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Zgodba Borisa Veneta zdaj tudi v knjigi

Pred dvema letoma smo o Borisu Venetu in 
njegovi ozdravitvi z Gersonovo metodo že 
pisali, ob izidu svoje nove knjige, Zdravje je 
v nas, pa nas je ponovno nagovoril. Njegovi 
najnovejši zdravstveni izvidi so popolni. Pravi, 
da se počuti kot mladenič, pa še nedavno ni 
bilo tako. Diagnoza rak mu je govorila, da ga, 
če ne bo ničesar ukrenil, že čez nekaj mesecev 
verjetno čaka najhujše. Toda Boris Vene je iz 
takega testa, da se je lotil temeljitih sprememb, 
ozdravel in, kar je najlepše, svojo prehojeno 
pot zdaj deli s številnimi, ki nanjo še stopajo. 
Ne prepričuje jih več, naj mu sledijo, temveč jih 
bodri, naj sledijo sebi.
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u Kdo ste bili in kdo ste 
danes?

Bil sem uspešen pod-
jetnik, ki mu je svet ležal pred no-
gami. Čeprav sem gojil visoke mo-
ralne vrednote, me je v odločitve 
gnal predvsem mogočen, zakore-
ninjen strah pred neuspehom. Ta 
se je kazal z nizko samopodobo, 
veliko potrebo po varnosti in ko-
pičenju denarja, željo po popol-
nem zunanjem videzu in podobno. 
Želel sem ugajati, biti oboževan in 
biti zgled drugim, se sončiti v soju 
žarometov … Kriza me je popol-
noma preobrazila. Spremenil se 
je moj pogled na svet, na ljudi, 
cilje in predvsem nase. Danes ne 
razmišljam, kako naj si zapolnim 
bančni račun za hude čase, temveč 
zaupam, da bo vse prišlo sproti. 
Cenim svoj čas in tudi čas drugih. 
Cenim tudi malenkosti, ki so se 
mi prej zdele samoumevne. Veli-
ko bolj spoštujem svobodno vol-
jo ljudi in ne prepričujem jih več, 
naj sledijo meni, temveč jih bod-
rim, da sledijo sebi. Danes vem, da 
izkušnje, ki jo potrebuješ za svo-
jo rast, ne moreš preskočiti ali se 
ji izogniti. Vsak človek ima v sebi 
potencial, da vsak trenutek zapol-

IN žIvetI za treNutek

ni z ljubeznijo. Ne glede na to, kaj 
počne. Temu se želim približati. 
uNa naslovni strani knjige ste za-
pisali, »kako sem s pomočjo sta-
rodavnih modrosti in najnovejših 
znanstvenih dognanj premagal 
največjo krizo v svojem življe-
nju«. Lahko iz vsega zapisanega 
izberete ključno?

Starodavna načela temeljijo na 
večnih resnicah, po katerih se od-
vija življenje. So kot kompas, ki na 
vsakem koraku kaže pot naprej. 
Najbolj mi je pomagal poglobljen 
pogled na situacijo, ki je zajemal 
tudi duhovno raven, še posebno 
takrat, ko sem se ujel v zanke ega 
in želel poznati odgovor na vpra-
šanje »zakaj«. Danes vem, da se 
nič ne zgodi po nesreči, naključju 
ali pomoti. Najnovejša znanstve-
na odkritja pa le nekoliko drugače 
dokazujejo isto. So odlična hrana 
za um, ki potrebuje dokaz.
uDanes ste v odlični koži, pa še 
nedavno ni bilo tako. Kako je 
bilo, ko ste se znašli na najnižji 
točki?

V življenju sem preizkusil mar-
sikaj. Želel sem biti uspešen po-
slovnež in tudi »dober človek«, ki 
bi ga drugi cenili. To je bil vedno 

Zaupati je treba 

P roslavljajte svojo človečnost. 

Proslavljajte svojo norost. 

Proslavljajte svoje nesposobnosti. 

Proslavljajte svojo osamljenost. 

Vsekakor pa proslavljajte sebe. 

Nočem biti nič drugega kot to, kar 

sem − človeško bitje. Res mi je všeč, 

da sem človeško bitje. To pomeni 

pozabo, zaletavanje v zid, pomeni 

vstopanje v napačne prostore, 

pomeni izstopanje iz dvigala v 

napačnem nadstropju. Vrata se 

odpro, izstopim in ugotovim, da 

sem namesto v tretjem v šestem 

nadstropju in rečem si: Oh, ti tepec 

stari, spet si se zmotil! Čudovito je 

biti človek. Sinoči sem šel na neko 

gala zabavo in nekdo mi je ponudil 

kozarec krasnega rubinsko rdečega 

vina. Obožujem vino, zato sem 

nežno prijel kozarec v roko. Tedaj 

pa je nekdo planil pokonci in zavpil: 

»Leo!« Zgrabil me je za roko in vino 

je poletelo v zrak. Vsi so zavreščali, 

čeprav se je vino polilo samo po 

meni. Jaz pa sem vzkliknil tako, kot 

znajo samo Italijani, kadar se polije 

vino: »Alegrija!« To pomeni »veselje«, 

vendar se ni nihče strinjal z mano. 

Nihče ni opazil, da je prav ta dogodek 

obarval moj sinočnji večer.

Leo F. Buscaglia, Živimo,  
ljubimo in se učimo, Znanka, d.o.o., 2004
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u
Zgodba Borisa Veneta zdaj tudi v knjigi

»Želel sem biti uspešen poslovnež in  
tudi dober človek, ki bi ga drugi cenili.  

To je bil vedno moj problem in nezavedna 
ovira – kako združiti željo po velikih 
zaslužkih, ki je izvirala iz strahu pred 

propadom, z visokimi moralnimi načeli. 
Poračun je sledil v obliki bolezni in 

desetletnega zdravljenja.«

IN žIvetI za treNutek
Zaupati je treba 

moj problem in nezavedna ovi-
ra – kako združiti željo po velikih 
zaslužkih, ki je izvirala iz strahu 
pred propadom, z visokimi moral-
nimi načeli. Poračun je sledil v ob-
liki bolezni in desetletnega zdravl-
jenja, to je bila verjetno moja naj-
nižja točka, saj nisem bil le na meji 
smrti, z zavestjo, da mi je morda 
preostalo le še pol leta življenja, 
temveč sem tudi popolnoma pre-
kinil poslovno udejstvovanje in 
povezave z ljudmi. Vse, kar sem 
gradil in na kar sem stavil v pre-
teklosti, se je v trenutku razblini-
lo. Danes se ne sprašujem več, na 
kateri točki razvoja sem. Vsak dan 
spoznam o sebi kaj novega. Želim 
si biti čim bolj pristen in ljubeč do 
vseh, predvsem pa do sebe. In ob 
tem ne imeti slabe vesti. Vse dru-
go pride kot posledica oziroma 
nagrada za dobro opravljeno delo. 
Le zaupati je treba in živeti ta tre-
nutek.
uV knjigi ste lepo zapisali: »Ne 
bom izhajal iz ponudbe, temveč iz 
sebe ... Najprej moram vedeti, v 
kaj resnično verjamem.« In v kaj 
resnično verjamete? 

Za tem stavkom je v knjigi nekaj 
poglavij, v katerih natančno razlo-
žim, ne le v kaj verjamem, temveč 
tudi to, kako sem prav na temelju 
lastnega prepričanja našel primer-
no rešitev – ki mora, mimogrede, 
vedno sloneti na resnični veri. Na 
kratko pa: prepričan sem, da je 
človek več kot zgolj telo. Je tudi 
um in duša, zato sem moral pri is-
kanju rešitve upoštevati to prepri-
čanje. Sicer verjamem tisto, kar 
lahko vidim, oziroma o čemer se 
lahko prepričam, oziroma v neiz-
podbitne dokaze. Navsezadnje pa 
verjamem – ali zaupam – tudi svoji 
intuiciji. 
uŠtevilni se lotevajo strogih po-
stov, vi pa navajate v svoji knjigi 
(citirate dr. Dispenza), da »hra-
na ne more biti rešitev za telo, če 
ob tem um ni v ravnovesju«. Kaj 
pa če je um v ravnovesju, ali nam 
potem tudi škodljiva hrana škodi 
manj? 

Odgovor je da, vendar je treba 
upoštevati ne le zavestno prepri-
čanje, ampak tudi nezavedno. Če 
ste prebrali knjigo e-knjigo Razi-
skave in spoznanja, ki jo prejme-
te brezplačno s knjigo Zdravje je 
v nas, ste lahko zasledili zanimi-
vo zgodbo. Zdravnik Charles T. 
McGee je bil povabljen na dom k 
mojstrom či gonga. Presenečen je 
bil, ko je videl, da se prehranjujejo 
s hitro hrano, pijejo pivo in kadi-
jo cigareto za cigareto, vendar ni-
majo zdravstvenih težav. Splošno 
prepričanje je, da hrana v prebav-
nem traktu nekako uhaja, proni-
ca v telo. Sloviti dr. Bruce Lipton 
pa razlaga, da je telo preveč inte-
ligentno, da bi iz hrane posrkalo 

kar vse. Nasprotno, iz prebavne-
ga trakta vsrka samo tisto, s čimer 
lahko manifestira prepričanje, ki 
se odvija v umu: »Kaj spreminja 
kemično sestavo krvi? Možgani. 
Od česa je odvisno, kaj možgani 
pošljejo v kri? Od zaznave sveta, 
v katerem živimo.« In dodaja: »Če 
smo samodestruktivni, kar vodi v 
raka – na primer, da nas obvladuje 
stres ali jeza – telo ne bo iz hrane 
izločalo hranilnih snovi, saj to ni 
tisto, kar išče.« 
uKako se znebiti avtodestruktiv-
nih misli in prepričanj? 

Prvi korak za kakršno koli spre-
membo je priznanje, kaj se nam 
sploh dogaja, in močna želja po 
spremembi. Včasih nas v spre-
membo pahne situacija – kriza, na 
primer – veliko prijetnejša (a žal 
redkejša) možnost pa je, da v sebi 
zbudimo željo, ki vodi do odločit-
ve. Naslednji korak je ločevanje 
prepričanj od naše prave narave. 
Velikokrat se nam zdi, da smo z 
nekim prepričanjem tako močno 
povezani, da s posegom vanj do-
besedno režemo del sebe. Vendar 
ni tako. Ena najboljših možnosti 
za razmejevanje lastne pristne na-
rave od prepričanj in misli je tako 
imenovana tehnika »zunanjega 
opazovalca«, ki se izvaja s projek-
cijo lastnih osebnostnih lastnos-
ti na prijatelja: zamislimo si, da 
se vse, kar se dogaja nam, doga-
ja prijatelju. S tem dosežemo več 
učinkov hkrati, predvsem pa moč-
no znižamo čustveni naboj. Posle-
dično lahko na dogajanje gledamo 
bolj logično oziroma skozi dejstva. 
Potem pa je treba vedno delovati v 
dve smeri: v smeri spremembe tis-
tega, česar nočemo – za to obstaja 
zelo veliko tehnik – in v krepitev 
tistega, kar želimo. Sčasoma ener-
gija slednjega prevlada. 
uPovezani ste tudi z Anito Moor-
jani (op. p.: Moorjanijeva je avto-
rica knjige Z roba smrti v pravi 
jaz), ki nas bo v Sloveniji obiskala 
jeseni). 

Z Anito Moorjani sem se prvič 
srečal zaradi njene odlične knjige, 
ki se me je takoj dotaknila. Pre-
bral sem jo na dušek in jo pripo-
ročil najbližjim. Druži naju kar 
nekaj stvari, ne le podobna bo-
lezen in ozdravitev, temveč tudi 
sprememba pogleda na življenje, 
ki je sledila. Tudi najini zgodbi 
sta delno podobni: staro življenje, 
ki ga je usmerjal predvsem strah, 
in močna zdravstvena kriza, ki je 
prinesla nova spoznanja in naju 
popolnoma preobrazila. Zelo jo 
čutim kot pristno in iskreno ose-
bo, katere pisanje izhaja iz duše. 
V njem se čuti resnica. Cenim jo 
tudi zato, ker se je v knjigi razgali-
la bralcu oziroma je razkrila svoje 
sence, za kar je potreben kar velik 
pogum. 
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