medicinski lobi naj bi skušal prikriti preproste rešitve za 
najhujše bolezni, ker naj bi mu slednje odžirale denar. Če obstaja kaj 
takega, je gotovo nekje na spletu … To bom našel ter uporabil. 

Psihično sem se pripravil na dolgo in naporno iskanje. Najprej sem 
si nabavil srednje velik zvezek. Vedno sem lažje razmišljal, če sem 
si pisal misli. Poleg tega sem pričakoval, da bo potrebnih kar nekaj 
zapiskov, preden se bom dokopal do končne odločitve. 

Naslednji dan sem že takoj zjutraj sedel za računalnik in v Google 
odtipkal nekaj ključnih besed. Oh, koliko rešitev! Zagotovo se bo našlo 
nekaj uporabnega … 

Najprej sem se prijavil na različne spletne novičke, ki so »razkrivale 
velike skrivnosti ozdravitev«, prinašale »skrivne informacije, za kate-
re farmacija ne želi, da jih poznate«, ponujale »naravne in takojšnje 
rešitve za raka« ter podobno. 

Našel sem kar nekaj trditev, študij, izjav s podpisi in fotografijami 
ter tudi »dokazov« o neverjetnih ozdravitvah. Mnogo sem jih prejel 
tudi po spletni pošti v okviru novičk.

Angleški naslovi so se glasili: »How to make a Cancer Tumor Dis-
solve in 40 Seconds«, »The Hush-Up Solution for All Disease«, »´Plant´ 
Boosts cancer-Killing Cells for 900%«, »How to Reduce Your Chance 
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of Getting Cancer to Zero«, »New Device Set to End Cancer«, »A One 
Minute Cure For Cancer?«, »Cancer Cure Has Been Banned«, »The 
´Holy Grail´ of Cancer Treatment Revealed«, »A Natural Therapy That 
Stops 3 out of Every 4 Cancers Deaths«4 in tako dalje.

Komu verjeti? 
In to je bil samo začetek. Bolj ko sem raziskoval, več sem našel. 
Kljub veliki želji in močnem impulzu v sebi, da bi zagrabil prvo 

stvar, ki je obljubljala takojšen rezultat, sem ostal toliko zbran, da me 
tovrstne trditve niso premamile. Slutil sem, da je bilo več energije in 
pozornosti namenjene za promocijo kot pa za iskanje, raziskovanje, 
preverjanje in zagotavljanje rešitve.

Iskanje sem ponovil naslednji dan … in naslednji … in še naslednji. 
Nič se ni spremenilo. Znova in znova sem odkrival razne bolj ali 

manj znane tehnike ter metode, ki so obljubljale čudežne ozdravitve. 
Zamislil sem se. Imel sem dve težavi. Prvič, komu verjeti. Oziroma 

natančneje – po katerem merilu naj izberem rešitev? In drugič, kako 
dolgo naj iščem. 

Odločitev ni bila lahka. Če nadaljujem iskanje, lahko najdem nekaj 
res dobrega. Vendar bom morda izgubil prepotreben čas in bolezen se 
bo razbohotila tako močno, da je ne bo mogoče več ustaviti. Po drugi 
strani lahko izberem najprimernejšo možnost in začnem terapijo iz-
vajati takoj, s čimer pa zaprem vrata morebitnim preostalim, boljšim 
rešitvam, ki bi jih lahko našel, če bi si za iskanje vzel nekaj več časa.

Ne, odgovori nikakor niso bili preprosti.
Moral sem si zbistriti glavo in zbrati vtise. Zavedal sem se, da gre za 

odločilno potezo, saj z izbiro pravega pristopa postavljam temelje za 
vse, kar sledi. 

Ker nisem imel pravih oziroma dovolj jasnih odgovorov, sem zaupal 
intuiciji, da mi bo pravočasno ponudila namig. Morda ne kot izbiro, 
pač pa vsaj kot smer, kako naj se lotim zdravljenja.

4 »Kako razkrojiti rakasti tumor v 40 sekundah?«, »Zamolčana rešitev za vse bolezni«, »’Ra-
stlina’ za 900 odstotkov okrepi delovanje celic, ki uničujejo raka«, »Kako zmanjšati mo-
žnost, da bi zboleli za rakom, na ničlo?«, »Nova naprava bo odpravila raka«, »Zdravilo za 
raka učinkuje v eni minuti?«, »Prepovedali so zdravilo za raka«, »Razkrit je ´sveti gral´  
zdravljenja raka«, »Naravna terapija, ki prepreči tri od štirih smrti zaradi raka« 
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Ugasnil sem računalnik in se odpravil na dolg sprehod. Ne zlahka, 
ker mi je ves čas odzvanjalo v ušesih, da zapravljam čas. Vendar je bil 
to samo moj vzorec; način razmišljanja in delovanja, ki me je želel ob-
vladovati.

Nov čas zahteva nove prijeme. Spremembe … 

Internet kot priložnost in past 

Na sprehodu sem razmišljal, kako je bilo včasih enostavneje. Po 
strokovno informacijo sem odšel v knjižnico, poiskal knjige s tistega 
področja ter izbral verodostojne avtorje. Na primer, v zdravstvu so bili 
to zdravniki, ki so uživali velik ugled. Imeli so rezultate in izkušnje, neki 
pomemben položaj v stroki ali pa so (bili) zaposleni v ugledni ustanovi. 

Potem sem iz izbranih knjig prepisal podatke in študije oziroma 
vire, iz katerih so bile informacije pridobljene. Navadno sem že po 
kratkem času ugotovil, da so različne knjige vsebovale dokaj podobne 
informacije, ki so se dopolnjevale ali nadgrajevale. Zato ni bilo težav 
pri oceni, ali navedek drži ali ne. Zgodba je bila zaključena.

Zdaj je drugače. Ne samo, da je svetovni splet prinesel izjemno ve-
liko poplavo informacij, temveč je ponudil priložnost tudi »malim ri-
bam«, da stopijo na plan in razkrijejo svoja zanimiva stališča. 

Z malimi ribami mislim na ljudi, ki jih sicer nihče ne bi citiral ali 
uporabil njihovega mnenja kot verodostojen podatek, saj informacije 
ne temeljijo na dejanskemu delu ali dejstvih, temveč so ali teoretične 
ali predstavljene izkrivljeno, včasih temeljijo na premajhnem vzorcu 
(na izjemah) in podobno. 

Ker pa je iz spletnih vsebin skoraj nemogoče razbrati, ali gre viru 
zaupati, so se male ribe postavile ob bok velikim: Ker ne morejo 
konkurirati po verodostojnosti oziroma po dosežkih, poskrbijo, da so 
opažene; tako da postanejo vidne in drugačne (beri: kljubujejo doka-
zanim in preverjenim dejstvom). 

Oboje skupaj – male ribe v kombinaciji s svetovnim spletom – 
povzroča iskalcu informacij veliko zmedo, saj so stvari že zdavnaj ušle 
izpod nadzora. 

Kar je bilo na začetku darilo, je postala past. Vsi, mali in veliki, ima-
jo enake možnosti, enako veliko prostora in enake kriterije, s katerimi 
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lahko izrazijo svoje mnenje. Napišejo pa lahko vse, kar želijo. Nihče ne 
preverja, kdo na spletu res objavi dejstva in kdo »sfrizirane« podatke, 
katerih cilj je zgolj očarati obiskovalca spletne strani ter ga prepričati. 

In ne gre le za splet. Tudi knjigo lahko zdaj napiše vsakdo ter jo tudi 
objavi. Še pred desetletjem ali dvema je bila izdaja knjige projekt, ki je 
vključeval kar nekaj ljudi, časa, denarja, predvsem pa truda. Danes, ko 
je na voljo tudi elektronska oblika, je knjiga brez težav izdelana popol-
noma v lastni režiji in se lahko začne prodajati v spletnih knjigarnah 
dobesedno čez noč. 

Največji krivec za tovrstno pot smo uporabniki. Vse, iz česar se da 
kovati denar, slej ko prej postane tržna niša. Poslovno okolje se zgolj 
prilagaja potrebam trga. Dokler bomo uporabniki iskali lažje, hitrejše 
in enostavnejše rešitve, nam jih bodo iznajdljivi poslovneži z veseljem 
ponujali. 

Ker nas žene občutek, da moramo preveriti vse, sicer lahko za-
mudimo pomembno informacijo oziroma priložnost, je drugačnost 
mamljiva, vznemirljiva in barvita. Vijolične krave so hit prav tako kot, 
na primer, pralne kroglice, ki perejo perilo ekološko in brez pralnega 
praška. 

Vendar tega nismo mogli preprečiti. Svet drvi v smeri instant rešitev. 
Bližnjica, ki je v bistvu daljnica; vendar to navadno ugotoviš šele, kadar 
zadeve preizkusiš. 

Dokler se tovrstne zgodbe dogajajo na področjih, ki v našem 
življenju ne igrajo bistvenega pomena, ni pretirane škode. (Beri: nov 
obliž za hujšanje, še boljša fitnes naprava, čudežni pekač in podobno.) 
Kadar zaidejo na življenjsko vitalna področja, kakršno je zdravje, pa 
postane nevarno. In prav to se je zgodilo. 

Zadeve so postale tako absurdne, da lahko tako rekoč za vsako stvar, 
ki govori v eno smer, najdemo nasprotno informacijo. V slovenskem 
jeziku je tega sicer manj, v angleškem pa je izbira neskončna. 

Telovadba škoduje zdravju … in pitje vode tudi? 

Ko sem tistega dne v Google vpisal v angleščini »telovadba ko-
risti zdravju«, sem našel 360.736 zadetkov. Ko sem vpisal »telovadba 
škoduje zdravju«, pa jih je bilo 808.263. Ali pa »pitna voda, dobra za 
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zdravje«, je imela 120.183 zadetkov, »pitna voda, slaba za zdravje«, pa 
216.924. 

Analiziral sem, kdo je podpisan pod kontradiktorne članke in 
»raziskave«, ter ugotovil, da so bili to (tudi) nekateri priznani in 
ugledni zdravniki ter ogromno malih rib, ki si počasi prisvajajo rib-
nik. 

Postopek je preprost: Prednjači mnenje tistega, ki ga pri iskanju 
najdeš prej. Znano je, da uporabniki pri iskanju po spletu – na primer 
po Googlu – navadno preverijo le prvo stran zadetkov. Torej kakšnih 
prvih deset spletnih strani, ki se jim je uspelo pririniti na vrh. 

To pa niso (vedno) podatki, ki so najbolj verodostojni, temveč je 
bilo v njihovo pojavnost vložene največ energije. 

Spletni iskalnik je pač zasnovan tako, da najprej pokaže rezultate, ki 
najbolj ustrezajo pravilom igre. Kdor pozna ta pravila in zna izkoristiti 
razmere, bo viden hitreje in bolje.

Obiskovalec, ki v iskalno okence vpiše ključno besedo, zato pravih 
podatkov velikokrat niti ne najde, saj so zakopani nekje med zadet-
ki; morda na osemnajsti ali dvaindvajseti strani. Avtor spletne strani 
se pač ni potrudil, da bi s strateško izbiro ključnih besed, povezavo 
z drugimi spletnimi stranmi, dodajanjem video vsebin in podobnimi 
marketinškimi prijemi »optimiziral« svojo spletno stran. 

Drugi problem je naslednji. Če se iskalec po naključju že dokoplje 
do verodostojnih vsebin, mu nič na tej spletni strani ne bo odkrivalo, 
da so podatki pravi. Nasprotno, ker ne bo tekst močno poudarjen, ker 
ne bo podprt z izjavami oziroma »marketinško obdelan«, se bo obisko-
valcu zdel pust, bled in »preveč običajen«. In zato celo manj verodosto-
jen od tistega na drugih, našminkanih spletnih straneh.

Zdravniki in »zdravniki«

Težav pa še ni konec. Če bralec oziroma obiskovalec spletne strani 
že nekako ugotovi, da je pod tekst podpisana oseba z ustrezno izo-
brazbo, še vedno ne ve, kdo je zdravnik in kdo »zdravnik«. 

Na primer, kdo je posvetil svojo kariero reševanju določene bolezni 
ter ves čas raziskuje, se posvetuje s kolegi, testira nove prijeme in vest-
no zapisuje povratne informacije … ter kdo je zdravnik le na papirju. 
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Torej ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, a morda 
sploh več ne dela s pacienti. (Če sploh kdaj je …) 

Kako naj obiskovalec loči med njima, če oba – oziroma, drugi mor-
da še bolj – opevata svoji bleščeči karieri in skoraj čudežne ozdravitve? 
Nemogoče je ugotoviti, da prvi to dejansko tudi počne, drugi pa ima 
le dobrega svetovalca za marketing ter je bil pripravljen v ta projekt 
vložiti veliko truda, časa in denarja. 

Najprej človek, potem zdravnik … za pacienta pa 
izključno bela halja

Zadeva postane bolj logična, če pogledamo na vse te zdravnike – 
in predvsem na »zdravnike« – kot na običajne ljudi. Predvsem glede 
njihovega odnosa do službe, denarja, življenjskih prioritet in podobno. 
Nekateri ne opravljajo svojega dela zato, ker bi mu bili maksimalno 
predani oziroma bi bili pripravljeni narediti kar koli, da pomagajo 
sočloveku. Zanje je vse skupaj zgolj služba. »Z leti se navadiš, da ti 
stvari ne pridejo do živega,« znajo povedati. Tako kot večina ljudi si 
želijo službo prilagoditi predvsem – sebi. 

Seveda, tudi zdravniki so ljudje. Vendar se v nečem bistveno raz-
likujejo od drugih poklicev: Imajo izjemno velik vpliv na množice in 
zato tudi veliko odgovornost do ljudi ne glede, ali to želijo ali ne. 

Oznaka dr. med. nosilcu naziva avtomatično dodeli pomembnost 
in nesluteno moč, saj pacienti dojemamo belo haljo kot znak najvišje 
avtoritete. Nasvete zdravnikov upoštevamo bolj kot nasvete kogar koli 
drugega. 

Zato ni čudno, da se najdejo tudi taki »zdravniki«, ki tovrstno 
situacijo z veseljem izkoriščajo. Njihov cilj ni, na primer, preveriti 
izsledke v realnih in nevtralnih razmerah, pač pa se oklepajo neke 
natančno določene trditve, za katero so se vnaprej odločili, da jo 
bodo dokazali. 

Posledično je celotna raziskava zastavljena tako, da raziskovalec 
zgolj išče načine, kako potrditi svojo domnevo. In kdor išče, ponavadi 
najde, ker je mogoče domala vsako stvar pokazati z enega ali z drugega 
zornega kota. 
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To je potrdil tudi verjetno najbolj znani celični biolog na svetu, dr. 
Bruce Lipton, bivši predavatelj na Medicinski fakulteti Univerze Wis-
consin, pionirski raziskovalec na Stanfordski univerzi in avtor odlične 
knjige »Biologija prepričanj«. Leta 2012 je na seminarju, imenovanem 
»Biology of Transformation«5 povedal, da se znanstveniki vnaprej 
odločijo, kaj želijo dokazati. Potem pa iščejo načine, da potrdijo svoje 
domneve. Ko jim uspe, »pozabijo« vse predhodne raziskave, ki so jih 
opravili, a niso dale želenih rezultatov, ter se osredotočijo zgolj na tisto, 
ki se je razpletla po njihovih pričakovanjih. 

Seveda nepristranski uporabnik oziroma pacient ne ve, ali je razis-
kovalec nevtralno raziskal možnosti ali pa je toliko časa vrtal in spre-
minjal parametre, dokler ni našel idealnih okoliščin, v katerih je bilo 
malenkostno odstopanje od statističnega povprečja. Kar je, seveda, oz-
nanil kot veliko razkritje in potrditev svoje domneve v smislu: »Stvari 
niso take, kot vam jih že leta prikazujejo. Tu je dokaz …« 

Zato lahko beremo o, na primer, več kot devetdesetodstotnem uspe-
hu ozdravitev pri pacientih s hudimi boleznimi. 

Dve dodatni težavi 

Naslednji problem, ki sem ga zasledil pri raziskovanju na svetovnem 
spletu, je tako imenovani zaprt krog trditev. Ko sem iskal vir, ki bi iz 
prve roke potrdil, da je neka izjava res iz ugledne inštitucije, sem ugo-
tovil, da spletni portali citirajo drug drugega in tako tvorijo zaprt krog, 
do vira pa njihove povezave ne vodijo. 

Ta fenomen sem odkril zaradi identičnih tekstov »kopiraj in prilepi« 
na različnih spletnih straneh. Vsi so uporabljali povsem iste besedne 
zveze.

V zdravstvu pa obstaja še ena specifična težava: Mnogi zdravniki 
so toliko osredotočeni na drevo, da pozabijo na gozd. Ozko usmerjeni 
pogled prevlada nad splošnim, celostnim učinkom na telo. Na primer, 
specialist za osteoporozo priporoča uživanje sirov, zdravnik, ki ga skrbi 
holesterol pacienta, pa jih strogo odsvetuje. Ali: Nutricionist priporoča 
znatno uživanje himalajske soli, splošni zdravnik pa je proti vsaki soli. 

5  »Biologija preobrazbe«
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Pot do pravih informacij 

Ugotovil sem, da moram postati bolj moder oziroma poučen glede 
uporabe odprtih vsebin. Če bom uporabljal običajni način iskanja na 
spletu, ne bom dobil realnih podatkov. Povedano drugače, Googla ne 
morem uporabiti za iztočnico ter vanj vpisati, na primer, »najboljše 
zdravljenje za raka«, temveč moram pri verodostojnih virih vnaprej 
izbrskali ključne podatke. 

Spleta niti ne morem uporabiti za potrditev nečesa, v kar verjamem 
ali česar nisem želel verjeti, saj sem našel potrditev (in »dokaze«) za 
kateri koli iskalni niz, ki sem ga vpisal v spletni iskalnik.

Skratka, svetovni splet ni nadomestek za enciklopedijo. V enciklo-
pediji so podatki skrbno izbrani in preverjeni. Iztočnica je neka vodil-
na misel, ki je podprta z več strani. Na spletu pa je pravih, uporabnih 
informacij le peščica. 

Svetovni splet zahteva drugačen pristop

Ugotovil sem, da je ena izmed možnosti naslednja. Najprej se mo-
ram vsaj načelno odločiti in postaviti osnovne zahteve. Na primer, če 
z gotovostjo vem, da ima neki zdravnik rezultate, je realen, srčen in 
resnično predan svojemu delu, bom najprej raziskal njegova dognanja. 
To bo moja izhodiščna točka, nakar bom raziskoval naprej. 

Ko bom prišel do trdnih temeljev, lahko s spletnim iskalnikom 
preverim še ozadje in tudi nasprotne informacije. Vendar ker imam 
zdaj referenčno točko, na katero se lahko oprem, me ne bodo zaslepile 
ribe živih barv in vijolične – ali pa rdeče, zelene in druge – krave. 

Dodatna možnost, ki jo lahko vključim v iskanje, je uporaba in-
tuicije. 

Zanašati se moram na lastni občutek, ki ga doživljam z nežno, toplo 
energijo, ki je prisotna dalj časa. To je intuicija oziroma srce. Močna 
in agresivna energija, ki zažari in ugasne, ponavadi oznanja vijolično 
kravo. Kaže na to, da me je vznemirjenje potegnilo iz obstoječih misel-
nih procesov ter me pahnilo na vrtiljak intenzivnih čustev. 

Pametno se je zanesti tudi na izkušnje drugih. Ker je zelo težko pre-
veriti, katera informacija je na spletu resnična, si je vredno vzeti nekaj 
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časa in analizirati ugotovitve ljudi, ki so se pred časom znašli v po-
dobnem položaju, v kakršnem sem sam.

Ena izmed možnosti je pregled spletnih forumov ali ciljno us-
merjenih spletnih portalov, na katerem uporabniki izmenjujejo svoja 
mnenja. Koristno je prebrati zgodbe običajnih ljudi, ki sodelujejo v tej 
skupini dalj časa in so že v preteklosti prispevali dobre nasvete. 

Še boljša možnost je osebni stik z njimi oziroma njihov opis izkušnje 
iz prve roke.

Ne nazadnje pa moram pri odločitvah upoštevati tudi svojo osebnost 
oziroma lastne filtre realnosti. Večinoma smo ljudje naklonjeni vzne-
mirljivim novostim in dramam, ki nam spodnašajo tla pod nogami. 

Bolj ko smo dojemljivi za tovrstne šoke, manj nas bo pritegnila neka 
informacija, ki ni tako agresivna in pompozna. 

Nekaterim pa velika drama ne ustreza; še posebej bolj izkušenim, ki 
so se zaradi v nebo vpijočih »dejstev« že opekli. Ti so bolj naklonjeni 
informacijam v normalnem tonu, saj se jim zdijo realnejše. Pomanj-
kljivost je, da posledično ne bodo odprti za napihnjene in zaslepljujoče 
zgodbe, ki pa utegnejo biti resnične (a so bile po nasvetu svetovalca za 
marketing začinjene z rumenim novinarstvom). Druga nevarnost pri 
ljudeh tovrstnega razmišljanja je premajhna odprtost za novosti, saj se 
(preveč) gibljejo v znanih ali želenih okvirih.

Jaz sem bil mešanica obeh polov. Rad sem imel utečene, mirne 
vode in realne informacije, po drugi strani pa sem bil pripravljen na 
takojšnjo akcijo, če sem zaslutil priložnost. 

Zato sem bil še toliko bolj razdvojen. 

Čas za analizo 
Naslednje jutro se nisem zapodil pred računalnik ter manično 

nadaljeval iskanja, temveč sem si vzel čas zase. V glavo mi je šinila 
modrost, ki sem jo slišal že ničkolikokrat: »Kadar imaš občutek, da 
moraš teči hitreje, se moraš ustaviti.«

Točno to sem naredil. 
Vedel sem, da moram na situacijo pogledati še z drugega zornega 

kota. Morda sem se preveč zaletel, namesto da bi najprej poslušal in-
tuicijo in sledil znamenjem. 
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Odločil sem se za daljšo meditacijo. Ob sproščanju sem se postavil v 
vlogo opazovalca moje situacije, kar me je nekoliko čustveno oddaljilo 
od dogajanja. V mislih sem se vrnil na začetek. 

Imam torej diagnozo. To je dejstvo. Kaj pa zdaj? Nekaj je treba stori-
ti. Med kakšnimi opcijami sploh lahko izbiram? 

V prvi vrsti je tu klasična metoda – prepuščanje v roke zdravst-
venemu sistemu, kjer zdravniki predlagajo rešitve in usmerjajo 
zdravljenje; pač v skladu z obstoječimi, utečenimi protokoli, ki so jim 
na voljo. 

To možnost sem takoj črtal, saj sem jo pravkar uporabil. Oziroma 
točneje, pustil sem jo za konec, če ne bi našel ničesar boljšega. 

Druga možnost je izbira ene izmed alternativnih zadev, ki sem jih 
poznal. Kaj pa vem … Če bi se spomnil kakšne res dobre, se verjetno 
ne bi tako na vrat na nos vrgel v iskanje po spletu. 

Najrealnejša se mi je zdela še preostala, tretja možnost: preveriti 
druge možnosti oziroma kaj je na svetu sploh na voljo. 

Dobro, torej sem za zdaj na pravi poti. Kako pa naprej? V najboljšem 
primeru bom našel neko rešitev. Postavljen bom pred odločitev, ko 
bom moral v trenutku pozabiti na vse preostale metode zdravljenja in 
se popolnoma predati zgolj temu pristopu. Sicer ne bom nikoli končal 
iskanja. 

Poleg tega me mora ta rešitev toliko navduševati, da bom skoznjo 
črpal moč, energijo in navdih za nadaljevanje izvajanja protokola; tudi 
v situacijah, ki ne bodo idealne.

Ali sem sposoben izbrati eno izmed poti in vanjo toliko verjeti, da 
opustim vse preostale? Se ji predati tako močno, da me niti za trenutek 
ne bo povleklo v razmišljanje in iskanje boljše možnosti v smislu, kaj 
pa, če obstaja še kaj boljšega? 

Trenutno ne. 
Na srečo sem dobro poznal delovanje svojega uma. Bil sem per-

fekcionist in ničesar nisem prepuščal naključju. Če se bom v tej fazi 
odločil za določeno rešitev, se z njo ne bom zadovoljil, ker se bom 
počutil omejenega. Imeti moram zelo široko sliko z obilico možnosti, 
med katerimi bom potem izbral najboljšo. Ali pa me mora določena 
metoda toliko prevzeti, da bom intuitivno začutil, da je prava in edina 
zame. 
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Zavedal sem se tudi pasti, v kateri sem. Dejansko ne izvajam 
ničesar v smeri rešitve, pač pa zgolj kopičim podatke in primerjam 
rezultate. Vse, kar počnem, se začne in konča v glavi – v iluziji, da 
se približujem rešitvi. Sem kot navdušen vrtnar, ki je na vrtu začel 
kopati luknjo za drevo, a preden je izkopal potrebno globino, je dobil 
novo idejo, kam naj zasadi drevo … ter začel kopati novo luknjo. In 
tako znova ter znova. 

Več informacij, večja zmeda

Ura je bila šele deset. Usedel sem se pred računalnik, zaprl oči in 
nekajkrat globoko vdihnil. Mislim sem dopustil, da mi zapolnijo glavo. 
Ne, nobene ideje ali kakšnega jasnega znamenja kako naprej, nisem 
dobil … Ravno nasprotno. Ponovno se je oglasil občutek, da zaprav-
ljam dragoceni čas, ki je v trenutku prevzel nadzor nad menoj. 

»Kadar meniš, da moraš teči hitreje, se moraš ustaviti,« mi je odz-
vanjalo v mislih. Ali bežim pred nečem očitnim, kar imam ves čas pred 
nosom?

Začutil sem, da se je nekaj v meni premaknilo. Preželo me je pri-
jetno vznemirjenje; kot bi se spomnil nekega podatka, ki sem ga iskal 
že dalj časa. 

Ponovno sem se v mislih vrnil na začetek ter se uskladil z osnovno 
namero. Moj cilj je bil najti tehniko, ki bi me prepričala, da bi jo začel 
izvajati takoj. 

In če me do zdaj niso prepričale spletne strani z glamuroznimi 
številkami z odstotki ozdravitev in kričeče izjave ozdravljenih pacien-
tov – kvečjemu so me navdajale s še večjim dvomom – potem me ne 
bodo niti kasneje. 

Spomnil sem se (parafrazirane) Einsteinove modrosti: Če se ne 
moreš odločiti oziroma če rešitve ni na dlani, se ta skriva stopničko 
globlje. 

Potem me je zadelo. 
V bistvu sploh ne iščem tehnike, ki bi obljubljala največjo verjetnost 

ozdravitve. In ne zanima me, kdo od raziskovalcev, ki opevajo svoje 
tehnike, je zaupanja vreden oziroma realno predstavlja svoje podatke. 
Iščem rešitev, v katero bom sam najbolj verjel. 
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Da, to je odgovor! Dejansko sem ga imel ves čas na dlani, vendar 
sem si postavljal napačno vprašanje. Namesto »Komu verjeti«, bi se 
moral vprašati: »V kaj verjamem?« 
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Lupljenje čebule 
Nebo se je razjasnilo. Slišal sem žvrgolenje ptic, sonce je sijalo 

močneje kot sploh kdaj prej in življenje je spet dobilo smisel. Končno 
sem v sebi ponovno začutil tisti znani občutek, ko veš, da si na pravi 
poti. Preprosto veš. 

Zdaj se moram le še pravilno lotiti zadev. 
Tokrat nisem želel ponoviti napake v smislu preverjanja podatkov 

in kopičenja stvari, zato sem se odločil za bolj metodičen in strateški 
pristop.

Izdelal sem načrt. Ne bom izhajal iz ponudbe, temveč iz sebe. Rešitve 
ne bom iskal s primerjavo tehnik, temveč z lupljenjem čebule lastnih 
prepričanj. Najprej moram vedeti, v kaj resnično verjamem. Ko bom 
imel ta odgovor, bom izločil tehnike oziroma zdravstvene protokole, ki 
izbranega ne vključujejo. S testiranjem lastne vere in zaupanja se bom 
približal protokolu, ki je najbolj usklajen z menoj. 

Ob pisanju misli v zvezek sem ugotovil, da je zadeva nekoliko 
obsežnejša, kot sem mislil. Ne gre samo za zaupanje v tehniko oziroma 
v izvajanje nekega protokola, pač pa si moram pred odločitvijo pojas-
niti tudi preostale ključne pojme, ki spremljajo zdravljenje. 

V prvi vrsti moram natančno vedeti, kaj želim z zdravljenjem 
doseči. Se na hitro znebiti simptomov? Ali se jih rešiti za vedno, tudi 
če bi zdravljenje morda trajalo dalj časa? Morda se osvoboditi teh in še 
drugih simptomov oziroma problemov? Ali celo iz celotne preizkušnje 
izvleči modrost, ki me bo osvobodila na širši ravni? 

Takih misli se mi je nabralo kar nekaj.

2
Iskanje poti
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Na pravi poti: začetek iskanja dolgoročne rešitve 

Takoj sem se lotil dela. Vprašal sem se, kje se začne in konča moja 
vera. V kaj sploh verjamem? Od nekdaj sem namreč prepričan, da ljud-
je nismo zgolj materialna bitja, katerih življenje temelji na kemičnih 
telesnih procesih, temveč veliko več. Smo energijska bitja, ki z umom 
in telesom oziroma s čutili doživljamo izkušnjo materialnega sveta.

Torej lahko izločim vse, kar kot ozdravitev ponuja zgolj fizično spre-
membo tkiva oziroma golo odpravo simptomov.

Vzel sem zvezek in z navpično črto razpolovil stran, da sem dobil 
dva stolpca. V levega sem vpisoval tisto, česar ne želim – že prej sem 
v življenju ugotovil, da včasih lažje dobim odgovor, kaj želim, če pred 
tem enostavno pogledam, kaj mi sploh preostane po izločitvi vsega, 
česar nočem – v desnega pa tisto, kar mi je bilo blizu. 

Začel sem z levim stolpcem. Takoj sem izločil tablete, operacije, ob-
sevanja, razne zvarke, prehranske dodatke in podobno. 

Ker sem verjel, da misel močno vpliva na materijo, je morala rešitev 
izhajati iz te nematerialne ravni. Ali pa mora vsaj vsebovati to kom-
ponento. Kaj vse bi lahko sodilo v to kategorijo? Prešinilo me je, da 
bi prižgal računalnik in preveril, kaj na tem področju sploh obstaja. 
Zagotovo je mnogo rešitev, ki jih še ne poznam.

Opa. Tole ne bo v redu. Brez iskanja! Obrzdal sem se, globoko vdih-
nil in si v misli ponovno priklical vprašanje. 

Obratna pot torej. Ne izhajaj iz ponudbe, temveč iz sebe. 
»Bolj moram zaupati, da me bo rešitev nekako našla sama, kakor da 

se mi je treba skozi drn in strn prebijati do nje,« me je prešinilo. 

Kaj je popolno zdravje? 

Do večera sem imel v zvezku popisani dve strani. Dodobra sem 
razčistil, v kaj verjamem. Zadovoljen sem bil. 

Vendar je to šele začetek. Zdaj moram toliko utrditi prepričanje, da 
lahko tovrstni pristop pozdravi fizično bolezen, da me ne bo nikoli 
potegnilo v golo odpravljanje simptomov. Slednje bi se utegnilo zgodi-
ti, če se rezultat ne bi pokazal dovolj hitro, meni pa v svoji neučakanosti 
ne bi uspelo ohraniti mirnosti in zaupanja v ozdravitev.
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Torej moram najti oziroma si razložiti bistvo ozdravitve tako, da 
ta izhaja (tudi) z energijske ravni. Če mi to uspe, bom imel močno 
oporno točko, ki mi bo lahko z logičnimi argumenti ves čas ohranjala 
vero v ozdravitev. 

Kako pa naj se lotim tega? Najenostavnejši pristop se mi je zdel is-
kanje razlage, kako bolezen sploh nastane ter kako je, na neki ravni, nas-
tanek povezan z energijami: s prepričanji, zavzetimi stališči, čustvi … 

Prva ovira je bila že sama definicija zdravja. 
Splošna definicija se mi je od nekdaj zdela sila poenostavljena 

in plitka. Verjamem, da je telo zrcalo, na katerem se odsevajo naše 
odločitve. Oziroma zemljevid, ki nam razkriva, kako upravljamo last-
no življenjsko energijo. Zato zelo težko sprejmem idejo o popolnem 
zdravju, ki se nanaša zgolj na odsotnost bolezenskih simptomov. 

Spomnil sem se zgodbe, ki jo je povedal ameriški nominiranec za 
Nobelovo nagrado, sicer uspešen zdravilec in izvrsten poznavalec ezo-
terike, Paul Solomon. 

Njegova posebnost je bila, da je lahko zdrsnil v posebno stanje pol-
sna oziroma preroškega transa. Takrat je, ne da bi se česa zavedal ali 
se kasneje spominjal, komuniciral z neko inteligenco, ki jo je imeno-
val preprosto Vir. Ta je razkrivala presenetljivo natančne odgovore z 
različnih področij. 

Nekoč sta Paula obiskala mož in žena, ki sta živela na ameriški za-
hodni obali ter bila del višjega družbenega sloja. Njuno življenje se je 
vrtelo okoli posvetnih dobrin: ugleda, denarja, zabav … 

Imela sta hčer, ki se je rodila z okvaro možganov. Stara je bila 
štiri leta, a ni bila sposobna niti govoriti niti hoditi, zato sta bila 
starša obupana. Paulu sta povedala, da sta poskusila že izjemno ve-
liko metod, ki so temeljile na klasični in alternativni medicini, a brez 
uspeha.

Potarnala sta, da se jima je z rojstvom punčke svet dobesedno posta-
vil na glavo, saj nista mogla več živeti po utečenem urniku; počasi sta 
se odmaknila od družbenega dogajanja ter se posvetila sebi in iskanju 
globljega pomena življenja. Najprej sta začela iskati zdravnike, kasneje, 
ko jima ti niso mogli pomagati, pa še razne zdravilce. 

Sočasno se jima je začel razkrivati nov svet, kakršnega do tedaj nista 
poznala; tak, ki temelji na drugačnih, notranjih vrednotah.
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Ko sta vprašala Paula, ali lahko kakor koli pomaga deklici, se je po 
rešitev zatekel v trans. Dobil je odgovor, da je punčka s svojimi zdravs-
tvenimi izzivi prišla pozdravit starša. To je del velikega načrta, ob kate-
rem se bosta dobesedno prisiljena obrniti vase. 

Če bi proces duhovnega preporoda potekal po naravni poti, bi 
morala oče in mati čakati dvajset ali trideset let, saj bi bila šele takrat 
pripravljena sprejeti nasvete hčere. Vendar imata srečo, ker si je punčka 
izbrala popolno telo, s katerim bo opravila svojo poslanstvo že takoj po 
rojstvu.

Ključno vprašanje se je glasilo: Kdo je bil torej bolan, hči ali starša? 
Ta preobrat je bil za očeta in mamo pravi šok. Do tedaj sta gleda-

la nase kot na človeka, ki živita popolno življenje, zdravstveno stanje 
punčke pa sta dojemala daleč od popolnosti. Zato sta menila, da je 
treba hčer spremeniti, da se bo vklopila v njuno predstavo o življenju – 
ki ga bosta potem nadaljevala po stari, utečeni poti. 

Vir je dal staršema tudi konkreten nasvet za ozdravitev deklice: 
Ne glejta nanjo kot na nepopolno ali bolno, pač pa jo raje vidita kot 
čudovito bitje v vsej svoji veličini, lepoti in modrosti. Imejta jo rada 
takšno, kakršna je.

Starša sta se odločila dosledno upoštevati nasvet. Še isti dan je 
punčka spregovorila prvo besedo in tudi shodila. 

Kaj se je zgodilo? »Deklica je opravila svojo nalogo in zato ni več 
potrebovala simptomov. Ko sta starša spremenila svoj življenjski slog, 
je punčka ozdravela,« je razložil Solomon. 

Dve ključni vprašanji

Ta zgodba mi je utrdila prepričanje, da sta bolezen in zdravje veliko 
več, kot so telesni organi in tkiva.

Vzel sem zvezek in na vrh lista zapisal dve vprašanji, ki sta mi tre-
nutno rojili po glavi: 

1. Kaj sploh je zdravje?
2. Od kod pride bolezen oziroma sprememba v telesnem tkivu?
Najprej sem se vprašal, ali me bo odgovor na ti dve vprašanji popel-

jal naprej ali bom ponovno izgubljal čas oziroma se vrtel v krogu. Ne, 
to je pot. Če izhajam iz sebe, moram natančno poznati svoje dojemanje 
tega področja. 
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2.   Iskanje poti

Ko bom prišel do odgovorov, bom vedel, kaj iščem. Oziroma, katera 
rešitev – ali vsaj, katere vrste rešitev – je zame prava. V redu, potem pa 
na delo … 

Več kot pol ure sem strmel v prazen list papirja, risal čačke po robu 
ter se poskušal spraviti v sproščeno stanje. Po eni strani sem vedel, da 
bi me odgovora popeljala daleč naprej, po drugi pa nisem bil prepričan, 
ali ju sploh lahko najdem. Konec koncev, ali niso to ključna vprašanja, 
s katerimi se ubada zdravstvo že od nekdaj in še zdaj nima zadovoljive-
ga odgovora? 

Odločil sem se intuiciji ponuditi čas do večera. Če se do tedaj ne 
bom pomaknil naprej, bom izbral neko drugo pot. 

Odložil sem zvezek in zaprl oči. Izvedel sem nekaj dihalnih vaj ter se 
z vizualizacijo, ob kateri sem si predstavljal, da sem na morju, nekoliko 
sprostil. Potem sem se vrnil na delo. 

Čas je tekel, odgovorov pa od nikoder. Vprašanji sta se mi zdeli zelo 
široki, kompleksni in nekako oddaljeni. Končni odgovor pa zelo jasen. 

Na sredino lista sem z veliki črkami zapisal: »ŽELIM OZDRAVETI!!!«
Bolj ko sem strmel v stavek, manj mi je pomenil. V bistvu sem 

si zaželel, da bi vsi simptomi preprosto izginili. Na primer, da bi me 
poklical zdravnik in oznanil veselo novico: »Gospod Vene, zmotili smo 
se, zdravi ste kot dren.« 

»Seveda, želim se čim prej vrniti na utečeno pot in nadaljevati staro 
življenje. Kaj pa, če so me simptomi prišli pozdravit? Tako kot je prišla 
punčka pozdravit starše?« mi je odzvanjalo v glavi. 

Pod »ŽELIM OZDRAVETI!!!« sem zapisal še en stavek: »Kaj sploh 
želim, če ne želim zgolj odprave simptomov?« 

Imel sem občutek, kot da lupim čebulo. Ko sem že menil, da sem 
se premaknil nekam, se je pojavilo neko novo vprašanje, ki mi je dalo 
vedeti, da sem odluščil zgolj en sloj, spodaj pa jih čaka še ničkoliko. 
A če je to igra, ki pelje do rešitve, sem jo pripravljen igrati do konca. 
Predvsem mi je bilo pomembno, da ne tavam na mestu. 

Zaprl sem oči in se v mislih nekoliko oddaljil od vprašanja. Zamislil 
sem si, da je vprašanje seme, ki ga posejem v zemljo. Zdaj pa potrebuje 
čas, da vzklije. 

Odmislil sem misli, kolikor se je dalo, in petnajst minut samo glo-
boko dihal. Potem sem se ponovno povezal z vprašanjem. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knjigo »Zdravje je v nas« lahko kupite v knjigarnah 
 ali pa po isti ceni (brez poštnine)  

na spletni strani www.zdravjejevnas.si. 

http://www.zdravjejevnas.si/
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Brezplačna knjiga »Zdravje je v nas: Raziskave in 
spoznanja« ter dvourni seminar Borisa Veneta

Po prvi prejeti diagnozi leta 2003 sva oba z Nikom več let razisko-
vala poti do optimalnega zdravja in morebitne možnosti za ozdravitev. 
Raziskave in spoznanja, do katerih sva prišla v letih med 2003 in 2006, 
sva zapisala na skoraj dvesto straneh. Nastala je knjiga »Zdravje je v 
nas: Raziskave in spoznanja«. 

Kasneje sva se odločila, da mojo pot do ozdravitve raje predstaviva 
z osebno izpovedjo. Prvič zato, ker sva jo tako bolj približava bralcu, 
drugič pa, ker se je od leta 2006 do danes zgodilo veliko stvari, ki v 
knjigi »Raziskave in spoznanja« niso zapisane. 

Tako je prva, originalna različica postala izhodišče in temelj za knji-
go, ki jo berete, sicer pa je obležala v predalu. Na osnovi zelo pozitivnih 
odzivov bralcev, ki so jo imeli priložnost prebrati, sva se odločila, da 
vam jo podariva. 

Čeprav se nekatere vsebine iz prve knjige ponovijo v tej, je knjiga 
»Raziskave in spoznanja« vredna branja. Vsebuje veliko podrobnosti 
in različnih pogledov, katere sva premlevala tedaj, na določenih delih 
pa se še bolj spusti v duhovne globine.

Knjigo v obliki PDF boste prejeli brezplačno, če se registrirate na 
spletni strani www.zdravjejevnas.si. Navodila za dostop so napisana v 
nadaljevanju. 

Sočasno boste prejeli tudi posnetek seminarja z naslovom »Zdravje 
je v nas«, ki sem ga izpeljal v letu 2014. V približno dveh urah, kolikor 
traja posnetek, sem predstavil temeljne koncepte iz te knjige – skupaj z 
določenimi poglobljenimi razlagami – ter odgovoril na pomembnejša 
vprašanja. 

Navodila za dostop

Na spletni strani www.zdravjejevnas.si kliknite na jeziček »Za 
bralce« oziroma »Plačaš 1 dobiš 3«. V obrazec boste vpisali svoje ime 
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in e-poštni naslov. Poslali vam bomo elektronsko sporočilo, v katerem 
boste s klikom na posebno povezavo potrdili svoj elektronski naslov. 

Po potrditvi boste takoj prejeli še eno sporočilo s povezavo do 
spletne strani, na kateri boste lahko prebrali knjigo in poslušali semi-
nar, ali pa si ju boste prenesli na svoj računalnik. Ob dostopu bo 
potrebno vpisati kodo: 

Sočasno si boste zagotovili tudi dostop do najnovejših informacij, 
povzetkov predstavitve knjige v medijih, obvestil o srečanjih z avtor-
jem in brezplačnih seminarjih, različnih akcijah in podobno. 

Če boste imeli kakršno koli vprašanje v zvezi z dostopom do 
brezplačnih vsebin, lahko pišete na info@zjvn.si. 

        Boris
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O avtorjih 
Boris Vene je ena vodilnih avtoritet na področju celostnega zdravja. 

Po bolezenski izkušnji, ki ga je popolnoma preoblikovala, je razvil za-
vesten odnos do sebe, drugih in sveta. Iz uspešnega in polno zaposlen-
ega podjetnika se je prelevil v potrpežljivega popotnika skozi življenje, 
ki z vero in zaupanjem sprejema vsakdanja darila, v katerih lahko ved-
no najde srečo in izpolnitev. 

Poleg posvečanja družini in ukvarjanju s seboj, svetuje tudi posa-
meznikom in organizacijam. Na osnovi lastnih izkušenj jim pomaga 
najti učinkovite rešitve za prebroditev krize ter za bolj izpolnjujoče in 
uspešnejše delovanje. Vodi jih skozi procese odmetavanja vsega, kar 
jim ne služi, ter spoznavanja svojih pravih, srčnih potencialov. Končni 
cilj je bivanje in delovanje v večji harmoniji s seboj in skupnostjo. De-
luje v okviru družinskega podjetja Moksha (www.moksha.si).

Nikola Grubiša raziskuje starodavno znanje, ki ga potem uporablja 
pri gradnji poslovnih in preostalih sistemov. Na osnovi teh modrosti, v 
kombinaciji z najnovejšimi znanstvenimi dognanji, razvija strategije in 
taktične metode za doseganje različnih ciljev.



Boris Vene - Nikola Grubiša

ZDRAVJE JE V NAS
Kako sem s pomočjo starodavnih modrosti in najnovejših  

znanstvenih dognanj premagal največjo krizo v svojem življenju

Uredil
Boris Vene

Spremna beseda
Boris Vene

Prevodi iz angleščine
Erik Majaron in Aleks Vene

Korekture in jezikovni pregled
Darja Rogelj

Naslovnica 
Leonard Rubins, Andrejka Čufer

Oblikovanje
Andrejka Čufer

Tisk
Tiskarna knjigoveznica Radovljica

Založnik
MOKSHA, Mojca Vene s.p.,Vrba

Prva izdaja, december 2014
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