Kako obogateti?
Kaj pomeni biti bogat?
Ali to pomeni veliko denarja?
Kaj pa čas, si bogat če imaš veliko denarja, nimaš pa časa za stvari, ki bi jih rad
počel?
Zakaj bi bil rad bogat? Da bi ti bilo fajn? Da bi te drugi bolj spoštovali?
Ali si že bogat ta trenutek?

Zame je definicija Biti bogat tole:
Biti sposoben v čim večjem obsegu služiti svetu, ne pa samo sebi, svojim kapricam,
strahovom in skrbem. Biti bogat pomeni služiti svojemu duhu in srcu, svoji duši,
svojemu najglobljemu jedru, tistemu delu tebe, ki je nesmrten. Ta del tebe se izraža
preko idej, navdihov in strasti.
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Bog/Življenje ti preko tvojih najglobljih želja sporoča, kaj potrebuje od tebe ta
trenutek na tem svetu. Torej, če poslušaš svoje srce, svoj notranji glas, svoje
najgloblje želje, boš s tem najbolj koristen, najbolj zadovoljen in najbolj bogat. Če pa
poslušaš zgolj svoje površinske želje, ki bolj glasno kričijo kot globoke srčne želje,
boš samo krpal svoje rane, jih nikoli pozdravil in vedno samo služil svojemu
ranjenemu egu (ki ga imamo vsi). Npr. če želiš biti bogat, da bi imel avto, hišo/
stanovanje in s tem ugled, je velika verjetnost, da s tem samo krpaš rano občutka
manjvrednosti, ki pa je na ta način nikoli ne zakrpaš. Zakrpaš jo tako, da si dovoliš
čutiti občutek manjvrednosti in hkrati dopustiti možnost, da je to samo trenuten
občutek (verjetno priučen) in da si v resnici vreden ljubezni, brez da kar koli narediš
za to, ne rabiš si zaslužiti ljubezni in dobrega počutja. Pomaga tudi, da dopustiš
možnost, da si v resnici močan, vreden, sposoben in da vse te moči že ležijo v tebi,
samo odkriti jih je treba. Najlažje jih odkriješ tako, da slediš svojemu srcu, svojim
najglobljim željam. Na tej poti se naučiš delati tudi s svojimi ranami, jih objeti, jim
dovoliti, da se zacelijo, ne pa da jih ves čas in vedno znova recikliraš, ponavljaš,
poglabljaš in vztrajaš v žrtvi. Naučiš se prevzeti odgovornost za svoje počutje, ne pa
ves čas prelagati odgovornost za tvojo nesrečo na druge. Sam ustvarjaš svojo
realnost, vsak trenutek.
Recept za biti bogat
Da narediš infrastrukturo, sistem (npr. firmo, korporacijo...) ki kar najbolje služi
potrebam sveta ta trenutek. Eno podjetje sem že ustvaril in že dobro služi svojemu
namenu in ima tudi še velik potencial. Trenutno razvijam še en sistem in
infrastruktura — eko-resort v Sevnici, kjer je prostor za regeneracijo in učenje stvari
preko mene (Tantrična akademija) in preko drugih ljudi, ki ponujajo zanimiva znanja
in podporo ljudem na njihovi poti do izpolnjujočega življenja. Ustvarjam prostor, ki
služi Življenju in opolnomoči ljudi, da lahko najdejo svoj smisel, svojo strast in s tem
končno delajo to, čemur se reče služba (služenje), ne pa da hodijo nekam, čemur
sicer rečejo služba, je pa v resnici bolj suženje kot služenje. Pogosto je služba veliko
trpljenje in to samo zato, ker nimajo poguma in iskrenosti (predvsem iskrenosti to je
s sebe). Nimajo jajc in ne poslušajo svojih kreativnih idej. Jajc, da bi stopili ven iz
povprečja, ven iz tega, kar vsi delajo in naredili, kakor čutijo da je prav.
Tako se po mojem obogati.
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Ali sem bogat že sedaj? Ja, počutim se bogatega, hkrati pa čutim, da lahko
ustvarim in dam še veliko več.
Aja, pa da ne pozabim... po mojih izkušnjah je osnova za bogastvo spolna energija.
Če znaš delati s svojo spolno energijo, če znaš celo telo hraniti s spolno energijo, če
znaš širiti spolno energijo iz spolnih organov po celem telesu… potem celo telo čuti
mir, moč, jasnost, usmeritev, navdih in pogum… kar pa je osnova za vse napisano o
tem, kako postati bogat. Če pa ne znaš delati s spolno energijo, če jo blokira krivda
ali sram, potem jo potlačiš ali pa jo na skrivaj mečeš stran (v robček) in s tem tudi
svojo moč, ustvarjalne ideje in bogastvo.
Kmalu bomo imeli naslednjo delavnico za moške o tem, kako ravnati s spolno
energijo, kako odpraviti prezgodnji izliv.
Pred enim mesecem smo imeli podoben dogodek.
Če želiš biti obveščen o naslednjem dogodku, mi piši na
aleksander@heartconnection.si in te bom obvestil.

Objem :)
Aleksander Lah
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