
Vabljeni na ponovno srečanje svetovno znanega avtorja in predavatelja: 

Kaj moramo vedeti v času največjih 
sprememb v zgodovini človeštva, da 

lahko prebudimo svojo notranjo moč in 
skrite potenciale ter zaživimo v radosti, 

zdravju in harmoniji? 
 

NE ZAMUDITE – v Semič prihaja cenjeni strokovnjak, ki je predaval skupaj z 

Nelsonom Mandelo, Billom Gatesom, Richardom Bransonom, Steven Covejem, Jay 
Shettyjem … 

 
Boris Vene je, po besedah županje, ge. Polone Kambič, tudi njej korenito spremenil življenje: 
»Nedavno sem si ogledala odličen film o življenjski poti južnoafriškega politika in državnika, predvsem 
pa borca proti apartheidu, Nelsona Mandele. Njegova življenjska zgodba se me je zelo dotaknila, 
istočasno pa mi obudila spomin na predavanje, ki smo ga imeli lani, 23. 01. 2019, v Kulturnem centru 
Semič. Lahko rečem, da nam je bila na nek način dana milost, da smo ta dan lahko prisluhnili 
spoznanjem Slovenca z izjemno življenjsko zgodbo in bogatimi izkušnjami svetovnega formata, ki je 
nekoč predaval tudi z Nelsonom Mandelo – g. Borisa Veneta. 
 
Od takrat, ko sem se prvič srečala z njim, se mi je življenje zelo spremenilo. Predvsem pogled na 
sebe, na druge in svet. Čeprav sta minili le dobri dve leti, sem v tem času obiskala številna njegova 
izobraževanja: osebno svetovanje, spletni tečaj 25 dni: »Kako odpraviti neprijetna čustva in zaživeti v 
radosti, zdravju in harmoniji«, 28-dnevno delavnico »Body Rese«, delavnico ciljev »DO USPEHA IN 
SREČE, TUDI ČE NISTE ROJENI POD SREČNO ZVEZDO: Zakaj tradicionalni postopki za doseganje ciljev, 
radosti in izpolnjenosti ne delujejo ... ter kako uspeti lažje, hitreje in z manj stresa …« 
 
Ne samo, da je predaval skupaj z najbolj eminentnimi svetovnimi imeni, temveč tudi njegove knjige 
in metode glasno odmevajo po svetu.  
 
Nanje prisegajo tako velike avtoritete, kot so Mark Victor Hansen (avtor serije knjig »Kurja juhica za 
…«, katerih je prodal več kot pol milijarde), Joe Vitale (poznan iz filma »The Secret« in avtor več kot 
sto knjig s področja osebne rasti in doseganja blagostanja), Joe Sugarman (poslovni mogotec in 
začetnik TV prodaje po principu TOP-SHOP) in številni drugi.  
 
Kljub temu, da g. Vene v Sloveniji ni zelo poznan, je samo doma prodal več kot 200.000 knjig. 
 
In kaj je tako posebnega v njegovem učenju in pristopu, da ga uvršča ob bok svetovni eliti s področja 
osebne rasti, doseganja uspeha in zdravja? Praktični in uporabni nasveti, ki združujejo starodavna 
učenja ter najnovejša znanstvena dognanja.  
 



 

 

Kdo je Boris Vene? 
 

Kljub skromni življenjski popotnici – rodil se je revnim in neizobraženim 
staršem –, je kmalu ugotovil, da njegove želje in ambicije presegajo 
omejujoče okolje tedanje države. Odločil se je za športno kariero, med 
drugimi je že pri rosnih 18-ih letih spoznal Arnolda Schwarzeneggerja in 
na koncu celo osvojil kolajno na državnem prvenstvu.  
 
Kasneje se je odločil za poslovno pot in tudi več kot tisočglavim 

množicam delil nasvete o prodaji in komunikaciji. Uspeh je nadgradil s številnimi knjižnimi 
uspešnicami, med katerimi je bila »Bogastvo je v nas« v Ameriki proglašena za eno izmed treh 
najboljših knjig vseh časov s področja ustvarjanja blagostanja.  
 
Pojavljal se je v številnih TV oddajah, intervjujih ter časopisih; med drugim tudi v ameriškem 
dokumentarcu »Čudovita resnica«, ki govori o zdravih navadah in prehranjevanju.  
 
Kljub vsemu je našel čas, da je, skupaj z družino, prepotoval svet po dolgem in počez. Velikokrat ga je 
pot vodila tudi v Indijo. Še posebej je ponosen, da je njegovo prvo knjižno uspešnico pospremil na 
pot, skozi  osebno posvetilo, veliki indijski modrec Sai Baba. 
 
Sicer pa je Boris Vene avtor metode za ohranjanje zdravja »Body Reset«, katere se je že prijel kultni 
status kot ene izmed najbolj kompletnih metod za ohranjanje zdravja nasploh. Je tudi avtor 
spletnega programa »25dni« za doseganje čustvene stabilnosti, prebujanja osebne moči in lažjega 
doseganja ciljev.   

Praktična znanja, ki vam bodo omogočila lažji odskok v 2020  
 
V Semiču bo g. Vene predstavil svoja najnovejša dognanja, ki vam bodo v času največjih sprememb 
v zgodovini človeštva omogočila, da boste lahko zajeli svojo notranjo moč in prebudili skrite 
potenciale ter lažje zaživeli radostno in izpolnjujoče življenje. 
 
Borisova modrost vam bo dala upanje, motivacijo in energijo za boljše življenje. Konec koncev, 
Boris ne širi tega znanja iz knjig, temveč govori iz lastne izkušnje. Ko mu je zdravnik oznanil, da ga 
zaradi poslabšanja zdravja morda čaka samo še pol leta življenja, je bil Boris prisiljen vzeti življenje v 
svoje roke. Kupil je zvezek in vanj zapisal vse, kar ga je mučilo.  
 
Počasi je razvil posebno tehniko, ki jo je poimenoval lupljenje čebule. Spoznal je, da ga bolezen 
razžira od znotraj, zato mora tudi rešitev poiskati – znotraj sebe. Celotno pot je opisal v knjižni 
uspešnici »Zdravje je v nas«, v Semiču pa bo predstavil svoja ključna dognanja.   

Ponovna priložnost, da v živo spoznate predavatelja svetovnega kova  
 
Predavanje bo razdeljeno na dva dela: 
 
V prvem delu, ki je brezplačen in bo trajal približno dve uri, boste izvedeli: 
 



 Zakaj nam stanje, kadar se življenje odvija v skladu z našimi pričakovanji, še ne more 
zagotoviti sreče in radosti;  

 Kaj storiti, kadar se znajdemo v neprijetnih okoliščinah; 

 Dokaz, da sreča in dobro počutje nista pogojena z denarjem, slavo, ugledom …; 

 Naše počutje in čustva so posledica našega dojemanja okoliščin, ne pa situacije same po 
sebi;  

 Izjemna moč našega uma ali kako lahko z mislimi obvladujemo telesne in ostale procese; 

 Kako misel direktno vpliva na naše zdravje: 

 Kdaj je naš um zaveznik in kdaj »sovražnik«; 

 Razkritje skrivnosti šole Misterijev, da življenje poteka po petih razvojnih stopnjah; 

 In še mnogo več!   
 

Drugi del predavanja je namenjen predvsem tistim, ki želite spoznati globlje ravni Življenja. 
Predvsem se bomo posvetili trem najpomembnejšim področjem:  
 

 Kako na preprost in mnogokrat preizkušen način izboljšati medsebojne odnose; 

 Kako ohraniti svoje zdravje in biti zgled tudi ostalim; 

 Financam in njenim zakonitostim, ozaveščanje med stvarno in denarno vrednostjo, trendom 
in zagotovitev osebne (družinske) varnosti, kakor tudi skrivnostim ustvarjanja premoženja, ki 
nas ne učijo v šoli, fakultetah … 

 
Predavanje bo potekalo interaktivno. To pomeni, ker bomo predvidoma v manjšem krogu, boste z 
omenjenih področij g. Venetu lahko postavljali vprašanja in vam bo na njih direktno odgovarjal. 
 
Na ta del predavanja ste še posebej vabljeni tisti, ki želite aktivno sodelovati pri pripravi na 
spremembe v občini Semič in se zavedate, da je najpomembnejša investicija v človeka in v njegovo 
znanje. 
 
Občina Semič namreč želi postati bolj prepoznavna, zato bo v kratkem postala aktivna na socialnih 
omrežjih, s pomočjo katerih bo v domove svojih občanov prišla pogosteje in z vsebinami za večjo 
pripravljenost na spremembe v našem okolju: iz področja zdravja, medsebojnih odnosov in financ. 
 
Na koncu predavanja bo g. Vene predstavil tudi gibanje Aktivno srce na kvadrat, ki je že številnim 
ljudem spremenilo življenje na bolje oziroma celo rešilo življenje … 

                                                                                                                                                         
Dogodek se bo odvijal v našem Kulturnem centru Semič v četrtek, 23. 01. 2020, s pričetkom ob 17. 
uri.  
 
Prijavljeni na 2. del seminarja boste predhodno poravnali kotizacijo 10 €, ki jo bomo na osnovi vaših 
pisnih predlogov v celoti namenili nekomu v naši občini, ki ta sredstva zares potrebuje. Darovali 
bomo brezpogojno in anonimno, ničesar ne bomo pričakovali v zameno. 
 
Srčno vabljeni! 
 
P.S. Želimo še poudariti, da udeleženci predavanj g. Veneta vedno poročajo, da so dobili novo 
upanje, vero v življenje in dodaten navdih za akcijo.  
 
Polege tega so navdušeni, ker pot, ki jo zagovarja in uči Boris Vene, ne temelji na učenju nečesa 
novega, odpovedovanju, velikih spremembah ali celo trpljenju, temveč je ravno obratna. Več o njej 
pa boste izvedeli na izobraževanju!  



 
P.P.S. Za tiste, ki nikakor ne morete dočakati predavanje, in želite takoj črpati iz vodnjaka 
neprecenljivih modrosti g. Veneta, si na linku https://vimeo.com/384754841 lahko ogledate eno 
izmed najbolj gledanih oddaj z Zvezdano. 
 
Lahko si ogledate tudi 4 brezplačne videe na linku  www.25dni.si. 
 
 

https://vimeo.com/384754841
http://www.25dni.si/

