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O AVTORICI:

Barbara Mali je trenerka zavestnega ustvarjanja in marketinška
strokovnjakinja. Z različnimi tematikami s področja razvoja
osebnostnih potencialov se ukvarja dobrih dvajset let. Po letih
raziskovanja različnih metod in tehnik je prišla do spoznanja, da
vse v svojem bistvu delujejo na človekovo energijo.
Občutljiva nrav in intenzivnost dogodkov v njenem življenju v
zadnjih letih so vodili do globokega vpogleda v naravo stvari
samih in spoznanja, da človek s svojo energijo lahko zavestno
upravlja ter določa smer, v katero gre njegovo življenje in
posamezni pomembni deli le-tega. Meni, da morajo ta
spoznanja med ljudi, da ponovno ozavestijo moč, ki je v njih.
Z njo se lahko povežete preko e-naslova:
barbara@uresnicisvojesanje.si, preko Facebooka (Uresniči Svoje
Sanje) ali Pinteresta (Barbara Mali International).
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UVOD
O zakonu privlačnosti je bilo povedanega in napisanega veliko. Če berete té vrstice, zagotovo že
nekaj veste o njem. Knjiga in film Skrivnost, Abraham – Hicksove knjige, avdio in video zapisi o
zakonu privlačnosti so pripomogli k večji popularizaciji in zavedanju tega univerzalnega zakona, ki
deluje za vse nas - za tiste, ki vanj verjamejo, in za tiste, ki ne.
Namen té e-knjige je sistematično predstaviti, kako lahko svojo realnost zavestno kreiramo sami.
V njej je predstavljeno moje videnje in razumevanje zakona privlačnosti. Morda vam bo knjižica
odstrla kakšno novo tančico in boste svoje življenje lahko ustvarjali z večjo lahkotnostjo in
igrivostjo.
Osnovno načelo zakona privlačnosti pravi: »Enako privlači enako.« Razumevanje logike delovanja
za tem izrekom nam pomaga, da v vsakem trenutku, v vsaki situaciji razumemo, kako smo le-to
pritegnili v svoje življenje in kaj lahko storimo, da v svoje življenje pritegnemo še več podobnih ali
celo lepših stvari.
V prvem delu knjige je predstavljena logika delovanja zakona privlačnosti, v drugem pa tehnike, s
pomočjo katerih lahko svojo vibracijo zavestno zvišujemo in se usklajujemo s tem, kar želimo
videti v svojem svetu.
Želim vam, da bi ob branju te knjige uživali, še bolj pa, da bi začeli principe, opisane v tej knjigi,
tudi uporabljati v vašem vsakdanjiku. Nič nam ne koristi, če preberemo tisoče knjig, če tega, kar
smo se naučili, ne uporabljamo in še vedno živimo na star način, kar pomeni večji del življenje na
»avtopilotu«. Če si boste od cele knjige zapomnili eno besedo, naj bo ta beseda: VAJA. Vaja dela
mojstra. Ko boste redno začeli uporabljati tehnike, opisane v knjigi, boste postajali vsak dan boljši
in samozavestnejši pri ustvarjanju tega, kar si želite.
Če se vam ob branju knjige poraja kakršnokoli vprašanje ali vam ni jasno, zakaj se na določenem
področju vašega življenja ne premaknete nikamor, poiščite mentorja, nekoga, ki to, kar govori, živi,
in nekoga, za katerega menite, da vam njegov/njen slog ustreza. Že ena ura mentorstva ali
treninga lahko v vašem življenju naredi dramatično razliko.
Naj vas ne bo žal denarja za investicijo vase – znanje je edina stvar, ki vam je nihče ne more vzeti.
Tudi če izgubite vse, lahko s poznavanjem principov zavestnega ustvarjanja ponovno ustvarite
tisto, kar ste imeli in še več.
Vaša Barbara
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Če želite spoznati skrivnosti vesolja, razmišljajte o energiji, frekvenci in vibraciji. ~ Nikola Tesla

I.

VSE JE ENERGIJA

Vse stvari, ki jih vidimo pred sabo, okoli sebe in tudi naše fizično telo so v najmanjšem in
najfinejšem delcu energija, energetski delec. To velja tudi za naše misli in občutke.
Vsak energetski delec vibrira na svoji frekvenci. Energetski delci, ki vibrirajo na enakih frekvencah,
se privlačijo. Tudi naše telo in misli vibrirajo na določeni frekvenci.
Znanstveni poskusi so pokazali, da šele prisotnost opazovalca razporedi energijske delce v neko
strukturo – v skladu z našimi prepričanji, kako naj bi se delci razporedili. Ko opazovalca ni, se
energetski delci nahajajo na več različnih mestih hkrati. Zaradi tega govorimo tudi o vzporednih
resničnostih (vsak človek izbira svojo).
Zagotovo se vam je že kdaj pripetilo, da sta s prijateljem nek dogodek popolnoma drugače opisala.
Vsak izmed vaju ima namreč različen sistem prepričanj in vrednot, skozi katere gleda na svet.
Morda sta se s prijateljem ali prijateljico celo skregala, ker se nista uspela dogovoriti, kaj se je
resnično zgodilo? Obstajajo številne zgodbe, ko so očividci prometnih nesreč popolnoma drugače
opisali isti dogodek. Nihče nima prav ali narobe. V skladu s svojimi prepričanji in pogledi na svet
ima vsak svoj prav in vsak svojo resnico.
Dnevno gre skozi naše možgane okoli 50.000 misli, zato je malo verjetno, da bomo sposobni
kontrolirati vse misli, ki jih mislimo dan za dnem. Nič ni nemogoče, vendar bomo z nenehnim
kontroliranjem misli zamudili veliko življenja, ki bo odhitelo mimo nas. Lažje kot nenehno
kontroliranje razmišljanja je opazovanje, kako se počutimo.
Naše misli vplivajo na naše čustveno stanje. Zato je naše čustveno stanje odličen pokazatelj, kje
se trenutno miselno nahajamo.
Naše misli in občutki vplivajo na našo prevladujočo energijo in vibracijo. Več časa ko preživimo v
določenem čustvenem stanju, bolj verjetno je, da bomo v življenje pritegnili ljudi, stvari in
dogodke, ki vibrirajo na enakih frekvencah. Smo žalostni, obupani, depresivni, polni upanja, srečni,
radostni ali kaj drugega?
Ko pričnemo opazovati, kaj čutimo, svoje občutke zavestno izbirati in nanje vplivati s svojimi
www.uresnicisvojesanje.si ©Barbara Mali
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mislimi, lahko rečemo, da smo svojo resničnost začeli ustvarjati zavestno.
Naenkrat ne živimo več na »avtopilotu«, stvari se nam več ne »dogajajo«. Za svoje življenje smo
prevzeli polno odgovornost. Z vsako novo stvarjo ali dogodkom, ki ga uspemo ustvariti, le
potrjujemo, da je vse to, kar vemo o zavestnem ustvarjanju, res. To v nas še dodatno utrjuje vero,
da to, kar želimo, lahko in bomo ustvarili.
Ustvarimo lahko karkoli.
Če se šele spoznavamo s principi zavestnega ustvarjanja, začnimo z majhnimi stvarmi, za katere
menimo, da jih je lahko ustvariti (npr. parkirni prostor). S tem pridobimo vero vase, v to, da nas
vesolje podpira pri vseh naših odločitvah, nato pa se lahko lotimo stvari, za katere menimo, da so
»večje«. Seveda je to, da je ta stvar »večja«, le naše prepričanje.
Vse stvari je enako lahko ustvariti.
Vesolje stvari ne deli na »lahke« in »težke«, »majhne« in »velike«. Vesolje je nevtralno. K nam
prinaša tisto, kar oddajamo. To so dogodki, ljudje in stvari, ki vibrirajo na isti frekvenci kot mi.
Stvarem in dogodkom, ki jih želi v svojem življenju, pripisuje pomen človek sam. Mi sami imamo
svoja prepričanja v to, kako lahko oziroma težko jih je ustvariti.
Ko gledamo posamezna področja svojega življenja, vidimo, da smo za določene stvari prepričani,
da jih je težko ali skoraj nemogoče ustvariti. To nam nazaj zrcali tudi naše življenje. Drugi ljudje
zmorejo té stvari ustvariti z neverjetno lahkoto. O tem imajo namreč drugačen nabor prepričanj
kot mi.
Energija ne sodi. Energija preprosto je. Človek kot opazovalec s svojimi željami, cilji, prepričanji - s
tem kdor je, vpliva na formacije energije, ki jih vidi v svojem življenju.
Z ozaveščanjem prepričanj, ki jih imamo o denarju, odnosih, zdravju, delu in ostalih področjih
našega življenja in s transformacijo le-teh v prepričanja, ki nam bolje služijo pri ustvarjanju
želenega, se povezujemo s tem, kdor smo v svojem bistvu… Energija ljubezni, miru, radosti in
razsvetljenja.
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Edini način, da naredimo nekaj velikega, je, da ljubimo to, kar delamo. Če tega še niste našli,
iščite naprej. Ne ustavite se. Kot pri vseh ostalih srčnih zadevah - ko boste našli, boste vedeli.
~ Steve Jobs

II.

OPREDELITEV ŽELENEGA

Po mojih izkušnjah vsaj devetdeset odstotkov ljudi ne ve, kaj bi radi in kaj si želijo od življenja. Zato
naj bo naš prvi korak v zavestno ustvarjanje to, da definiramo, kaj sploh naše želje so. Želimo lahko
ali neko materialno stvar, doživeti nek dogodek ali se počutiti na določen način.
Ni toliko pomembno, kako opredelimo to, kar želimo. Pomembno je, da to sploh opredelimo.
Tudi če v tem trenutku ne vemo, kaj pravzaprav želimo, pa zagotovo vemo, česa ne želimo. Ker
vemo, česa ne želimo, lahko opredelimo to, kar želimo.
Primer: » Ne želim biti sama. « →→ »Želim ustvariti svojo družino.«
»Ne želim biti brez denarja. « →→ » Želim prejemati X EUR mesečno.«
Življenje nam ponuja kontrast in stvari, ki jih ne želimo, z namenom, da lahko definiramo, kaj
sploh želimo. Predstavljajte si, da bi imeli vse. Sploh ne bi vedeli, kaj imamo! Življenje bi bilo
verjetno dokaj enobarvno, dolgočasno in predvidljivo.
Na ta planet smo prišli, da rastemo, se razvijamo in odkrijemo, kdo v resnici smo. Poglejmo nazaj,
na vse tisto, kar je bilo v našem življenju t.i. »slabega«. Ali je bilo to resnično slabo ali samo
odskočna deska, da smo prišli sem, kjer smo sedaj? Na poti smo spoznali nove stvari, se okrepili z
novim znanjem in danes lahko rečemo, da so nas prav vse te stvari pripeljale točno sem, kjer smo
si vedno želeli biti.
Življenje je velika avantura z vzponi in padci, ki nas skozi leta plemenitijo z modrostjo o življenju in
nas na vedno globljih ravneh širijo v vedno nove dimenzije.
Morda smo se morali včasih učiti skozi lekcije, ki nam jih je prineslo življenje. Danes pa s
poznavanjem principov zakona privlačnosti in zavestnega ustvarjanja to ni več potrebno.
Z uravnavanjem in upravljanjem naše vibracije lahko zagotovimo, da bodo na našo pot in v naše
življenje prihajale vedno lepše stvari.
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Ljudje smo bitja, narejena tako, da želimo razvoj, želimo vedno več. Ko dosežemo eno, želimo
drugo. Nikoli ni konca. Ko želja ni več, pa gremo med zvezde...

Je naša želja res naša?
Večkrat se zgodi, da določene stvari ne moremo in ne moremo ustvariti. Naredili smo že vse, kar je
bilo v naši moči, pa nekako ni uspelo, ni šlo.
Ste se kdaj vprašali:
»Ali je to, kar želim, za čimer se ženem, resnično moja želja? Je to res moja srčna želja?«
Ste zato, da bi prejeli potrditev in odobravanje s strani pomembnih ljudi v vašem življenju (starši,
stari starši, učitelji, partnerji, otroci...) začeli delati nekaj, kar dejansko niso vaše sanje? Oziroma
želite nekaj, kar je bila prvotno želja vaših staršev, partnerja, otrok ali katere druge pomembne
osebe v vašem življenju?
Morda živite njihove sanje in ne svojih? Morda zato ne gre vse tako, kot bi moralo iti? Morda zato
ne uspete dobiti tistega, kar si tako močno želite? Morda to sploh ni vaša želja?
Najprej poglejte, od kod pravzaprav izvirajo vaše sanje. Kaj ste želeli kot otrok? Postati vrtnar,
kuhar, modna oblikovalka, učiteljica, raziskovalec ali kaj drugega, pa starši tega niso odobravali, ker
s takšnim poklicem ne boste dobili službe? Ali pa ste enostavno želeli ugoditi nekomu izmed njih in
ste šli na šolo, za katero ste menili, da bo tej osebi najbolj všeč? In da vas bo zato imela raje?
Menite, da morate na vsak način imeti partnerja, se poročiti in imeti otroke? So to res vaše sanje?
Ali pa imate vse, kar »družbene norme« zahtevajo: izobrazbo, dobro službo, svoj posel, čudovitega
partnerja, krasen avto, hišo, čudovite otroke… pa vseeno niste srečni?
Začnite poslušati svoje srce in delati to, kar si resnično želite: slikati, peti, deskati, potovati, peči
torte, šivati prelepa oblačila, predajati znanje, v katerem ste strokovnjak, vsem, ki jih to zanima ali
kaj drugega, v čemer ste strastni. Je vaša želja, da bi se odselili nekam v tujino, imeli svoje podjetje,
cel dan uživali na plaži, delali le štiri ure na teden, prirejali zabave, na katerih bi se vsi ljudje
počutili fantastično, končno sprejeli vaše telo takšno, kakršno pač je, shujšali, se zredili, delali z
otroki, živeli na morju, živeli od tega, kar z veseljem počnete, izboljšali svojo finančno situacijo,
ustvarili družino s svojim idealnim partnerjem?
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Vprašajte se: »Kaj resnično želim?« Vzemite si čas. Razmišljajte o tem vprašanju. Odgovor bo
prišel. Morda ne takoj, vendar bo. Ko pride, mu prisluhnite. Nato si dovolite slediti temu, kar
resnično želite.
Ko to začnemo uresničevati, smo pri tej stvari z vsem srcem. Vibracija srca je veliko večja kot
vibracija možganov. Ko se srce poveže s tem, kar je v glavi, postanejo naše zmožnosti zavestnega
ustvarjanja brezmejne.

Kaj se skriva za vsako željo?
Tudi, če menimo, da je to, kar želimo, resnično naša želja, se vprašajmo, zakaj to pravzaprav
želimo.
Za željami po več denarja, partnerstvu, napredovanjem v službi in podobnimi željami je lahko
nekaj drugega – to je želja po občutku, za katerega menimo, da ga bomo dosegli, ko bo želena
stvar prišla v naše življenje. Dejansko menimo, da se bomo takrat, ko bomo želeno videli v svojem
življenju, počutili dobro ali vsaj bolje, kot se počutimo sedaj.
Primer: Želimo imeti veliko denarja. Nikoli nimamo dovolj denarja, ne glede na to, da je na našem
računu že res zgledna vsota. Ko se poglobimo v vprašanje, kaj je resnična želja za željo po več
denarja, pridemo do spoznanja, da se želimo počutiti varne, sprejete, spoštovane, cenjene, mirne
ali nekaj drugega, kar sploh ni povezano z denarjem samim.
Zaradi tega se vedno, kadarkoli določeno stvar želimo, najprej vprašajmo, zakaj to želimo.
Ugotovili bomo, da v resnici materialne stvari niso to, kar si želimo, ampak da se želimo na določen
način počutiti. Verjamemo, da če bomo to, kar si tako močno želimo, dobili, bo s tem prišlo tudi
počutje, ki ga želimo.
Nikakor vas ne odvračam od tega, da bi želeli materialne stvari. Verjamem, da imamo lahko vse,
kar si lahko zamislimo, če se s tem vibracijsko uskladimo. Potrebno je le to, da se dobro počutimo
že sedaj, ko té stvari še ni v naši realnosti. Ko zavestno ustvarimo občutek, ki ga želimo, ne
ustvarjamo več iz prostora pomanjkanja. Pravzaprav nam postane vseeno, ali tisto prvo stvar, ki
smo si jo želeli, dobimo ali ne. V sebi smo ustvarili občutek, ki smo ga želeli.
Takšno stanje biti nam omogoča, da se brez navezanosti osredotočamo na stvar, ki jo želimo
ustvariti (če jo še vedno želimo ustvariti). Ustvarjamo iz prostora izpolnjenosti. Iz prostora višje
www.uresnicisvojesanje.si ©Barbara Mali
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vibracije. Po zakonu bomo k sebi pritegnili tisto, kar vibrira na isti frekvenci.
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Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu. ~ Mahatma Gandhi

III.

NOVA PARADIGMA

Zakon privlačnosti pravi, da se enako privlači. Zato tega, kar želimo, ne moremo prejeti, če se
najprej vibracijsko ne uskladimo z našo željo. Najprej se moramo počutiti tako, kot menimo, da
se bomo počutili, ko bomo prejeli želeno. Obratno ne gre.
Stari koncept, po katerem veliko ljudi deluje, je: »Ko bom videla/dobila v mojem življenju
_______ (vstavite ustrezno besedo), potem bom varna, srečna, mirna, cenjena, spoštovana,
sprejeta...«
Primer: »Ko bom imela moškega, potem bom srečna, sprejeta in cenjena.«
Pri tem konceptu dajemo moč nad tem, kako se počutimo, zunanjim okoliščinam. Menimo, da
bomo šele, ko bomo dobili želeno stvar, srečni. Šele, ko bomo prejeli denar, ko bomo imeli čas,
bomo lahko naredili to in to. Šele, ko se bomo poročili, kupili stanovanje in podobno, bomo dovolj
dobri za to, kar želimo imeti.... Svojo srečo pogojujemo z nečim, kar se nahaja izven nas!
Formula starega koncepta je : IMETI – DELOVATI - BITI
Novi koncept, koncept zavestnega ustvarjanja, po katerem moramo delovati, če želimo v našem
življenju resnično videti vse, kar si le lahko zamislimo, je, da najdemo občutek, ki ga želimo z
želeno stvarjo ustvariti, tukaj in zdaj – v sebi. Šele nato nam lahko življenje dostavi stvar, osebo,
dogodek, ki vibrira na enaki ravni.
Formula novega koncepta in zavestnega ustvarjanja je:

BITI – DELOVATI - IMETI

Najprej moramo že čutiti tisto, kar menimo, da bomo čutili, ko bomo prejeli želeno. Priti mora
do spremembe v naši identiteti, biti. Iz te nove, spremenjene in usklajene identitete izhajajo
naše akcije - naše delovanje in šele potem prejmemo to, kar želimo.
V zgornjem primeru mora dekle najti srečo najprej v sebi, v tem, kar že ima. Ko se bo dobro
počutila v svoji koži in uživala življenje sedaj, ko je še samska, potem bo k sebi pritegnila nekoga, ki
bo po vibraciji ustrezal temu, kar je sama. V tej zvezi partnerja odgovornosti za svoje razpoloženje
www.uresnicisvojesanje.si ©Barbara Mali
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ne prelagata drug na drugega. Zavedata se, da sama kreirata svojo realnost in da sta sama
odgovorna vsak za svojo srečo.
Seveda lahko v našem primeru dekle pritegne k sebi partnerja tudi, če meni, da ji bo partner
prinesel želeno srečo, vendar bo v tej zvezi vedno prelagala odgovornost za svojo srečo na ramena
svojega partnerja in če se on ne bo vedel v skladu z njenimi merili in pričakovanji, ponovno ne bo
srečna. Tudi njen partner bo verjetno od nje pričakoval, da ga dela srečnega.
Ko želite v vašem življenju nekaj zavestno ustvariti, je pomembno, da si vzamete čas in
razmislite o tem, kaj želite občutiti. Ali je to mir, veselje, sprejetost, vznemirjenje, ekstaza,
ljubezen...? Ali pa se enostavno želite počutiti le nekoliko bolje, kot se trenutno?

www.uresnicisvojesanje.si ©Barbara Mali
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Ne želim biti usmiljenec mojih čustev. Želim jih uporabljati, v njih uživati in jim vladati. ~ Oscar
Wilde

IV.

NEZNANI SVET ČUSTEV

Večino življenja sem menila, da so čustva, ki obstajajo, le ljubezen, veselje, jeza in žalost. Poleg
tega sta se mi zdeli žalost in jeza popolnoma nesprejemljivi in neprimerni. Rečem lahko, da sem
bila popolnoma »odklopljena« od čustvenega dela mene, nekako čustveno otopela. V situacijah, ki
so od mene zahtevale, da izrazim jezo ali žalost, sem se raje nasmehnila, rekoč: »Eh, saj ni nič.«,
čeprav je v meni vrelo ali pa bi se najraje razjokala od žalosti. Pozitivnost in veselje sta se mi zdeli
edini primerni čustvi, ki ju lahko izrazim, če želim, da me bo moja okolica odobravala in
sprejemala.
Ko sem prvič prebrala knjigo »Prosite, dano vam je« Esther in Jerryja Hicksa, sem bila resnično
presenečena, kakšna paleta čustev se nahaja med tistimi najvišje in tistimi najnižje na lestvici. Šele
kasneje, ko sem začela delati s trenerji zavestnega ustvarjanja, pa sem se dejansko začela
povezovati s tem, kar čutim.
Na strani 14 je prikazana lestvica čustev po Esther in Jerry Hicksu, verjamem pa, da je med njimi še
mnogo dodatnih odtenkov. Za razumevanje, kako s pomočjo čustev upravljamo s svojo vibracijo,
nam bo zadostovala ta ponazoritev.
Z mislimi torej vplivamo na svoje občutke. Veliko lažje kot kontroliranje vseh misli je zavestno
upravljanje z našimi občutki in posledično zavestno upravljanje s frekvenco, na kateri vibriramo.
Če želimo v našem življenju izkušati vedno več dobrih stvari, ljudi in dogodkov, moramo poskrbeti,
da vibriramo na čim višji ravni, na kateri vibrirajo čustva na vrhu čustvene lestvice. To so
ljubezen, mir, hvaležnost, veselje, radost, cenjenje, pozitivna pričakovanja itd.

Kako se povežemo s svojimi čustvi?
Današnji hitri način življenja in vzgoja sta povzročila, da se je veliko ljudi »odklopilo« od svojih
čustev in niti ne vedo točno, kaj čutijo.
Pod domnevami, kaj je družbeno sprejemljivo, zanikamo svoja prava čustva in čez nje »lepimo«
www.uresnicisvojesanje.si ©Barbara Mali
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nalepko pozitivnosti. Rezultati v naši fizični realnosti pa lahko odražajo nižjo vibracijo, ki je še
vedno aktivna v nas – sprašujemo se, zakaj se nam to dogaja, resničnega razloga pa ne vidimo. Saj
se vendar tako trudimo, da bi bili pozitivni!
S svojimi čustvi se začnemo povezovati tako, da se opazujemo v dogodkih, v katere smo vpleteni,
situacijah in interakcijah z drugimi ljudmi. Vzemimo si trenutek in se vprašajmo: »Kaj čutim v tem
trenutku? Kako se počutim?« Da bomo lažje in hitreje definirali naše čustvo, si pomagajmo z
lestvico spodaj. Že po kakšnem tednu zavestnega opazovanja našega počutja se bomo na novo
povezali s svojimi čustvi in se začeli ponovno »poslušati«.

Radost/ Védenje/ Moč/ Svoboda/Ljubezen/ Cenjenje
Strast
Navdušenje/ Vnema/ Sreča
Pozitivno pričakovanje/ Vera
Optimizem
Upanje
Zadovoljstvo
Dolgočasje
Pesimizem
Prizadetost/ Razdraženost/Nepotrpežljivost
Premaganost
Razočaranje
Dvom
Skrb
Kritika
Malodušje
Jeza
Maščevanje
Sovraštvo/ Bes
Ljubosumje/Zavist
Negotovost/ Krivda/ Nevrednost
Strah/ Žalovanje/Obup/ Nemoč/Depresija

Visoka energetska vibracija

Nizka energetska vibracija

(Esther in Jerry Hicks: Prosite, dano vam je; str. 332/333)
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Ko čutimo čustvo, ki je višje na čustveni lestvici, je višja tudi frekvenca, na kateri vibriramo. V
naše življenje prihajajo stvari, ki vibrirajo na isti ravni.

Pomembno je, da se zavedamo, da so vsa čustva enako dobra. Ni pozitivnih in negativnih čustev.
Vsa čustva so darilo narave in čudovito vodstvo, saj nam kažejo, kje se miselno nahajamo.
Povsem v redu je, če smo nervozni, zaskrbljeni, jezni ali kaj drugega. Če se čustveno ne nahajamo
na najboljšem mestu, se ne počutimo dobro in želimo izboljšati naše počutje (in s tem frekvenco,
na kateri vibriramo), je vse, kar moramo narediti, najti misel, ob kateri se bomo počutili bolje.
Npr. »Zame se je še vedno vse v redu izteklo.« »Tudi to bo minilo.«
S tem, ko najdemo vsaj eno misel, ob kateri se počutimo bolje, se premaknemo stopničko ali
celo več navzgor po čustveni lestvici. Tako uravnavamo našo vibracijo navzgor.

Spirale navzdol, spirale navzgor
Ste se že kdaj znašli v toku t.i. negativnih dogodkov? Najprej se vam je zgodila ena »slaba« stvar,
nato druga, nato tretja, ko ste bili popolnoma obupani, pa še četrta.
Zakaj pride do tega? Ko se nam zgodi prva »slaba« stvar, začnemo razmišljati o tem, zakaj se nam
je to zgodilo, smo žalostni, obupani, depresivni – poglejte, vsa ta čustva se nahajajo na dnu
čustvene lestvice. To povzroči, da začnemo vibrirati na nižjih frekvencah, posledično pa k sebi
privlačiti dogodke, ki vibrirajo na prav takšnih frekvencah.
Umetnost je v tem, da znamo spiralo, ki vodi navzdol, prekiniti, še preden pridemo čisto do dna
spirale, kjer druge možnosti, kot navzgor, že ni več. Ni nam potrebno čakati do trenutka popolnega
obupa, ko nam preostane le, da se v popolnosti predamo temu, kar je.
Ko se zavemo, da smo se znašli v tovrstni spirali, začnimo zavestno iskati misli, ki nas bodo po
čustveni lestvici dvignile vsaj nekoliko višje. Misli, ki prinesejo olajšanje.
Ko je leta 2010 umrl moj oče, je bil to zame velik šok. Kljub temu sem se zavedala, da moram
čustva žalovanja, razočaranja, prizadetosti čim prej sprejeti in jih predelati. Zato so moje misli šle
nekako v to smer: » Je vsaj nehal trpeti. Nimam nobenih obžalovanj, saj sva si povedala, kako rada
www.uresnicisvojesanje.si ©Barbara Mali
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sva se imela. Za vedno boš z mano, v mojem srcu in v obliki energije. Energija se ne uniči.« Tovrstne
misli so me tolažile in preprečile, da bi padla v depresijo in obup.
V drugih primerih, ki niso tako pretresljivi, kot je smrt ljubljene osebe, si pomagam z mislimi: »Tudi
to bo minilo.« » Se zgodi.« » Naslednjič bo boljše.«
Tovrstne misli sproščajo, tolažijo in prekinejo tok nezaželenih dogodkov. Počasi ali hitro, odvisno
od naše situacije, se ponovno pričnemo vzpenjati po čustveni lestvici in v naše življenje ponovno
privlačiti lepše stvari.

Sprejemanje lastnih čustev
Izrednega pomena pri dojemanju čustev, je, da si to, kar čutimo, priznamo. Šele ko se zavedamo
tega, kar čutimo, to lahko predelamo. Če svoja čustva nepredelana »pometamo pod preprogo«,
bodo tako skrita še vedno vplivala na našo vibracijo, nam pa ne bo jasno, zakaj se nam dogajajo
stvari, ki jih ne želimo.
Karkoli čutimo ob določenem dogodku, sprejmimo. Zahvalimo se čustvom, da nam kažejo, kje se
miselno nahajamo. Nato jim pustimo, da gredo – s tem, da najdemo misel, ob kateri se
počutimo bolje.
Sama sem večino življenja žalost in jezo, ki sem ju občutila ob različnih dogodkih, potiskala nekam
globoko vase, moja vibracija pa kljub vsemu trudu in pozitivnemu razmišljanju ni bila na takšni
ravni, kot bi lahko bila, če bi ta čustva ob njihovem nastanku tudi v polnosti predelala. Temu
primerni so bili tudi dogodki v mojem življenju. Takrat sem živela v prepričanju, da sta žalost in jeza
nesprejemljivi čustvi, jaz pa sem želela ugajati, biti človek, ki ga imajo drugi radi in ga sprejemajo.
Po mnogih, mnogih letih dela na sebi, obiskovanja neštetih seminarjev in dela s trenerji so končno
tudi ta zanikana čustva prišla na plan. Včasih sem jokala brez razloga, vendar sem se zavedala, da
se s tem sprošča žalost, ki je nikoli nisem v polnosti predelala. Sedaj sem še posebej pozorna ob
dogodkih, ki v meni sprožajo žalost ali jezo, da se teh čustev zavem, si priznam, da tako čutim, nato
pa se poskušam premakniti naprej – v čustveni prostor, kjer se počutim nekoliko bolje.
Koliko časa bomo preživeli v vibraciji določenega čustva, je odvisno od nas samih. Če čustev ne
moremo predelati ali najti misli, ob katerih se bomo počutili bolje, poiščimo pomoč prijateljev
ali koga drugega, za kogar vemo, da nam bo prisluhnil in pomagal prebroditi najhujše.
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Vesolju neprestano ponujate sporočilo. Ne preko vaših besed, ne preko vaših misli, temveč preko
tega, kako se počutite. Seveda je to, kako se v vsakem trenutku počutite, rezultat vašega izbora
misli ali besed. Vendar je vaše resnično sporočilo vesolju to, kako se počutite, in to je točka vaše
magnetne privlačnosti. In to, kar je enako temu, pride k vam. ~ Abraham

V.

TEHNIKE VIBRACIJSKEGA USKLAJEVANJA

Najpomembnejša stvar pri zavestnem ustvarjanju je, da se uskladimo z vibracijo tega, kar želimo
imeti. Da se ZDAJ počutimo tako, kot menimo, da se bomo počutili, ko bomo želeno stvar
prejeli.
Priti mora do spremembe v naši BITI, v naši identiteti, v tem, kdor smo. Za usklajevanje naše
identitete s tem, kar želimo, obstajajo različne tehnike. Naštevam največkrat omenjane in
uporabljane, čeprav verjamem, da jih obstaja še veliko, veliko več.

Afirmacije
Vsaka misel, ki jo mislimo dolgo časa, postane naše prepričanje. Če želimo ustvariti nova
prepričanja, moramo začeti misliti nove misli. Afirmacija je pozitivna trditev, ki jo oblikujemo
tako, da izraža, kot da to, kar želimo, že imamo ali da to, kdor želimo postati, že smo (sedanjik!).
Primeri: »Sem popolnoma mirna.« »Zaslužim X EUR mesečno.« »Sem vrhunski strokovnjak za
__________.« »Imam službo, kjer sem odlično plačana in kjer se s sodelavci odlično razumemo.«
Kaj kmalu, ko začnemo uporabljati afirmacijo in zatrjevati novo stvar, tudi iz okolice začnemo
prejemati potrditve našega novega prepričanja.
Sama sem vstopila v svet zavestnega ustvarjanja pred kakšnimi dvajsetimi leti, kot študentka, ko
mi je kolegica na jogi priporočila knjigo Louise L. Hay: Življenje je tvoje. Ta knjiga je še vedno v moji
knjižnici, vsa obrabljena in razpadajoča. Tudi danes, kadarkoli imam kakšno zdravstveno težavo,
pogledam vanjo in najdem afirmacijo, ki mi pomaga, da se kmalu bolje počutim.
Pomembno je, da oblikujemo afirmacije, ki so nam blizu in verjetne, uporabljamo besede, ki se
nam zdijo smiselne ter v nas vzbujajo pozitivna čustva.
www.uresnicisvojesanje.si ©Barbara Mali
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Kljub temu, da sčasoma lahko ponotranjimo tudi afirmacije, ki nam niso toliko blizu, je bolj
verjetno, da bomo dlje časa uporabljali afirmacijo, v katero lažje verjamemo in ni predaleč od
naših trenutnih prepričanj in vrednot.

Aformacije
Aformacije so izpeljane iz afirmacij, primerne pa so za vse tiste, ki jim afirmacije niso najbolj pri
srcu, so racionalnejši in pri njihovem razmišljanju prevladuje bolj leva polovica možganov.
Aformacija je oblikovana kot vprašanje, prav tako v sedanjiku. Naši možgani so narejeni tako, da
takoj, ko jim zastavimo vprašanje, poskušajo nanj najti odgovore.
Če uporabimo kot osnovo afirmacije, ki sem jih uporabila pri prejšnji tehniki vibracijskega
usklajevanja, se aformacije glasijo takole:
»Zakaj sem tako mirna?« »Zakaj zaslužim X EUR mesečno?« »Zakaj sem vrhunski strokovnjak za
__________________?« »Zakaj imam službo, kjer sem odlično plačana in se s sodelavci odlično
razumemo?«
Odgovori, ki jih pričnejo dajati možgani, so lahko sledeči:
Npr. Na aformacijo »Zakaj sem tako mirna?« prejmete odgovore kot so » Ker je vse točno tako, kot
mora biti. Vse se odvija točno pravi čas. Ker vem, da se vedno znajdem. Ker vem, da imam dovolj
znanja, da rešim vsako situacijo, v kateri sem. «
Z zastavljanjem vprašanj dobimo odgovore iz naše podzavesti. Naša podzavest ne razlikuje med
tem, kaj je resnično in kaj ne. Večkrat, ko si bomo zastavili vprašanje, več potrditev bomo dobili od
naših lastnih možganov, hkrati pa utrjevali novo prepričanje, ki smo ga tokrat oblikovali v
vprašanje.

Ali ne bi bilo krasno, če ____________________________?
To tehniko verjetno že uporabljamo v pogovorih s prijatelji, družinskimi člani, sodelavci in niti ne
vemo, da si s tem višamo vibracijo. S tem vprašanjem izkoriščamo moč domišljije, začnemo
vizualizirati, kako bi bilo, če......
»Ali ne bi bilo super, če bi šli na potovanje z avtodomom?« »Ali ne bi bilo krasno, če bi dobila to
www.uresnicisvojesanje.si ©Barbara Mali
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delo?«
Pomembno je, da so naši sogovorniki pozitivni, entuziasti in da z njimi lahko fantaziramo, kako bi
bilo super, če bi se naša želja uresničila.
Tehniko lahko uporabljamo tudi sami. Razmišljamo o tem, kako »bi bilo super, če
_____________?«. Naša domišljija se aktivira, začnemo razmišljati nove misli, ki imajo višjo
vibracijo. Misli z višjo vibracijo pritegnejo še več takšnih misli, naše čustveno stanje je boljše,
vibracija pa na poti, da se uskladi z želenim.

Pretvarjanje
Pri tej tehniki se pretvarjamo, da se je stvar, ki smo jo želeli, že zgodila in se na ta način
vibracijsko usklajujemo z želenim.
Primer: Zastavimo si vprašanje: »Kako bi se obnašala/obnašal, če bi zaslužil X EUR na mesec? Kako
bi se usedla v avtomobil, če bi zaslužila X EUR na mesec? Kako bi se sprehajala po ulici, če bi
zaslužila X EUR na mesec? Kako bi si umivala zobe, če bi zaslužila X EUR na mesec?«
V vseh situacijah, s katerimi se dnevno srečujete, se sprašujte, kako bi se oseba, ki to, kar vi želite,
že ima, obnašala v tej situaciji. Takoj boste zaznali spremembo v vaši energiji.
Bodite kot igralci, ki se pripravljajo na vlogo v filmu ali igri. V identiteto lika, ki ga igrajo, se vživijo
tako močno, da velikokrat pozabijo, kdo v resnici so in v celoti prevzamejo osebnost lika. Se lahko v
vašo novo identiteto vživite tako močno? Če se lahko, je po zakonu privlačnosti samo še vprašanje
časa, kdaj bo želena stvar prišla k vam. Vi ste vibracijsko že usklajeni z njo.

Ljubezen, hvaležnost in cenjenje tega, kar je
Iz lestvice čustev, ki se nahaja na strani 14, vidimo, da so čustva z najvišjo vibracijo in najvišje na
lestvici ljubezen, hvaležnost in cenjenje. Če nam uspe zavestno aktivirati ta čustva in v enem
izmed teh čustev preživeti vsaj 17 sekund na dan (recimo, da to naredimo zjutraj), smo s tem
zagotovili, da vedno več stvari, ki pridejo v naše življenje, vibrira na teh frekvencah .
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Življenje, ki ga živimo danes, je rezultat misli, ki smo jih mislili včeraj in pred tem, ter vibracije,
na kateri smo vibrirali v preteklosti. Če želimo kot soustvarjalci v vesolju ponuditi novo, višjo
vibracijo, začnimo našo vibracijo zavestno dvigovati s pomočjo izbiranja čustev z vrha čustvene
lestvice.
V svojem bistvu smo ljubezen, izvor neskončne ljubezni je vedno v nas, le da je velikokrat zakrit s
številnimi omejujočimi prepričanji o svetu, ljudeh in dogodkih, ki smo jim priča.
Eden izmed načinov, da se povežemo z ljubeznijo, ki je v nas, je, da začnemo enega za drugim
odstranjevati omejujoča prepričanja, dokler ljubezen iz naše notranjosti ne zažari v polnosti v naš
svet. Najhitreje bomo spoznali naša omejujoča prepričanja v pogovoru z osebo, ki je dovolj
pozorna na to, kar govorimo o sebi in je ni strah na to tudi opozoriti. Ko omejujoča prepričanja
ozavestimo, se ponavadi razblinijo.
Drug način, da začnemo vibrirati na nivoju ljubezni, je, da se spomnimo, kakšno ljubezen čutimo
do naših otrok, partnerja, hišnega ljubljenčka, rož, narave ali česarkoli drugega. Občutite to
ljubezen in poskusite v njeni vibraciji ostati, kakor dolgo je možno. Večkrat, ko boste to
ponavljali, lažje bo. Občutki ljubezni bodo prinesli še več občutkov ljubezni in misli, ki nas bodo še
bolj napolnjevale z ljubeznijo. S časoma bo naša prevladujoča vibracija postala ljubezen.
Naslednji način, da se uskladimo z visoko vibrirajočimi čustvi, je, da začnemo opazovati to, kar je v
našem življenju že dobro in prav in da postanemo za to resnično hvaležni. Po frekvenci je vibracija
hvaležnosti zelo blizu vibraciji ljubezni. Pisati lahko začnemo »Dnevnik hvaležnosti«, v katerega
vsak dan napišemo 5 stvari (ali več – po želji – več kot jih bo, lažje se boste povezali z visoko
vibracijo hvaležnosti), za katere smo v življenju hvaležni.
Primer:
»Danes sem hvaležna, da živim v takšnem obilju, da imam vedno dovolj denarja za to, kar
potrebujem, da imam streho nad glavo in toplo posteljo, v kateri vsak dan zaspim, za dobre ljudi, ki
so mi vedno pripravljeni pomagati in za moje popolno zdravje.«
Z visokimi frekvencami se uskladimo tudi s cenjenjem stvari, ki so se nam zgodile, ki se nam
dogajajo in ki so že v našem življenju. Prav tako kot za hvaležnost, imamo lahko »Dnevnik
cenjenja«, kamor zapisujemo stvari, ki jih cenimo.
Primer:
» Cenim ljudi, ki me podpirajo in spodbujajo na poti do mojih ciljev, denar, ki vsak dan prihaja v
moje življenje, obilje zdrave hrane, ki ga imam, čisto, pitno vodo, ki si jo lahko vsak dan natočim iz
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domačega vodovoda, obilje informacij, ki so mi na voljo, kar je danes X naredil zame. «
Zame je to ena izmed najmočnejših in najlažjih tehnik višanja vibracije in usklajevanja s tem, kar
želim.

Delajmo to, pri čemer se počutimo dobro
Tudi ta tehnika je ena izmed lažjih in lahko izvedljivih, vendar zato nič manj močna. Ker je za vsako
našo željo in potrebo po tem, da nekaj dobimo, želja, da se bomo počutili dobro ali vsaj bolje, ko
bomo to stvar prejeli, se s tem občutkom usklajujemo tako, da vsak dan delamo to, pri čemer se
počutimo dobro. Ali vsaj več tega.
Vprašajmo se, kaj je tisto, pri čemer se počutimo dobro. Poslušanje glasbe, branje dobre knjige,
kuhanje gurmanskih jedi, peka slastnega peciva, druženje s prijatelji, tek, sprehodi, kolesarjenje,
joga, izdelava umetnostnih izdelkov, igranje z otroki, hišnimi ljubljenčki, organiziranje dogodkov in
stvari, petje, igranje, vodenje skupin, povezovanje z naravo...?
Lahko si naredimo tudi listo stvari, ki jih radi počnemo. Nato počnimo čimveč tega!

Meditacija
Z meditacijo se povežemo s tem, kdor v resnici smo, z našim notranjim bitjem, višjim jazom, z
božanskim v nas, z neusahljivim izvorom ljubezni, mirom in lučjo, kakorkoli že to imenujemo.
Z meditacijo ne mislim le nepremičnega sedenja v lotosovem položaju. Meditiramo lahko na
različne načine.
Meni na primer ni blizu sedeča meditacija. Imam svojo vrsto meditacije, ki se je nikoli ne naveličam
– to so sprehodi, večinoma po gozdu ali kje drugje v naravi. Sprehodi me vedno napolnijo z novo
energijo, z njih se ne vrnem utrujena, ampak neverjetno spočita in pripravljena na nove podvige.
Ena izmed mojih meditacij je tudi slikanje. Ko slikam, sem popolnoma v sedanjem trenutku. Uživam
v občutkih, ki me navdajajo, ko s čopičem potegujem po slikarskem platnu... S svojim notranjim
bistvom se v trenutku povežem tudi ob morju. Vonj borovcev, neskončna modrina, voda, sonce in
sol me takoj prestavi v »nirvano«.

www.uresnicisvojesanje.si ©Barbara Mali

21

Zakon privlačnosti za vsak dan: Koraki do uspešnega zavestnega ustvarjanja

Kaj je vaša meditacija? Meditacija je lahko petje, tek, kolesarjenje, ukvarjanje z rožami, gledanje
sončnega zahoda, uživanje v pogledu na gore - karkoli nas poveže s tem, kdor v resnici smo, karkoli
povzroči, da smo polno prisotni v sedanjem trenutku.
Nismo to, kar razmišljamo, nismo to, kar je v naših glavah. Z meditacijo gremo preko naših misli in
se povežemo z našo bitjo, ki vibrira na frekvencah ljubezni, radosti, miru in enosti.

Začnite pripovedovati novo zgodbo
Se sprašujemo, zakaj se nam v življenju ponavljajo ene in iste stvari? Poslušajmo, kaj govorimo!
Ponavljamo ene in iste zgodbe – kako smo ubogi, kaj se nam dogaja, kako grozno je vse, kakšne
katastrofe se dogajajo, pa kriza, pa nihče nas ne posluša, pa same manipulacije, bogati kradejo
revnim, politiki - bolje, da sploh ne govorimo, danes je dobrega partnerja zelo težko najti, če želiš
uspeti, moraš trdo in veliko delati....
Se najdete v kakšni izmed teh zgodb ali imate kakšno podobno? Zagotovo jo imate, vsak jih ima.
Če želimo, da se bodo področja našega življenja, ki nam niso preveč všeč, začela spreminjati na
bolje, pričnimo o tem področju pripovedovati novo zgodbo.
Povejmo jo tako, kot jo želimo imeti, kot jo želimo videti. Povejmo jo tako, kot da se je to že
zgodilo ali se dogaja v tem trenutku. Poiščimo nekoga, ki mu zaupamo in mu povejmo našo novo
zgodbo. Naše besede imajo neverjetno moč. Ko jih izgovorimo, z njimi ustvarjamo. Ko jih
zapišemo, prav tako preidejo v neko vrsto materializacije.
Kaj bo torej vaša nova zgodba?

Pisanje dnevnika
Prav tako kot govorjena beseda ima tudi pisana beseda veliko moč. Ko besede zapišemo, se prav
tako kot pri govorjenju na določen način že materializirajo.
Tehnika pisanja dnevnika je po izkušnjah mnogih trenerjev zavestnega ustvarjanja ena izmed
najbolj močnih tehnik usklajevanja s tem, kar želimo ustvariti v svojem življenju.
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Pri tej tehniki v naš dnevnik ne zapisujemo stvari, ki so se dejansko zgodile, ampak stvari, ki bi jih
radi videli v svojem življenju.
Če želimo na primer ustvariti romantični odnos s partnerjem po našem okusu, bomo v dnevnik
zapisovali, kakšne lastnosti ima naš partner, kako se obnaša do nas, kako se mi obnašamo do
njega, kakšni občutki nas navdajajo, ko smo skupaj z njim ali njo in podobno.
Dnevnik lahko pišemo v sedanjiku ali v pretekliku, kot da so se stvari, ki jih želimo, že zgodile. V ta
namen si priskrbimo zvezek/dnevnik, ki bo namenjen le-temu. Ni pravil, kako dolgi morajo biti
zapisi v dnevniku, ni potrebno, da stvari zapisujemo v določenem vrstnem redu. Del strani v zvezku
lahko porabimo za dnevniški zapis stvari, ki jo želite, drugi del pa za zapis tega, za kar smo v
življenju hvaležni. Na vsako stran lahko zapišemo le par besed. To, kar želimo, lahko tudi narišemo,
če v tem uživamo…
Sama to tehniko redko uporabljam. Priredila sem jo po svoje, ker mi tako bolj odgovarja. V dnevnik
zapisujem svoja nova prepričanja in jih z večkratnim, ponavljajočim se zapisovanjem utrjujem. Vse
stvari iz teh zapisov so se v mojem življenju že uresničile.

Počitek
Zelo pomembna tehnika usklajevanja s tem, kar želimo, je počitek. Veliko ljudi meni, da bodo
potem, ko se bodo obremenili do meja svojih fizičnih zmogljivosti, cenjeni, spoštovani in vredni
tega, kar želijo. V resnici pa v njihovo realnost ne prihajajo tako dobre stvari, saj sta njihova telo in
um utrujena – vibracija utrujenosti pa nam nič kaj ne pomaga pri ustvarjanju lepih stvari.
Ne glede na to, kar meni okolica – če čutimo, da rabimo počitek, potem si ga privoščimo! Če
menimo, da moramo na počitnice, gremo na počitnice. Če vsak dan potrebujemo pol urice
popoldanskega počitka, si jo vzemimo.
Ko spimo in počivamo, se telo in um obnavljata. Le spočito telo in um lahko delujeta in izkoriščata
svoj potencial do maksimuma.
Resnični počitek pomeni počitek brez televizije, radia, knjige, računalnika, hrane ali kakšne
druge motnje – ja, tudi brez sogovornikov. Počivamo lahko sede ali leže.
Za veliko ljudi je takšen počitek nepredstavljiv, saj mora neprestano nekaj brneti ali pa morajo
vedno nekaj delati, brati, gledati... Na ta način se nezavedno odklapljamo od tega, kdor v resnici
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smo. Če smo tudi sami med njimi, poskusimo najprej z eno minuto miru in tišine. Nato z dvema...
Tudi dve minuti pravega, zavestnega počitka na dan (poleg spanja) lahko v našem življenju
naredita čudeže.
Ko počivamo, smo v stanju neodpora in dopuščanja in naše »zavore« popustijo. Zato se stvari, za
katere želimo, da bi se zgodile, velikokrat zgodijo ravno med spanjem, počitkom ali popolnim
odklopom od vsakdanjih aktivnosti.
Zaradi tega, ker cele dneve delamo in ker si nikoli ne privoščimo počitnic, nas nihče ne bo imel bolj
rad, nas bolj spoštoval ali cenil. Naše telo pa bo prej ko slej terjalo svoj davek in nas prisililo, da se
bomo spočili (ponavadi nam pade odpornost, zbolimo in smo prisiljeni ležati v postelji).
Privoščimo si dovolj vsakodnevnega spanca. Če telo pravi osem ur, mu privoščimo osem ur.

Iz svojega življenja odstranimo stvari, ki nam jemljejo energijo
Stvari, ki jih v našem življenju in naši okolici toleriramo, nižajo našo vibracijo, zato tudi ne moremo
ustvariti tistega, kar resnično želimo. Po domače rečeno, so to stvari, ki nam gredo vsak dan na
živce.
Ste že slišali za primer, ko so nekoga v službi odpustili in je v njegovo življenje takoj prišel življenjski
partner, ki ga je želel že celo življenje? Ali pa nepričakovan uspeh čez noč? Sanjski položaj v drugem
podjetju? Tudi, če odpuščen - ne na lastno željo - svoje službe ta človek ni pretirano maral.
Preprosto povedano, toleriral jo je zaradi tega, ker mu je zagotavljala redni mesečni prihodek.
Užival v njej pa ni. Ko je iz njegovega življenja izginila služba, ki jo je toleriral, je v njegovo življenje
prišlo tisto, kar je vedno želel.
Ali primeri ljudi, ki so po tem, ko so jih odpustili, začeli s svojim poslom in neverjetno uspeli?
Stvari, ki jih toleriramo, so lahko povezane z dogodki, ljudmi ali našim fizičnim okoljem (dom, hiša,
pisarna, avto....). Toleriramo lahko nekoga, ki nam vsako jutro v službi radio nastavi na program, na
katerem predvajajo črno kroniko (dober začetek dneva?). Toleriramo lahko človeka, ki z nami ne
dela tako, kot si zaslužimo – pa ga kar ne moremo izpustiti iz svojega življenja, toleriramo lahko
pokvarjene žaluzije (ki nam nevede gredo na živce), pregorele žarnice, strgane tapete, umazan
avto in podobno.
Naredimo seznam stvari, ki jih težko prenašamo. Nato jih začnimo eno za drugo odstranjevati. Če
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je potrebno komu povedati svoje in postaviti meje, storite to. Če določene stvari ne moremo
spremeniti (ali menimo, da je ne moremo), se pomirimo in sprijaznimo z njo. Potem nas ne bo več
motila in ne bo več vplivala na vibracijo, na kateri vibriramo.

Najmočnejša mantra v vesolju: »Jaz sem ___________«
Beseda mantra izhaja iz vedskih zapisov in pomeni glas, besedo, sklop besed, ki jih ponavljamo,
kot molitev – običajno ob molitveni verižici. Ob vsaki kroglici na molitveni verižici izrečemo enak
sklop besed.
Tudi mi sami vsak dan ponavljamo mantro o sebi, ki se začne z »Jaz sem« in utrjujemo svojo
identiteto.
Primeri:
»Jaz sem počasna.«
»Jaz sem neodločna.«
»Jaz sem brez orientacije.«
»Jaz sem slaba plavalka.«
Zvok besedne zveze »Jaz sem« je vseobsegajoč, podobno kot zvok mistične sanskrtske besedice
«Om«. Ko rečemo »Jaz sem takšen in takšna...«, v to ne dvomimo, to je za vse naše celice resnica.
Prav tako kot smo celo svoje življenje razvijali identiteto, ki jo danes opisujemo s takšnimi in
drugačnimi »Jaz sem«, lahko ustvarimo novo in drugačno identiteto, ki nam bo služila bolje.
Spomnite se, enako privlači enako.
Novo identiteto, začnemo oblikovati tako, da oblikujemo našo novo mantro »Jaz sem«. Če
uporabimo zgornje primere, bi lahko bile naše mantre sledeče:
»Jaz sem ravno prav hitra.«
»Jaz sem odločna in se odločam na podlagi pravih informacij.«
»Jaz se znam dobro orientirati.«
»Jaz sem odlična plavalka.«
Tako kot se vsako novo prepričanje prične z eno novo mislijo, ki jo ponavljamo dovolj časa, tudi pri
tej tehniki skušamo našo novo mantro»Jaz sem« ponavljati čim pogosteje. Ponavljamo jo tako
dolgo, dokler ne postane naše novo prepričanje in naša nova identiteta. Poskusite, deluje
»čudežno«.
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Tehnike po lastnem izboru
Zagotovo imate tudi vi priljubljeno tehniko, s katero višate svojo vibracijo in se usklajujete s tem
kar želite in s tem kdor ste. Uporabite to! Če vam to pomaga, je to prava stvar. Poslušajte sebe.
Verjetno do zakona privlačnosti niste prišli kar čez noč. Skoraj prepričana sem, da ste
»prepotovali« že mnogo seminarjev, prebrali ogromno knjig, se seznanili z mnogimi tehnikami,
terapijami, ki so namenjeni biti opora in podpora na poti do tega, kar želite.
Morda vam odgovarja katera od teh metod. Uporabljajte to.
Najpomembnejše pravilo pri vsem, kar delamo, je, da poslušamo sebe. Da delamo tisto, kar se
ujema s tem, kdor smo. Če ena stvar deluje zame, ni rečeno, da bo delovala za vas.
Pomembno je, da raziskujemo in ostajamo odprti za nove stvari. Od vsake stvari lahko vzamemo
drobec – tisto, kar se nam zdi dobro. Ostalo zavrzimo in pojdimo naprej. Slej ko prej se bodo vsi
delci sestavili v celoto, ki bo imela smisel in bo delovala za nas. Drugi ne vedo bolje od nas – le mi
vemo, kaj je za nas najboljše.
Tehnike, ki jih poznam in veliko ljudem pomagajo višati vibracijo so: EFT - Emotional Freedom
Technique (v slovenščini – tapkanje), Theta Healing, Reiki, Access Consiousness, The Emotional
Code, Quantum Entrainment. Sama z veliko učinkovitostjo uporabljam The Emotional Code – s
katero čistim zastala in nepredelana čustva v mojem energijskem sistemu, Quantum Entrainment,
s katerim se podobno kot z meditacijo povezujem s svojim notranjim bistvom, ter določene
elemente drugih tukaj navedenih tehnik.
Poiščite svojo zmagovalno kombinacijo!

Ljubezen do sebe
Čeprav zadnja, se je ljubezen do sebe zame pokazala kot najpomembnejši ključ pri uspešnem
zavestnem ustvarjanju.
Ljubezen do sebe je tista, ki zapolni praznino, ki je v nas.
Praznino, ki jo želimo zapolniti tako, da iščemo ljubezen in potrditev v zunanjem svetu, pri drugih
ljudeh, v stvareh, ki jih kupujemo in menimo, da nam bodo prinesle sprejemanje in odobravanje
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drugih.
Najprej moramo najti in začutiti pravo ljubezen do sebe, šele nato bomo začeli prejemati pravo
ljubezen tudi iz zunanjega sveta. Najprej moramo začeti sprejemati in odobravati same sebe,
šele nato nas bodo začeli odobravati in sprejemati tudi drugi ljudje.
Odnos do nas samih se kaže v vseh naših ostalih odnosih. Če obsojamo in kritiziramo sami sebe,
to prejemamo tudi od drugih. Če ne sprejemamo in ljubimo tudi tistih delov sebe, ki jih
pojmujemo kot »slabe« in za katere menimo, da niso vredni ljubezni, potem se ne čudimo, da nam
naša okolica to samo potrjuje.
Kakšno je naše mnenje o nas samih, najlažje odkrijemo, ko se pogovarjamo z drugimi ljudmi.
Prisluhnimo temu, kar govorimo.
Primeri samogovorov oz. dvogovorov:
»Morala bi shujšati.«
»Tako sem neumna.«
»Nisem dovolj dobra.«
»Nič nisem vredna.«
»Nihče me ne ceni in spoštuje.«
»Grda sem.«
»Če želim napredovati, bi morala imeti narejene šole. «
Tovrstne izjave kažejo, kakšno mnenje imamo o sebi. Če mislimo o sebi tako mi sami, zakaj bi
kdorkoli drug mislil drugače?
Iz svojega besednjaka izbrišimo besedico »morati«. Nič na tem svetu ni obveznega. Delajmo
preprosto tisto, kar nas veseli in ne tisto, za kar menimo sami ali nekdo drug, da bi morali narediti.
Vse naše »moram« smo nekje pobrali. Spomnite se časov, ko smo bili otroci – ali se nam je takrat
zdelo, da moramo kaj narediti? Uživali smo v trenutku, vse je bilo popolno. Potem pa nam je
nekdo rekel, da »moramo« nekaj narediti. Če ne, ne bomo prejeli njegove ljubezni ali česa
drugega. Najpogosteje ljubezni. Tako smo se naučili ljubezen pogojevati. Besedico »moram« smo
na ta način ponotranjili in danes sami sebe priganjamo v nekaj, kar nam sploh ni potrebno storiti.
Danes sami sebe s to besedo ropamo užitka sedanjega trenutka.
Začnimo ceniti vsako stvar, ki jo počnemo dnevno, ne glede na to, ali je to spremljanje otrok v
vrtec, v šolo, pomivanje posode, pranje in likanje perila, kuhanje kosila, pridno delo v službi, v
svojem podjetju ali na vrtu. Dajmo si priznanje za vsako stvar, ki jo naredimo. Pravite, da se to od
nas pričakuje, da je to samoumevno? Ne, takšna pričakovanja imamo mi - sami do sebe. Ne
pravim, da je s tem karkoli narobe. Vendar menim, da si zaslužimo vse priznanje za to, kar vsak dan
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delamo.
Čas je, da nas začne nekdo ceniti. In ta nekdo smo MI sami.
Začnimo opazovati, kaj je lepega na nas. Začnimo z malimi koraki. Ljubezen do sebe je proces, ki
se nikoli ne konča, ampak se razvija. Počasi bomo začeli sprejemati tudi stvari, za katere smo
mislili, da so nesprejemljive in nevredne ljubezni.
Preglejmo vse, kar znamo - napišimo seznam vsega, kar znamo narediti, vseh znanj, ki smo jih
pridobili v šolah, službah, v življenju. Poglejmo vse to.
Še vedno pravite, da niste nič vredni?

Četudi ne bi znali ničesar, četudi bi na zemlji zgolj obstajali, je naša vrednost neprecenljiva. S
tem, ko smo prišli na zemljo, smo postali neprecenljiv delček v mozaiku življenja na zemlji. Ni
nam potrebno storiti ničesar več. NIČESAR. Slišite?
Smo popolni, celostni in vredni vsega, kar si le lahko zamislimo. Samo zaradi tega, ker smo tu.
Sčasoma, ko boste vztrajno vadili ljubezen do sebe, se boste lahko pogledali v ogledalo in rekli:
» Hej _______ (vaše ime), a ti veš, kako te ljubim? Ljubim te. In vedno te bom.«
Ko smo tako napolnjeni z ljubeznijo do sebe, lepe stvari po zakonu kar prihajajo v naše življenje.
Sploh nam jih ni potrebno niti želeti. Vibriramo na tako visoki frekvenci, da po zakonu privlačnosti
tako mora biti.

Za katero tehniko vibracijskega usklajevanja se bomo odločili, je odvisno od nas samih.
Uporabimo tisto, pri kateri se počutimo dobro. Izognimo se vsemu, pri čemer se zdi, da se silimo
v in delamo nekaj, kar nam ne ustreza.
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Naše misli ustvarjajo našo resničnost – na kar se osredotočamo, proti temu gremo. ~ Peter
McWilliams

VI.

MOČ OSREDOTOČANJA

Še enkrat želim poudariti, da dobimo to, na kar se osredotočamo. Dobro in priporočljivo je, da
verjamemo v to, da bomo želeno dobili, ni pa nujno potrebno. Spomnite se – velikokrat dobimo
tisto, česar si absolutno ne želimo, tisto, čemur se upiramo in tisto, čemur se na vsak način želimo
izogniti.
Zakaj? Osredotočamo se na to, česar ne želimo. Dobimo to, na kar se osredotočamo.
Star rek pravi: »Zarečenega kruha se največ poje.« Verjetno bi lahko povedali kakšno zgodbo o
tem, kako ste naredili točno tisto, kar ste vedno govorili, da ne boste? Ali pa se vam je zgodilo
tisto, za kar ste pravili, da vam pa že ne? Tudi sama jih imam nekaj na zalogi.
Eden izmed načinov, kako se osredotočamo na želeno stvar, je, da se osredotočamo na misel o tej
stvari. Kako se osredotočati na misel? Lahko si predstavljate podobe, ki gredo s to mislijo, lahko
občutke, lahko zvoke… lahko kombinacijo vsega tega – odvisno od tega, kar vam bolj ustreza.
Abraham pravijo, da je 17 sekund čiste misli enakovredno 200 uram akcije, nadaljnjih 17 sekund
osredotočanja 2.000 uram akcije, nadaljnjih 17 sekund 20.000 uram akcije, 68 sekund
osredotočanja pa je enakovredno kar 200.000 uram akcije. Se lahko osredotočate 68 sekund?
Minuto in 8 sekund? Kako kratek čas je dovolj!
Čista misel je misel, ob kateri nimamo nasprotujočih si misli. Čista misel je tista, ob kateri se
počutimo dobro.
Sama se osredotočam na občutke, ki bi jih rada čutila ob različnih dogodkih v mojem življenju. Z
različnimi tehnikami, opisanimi v poglavju »Tehnike vibracijskega usklajevanja« sem se naučila v
takšni meri povezati z ljubeznijo, ki je v meni, da sem lahko v tej vibraciji večino časa ali pa lahko
ponovno hitro pridem v stik z njo. Posledično je tudi moje življenje obarvano z dogodki, ki vibrirajo
na teh ravneh. Ker več ali manj že živim življenje, ki sem ga sanjala, sem raje presenečena nad
dogodki in čudeži, ki mi jih prinaša tok življenja in se večinoma ne osredotočam na konkretne
materialne stvari.
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V primeru, ko se osredotočamo na nekaj, kar želimo in se ob tem ne počutimo dobro, je to znak,
da imamo o želeni stvari omejujoča prepričanja, zaradi katerih (nezavedno) menimo, da
uresničitev želenega ni najboljša ideja.
Osredotočanje, ob katerem se počutimo dobro, je ključ uspešnega zavestnega ustvarjanja.
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Z našim omejenim zavestnim umom lahko vidimo le delček vseh možnosti, na katere bi se lahko
naša želja uresničila. Ko se ukvarjamo s »kako«, odrežemo vse neskončne možnosti, ki jih ima
vesolje na voljo, da nas pripelje do želenega. ~ Barbara Mali

VII. PREPUSTITE »KAKO« VESOLJU

Ena izmed največjih preprek, ki jih ljudje postavljajo med sebe in tisto, kar želijo, je, da enostavno,
ker ne vedo, kako, na kakšen način lahko dobijo to, kar želijo, obupajo in prenehajo sanjati.
Živimo v vesolju neskončnih možnosti, v katerem se lahko stvari manifestirajo in uresničijo na
najbolj nenavaden, čudežen način, ki se ga sami ne bi nikakor in nikoli spomnili.
Zato se prenehajte ukvarjati s tem, »kako« se bodo vaše sanje uresničile. Pomembna je
definicija želenega rezultata in vibracijska uskladitev z njim. Za vse ostalo bo poskrbelo vesolje.
Včasih bodo stvari videti, kot da ne gredo v pravo smer – izguba službe, bolezen ali druge
navidezno »slabe« stvari. Ko bomo v perspektivi časa pogledali nazaj, bomo videli, da so se vse te
stvari morale zgoditi, da so določeni ljudje in stvari morali oditi iz našega življenja in da nas je to
kasneje pripeljalo do uresničitve naše želje. Včasih bo situacija temna kot noč.
Naj vas nič ne skrbi. Ste točno tu, kjer morate biti in vse je v najlepšem redu. Vse stvari, ki jih
želite, bodo v vaše življenje prišle točno ob pravem času. Zaupajte.
Dajte svoji domišljiji prosto pot. Barvito, kreativno, slikovito si naslikajte to, kar želite. Nato se
osredotočajte na vaš končni cilj – občutek, ki ga boste imeli, ko bo želeno prišlo v vaše življenje.
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Predstavljajte si, da je vaša želja kot naročilo v restavraciji. Izberete jed na jedilnem listu, jo
naročite in se nato ne ukvarjate več s tem, kako jo bodo pripravili, kje bodo dobili sestavine in
kako izkušen je kuhar. Veste in zaupate, da bo kosilo dostavljeno… ~ Barbara Mali

VIII. DOPUSTITE, DA ŽELENO PRIDE V VAŠE ŽIVLJENJE

Za tem, ko se že znamo osredotočati na to, kar želimo in se s tem vibracijsko usklajevati, pa je
pomembno, da znamo želeno tudi dopustiti v naše življenje.
Če kar naprej sprašujemo: » Kje je moja stvar? Kje je moja stvar? Kje je moja stvar?«, vesolju
sporočamo, da želene stvari še nimamo. Delujemo iz prostora pomanjkanja, oddajamo frekvenco
pomanjkanja in zato lahko prejmemo le še več pomanjkanja.
Ali pa živimo v preteklosti, se obsojamo zaradi stvari, ki smo jih naredili, razglabljamo zakaj, kdo,
kako, zakaj mi. Ali pa nas skrbi prihodnost – ja, kako bo, pa zakaj, mogoče, mogoče ne... S tem se
ropamo življenja v sedanjem trenutku. In znati živeti v tem trenutku je ena izmed umetnosti
dopuščanja stvari v naše življenje.
Ko smo v trenutku, skrbi ne morejo obstajati. Ni ne preteklosti, ne prihodnosti. Je samo to, kar
je. Ko živimo večino našega časa tako, da preprosto uživamo v trenutku – vesolje lahko opravi svoj
del naloge in nam dostavi še več tega, v čemer bomo uživali in med tem tudi to, kar si želimo.
Tudi s tem, ko hočemo imeti vse pod kontrolo – vključno z nami samimi – se upiramo in
sporočamo vesolju, da ne zaupamo, da se bodo stvari odvile tako, kot želimo. V naše življenje
prihajajo le potrditve, da je temu res tako. Spomnite se – privlačite to, kar oddajate.
Ko enkrat določimo, kaj je to, kar želimo, temu posvetimo par minut na dan, morda niti to ne – od
časa do časa se spomnimo, kako lepo bi bilo, če bi imeli to, poigrajmo se z mislimi na to, s slikami,
ki se ob teh mislih vrtijo v naših glavah, čutimo občutke, ki nas ob tem obdajajo. Vendar ne več kot
par minut dnevno!
Potem se prepustite toku življenja. Delajte tisto, ob čemer se počutite dobro. To pomeni, da greste
s tokom. Takoj, ko se ob nečem ne počutite dobro, to pomeni, da greste proti toku, ne poslušate
samih sebe in delate nekaj navkljub temu, da vaša intuicija pravi, da ta smer ni prava.
Kdaj pa kdaj si pojdite preprosto igrico in se čez dan sprašujte: »Kaj je naslednja aktivnost, ob
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kateri se bom dobro počutila?« Odgovori bodo takoj prišli iz vaše notranjosti – poslušajte jih in jih
upoštevajte. Ta igrica bo povzročila ne samo to, da boste cel dan delali le tiste stvari, ki so vam
všeč, ampak tudi dvignila vašo vibracijo na veliko višjo raven. Mogoče se vam bo zgodil kakšen
»čudež«.
Moje izkušnje z uspešnim zavestnim ustvarjanjem pravijo, da je najboljša taktika, da dopustimo
temu, kar želimo, v naše življenje, da preprosto pozabimo na vse skupaj. Pozabimo – vendar ne
obupamo! Definiramo, kar želimo, nato željo izpustimo – naj se z njo sedaj ukvarja vesolje in najde
poti za njeno uresničitev. Mi pa medtem, ko vesolje spleta svoje nitke, uživamo v tem, kar
imamo.
Spomnite se - zagotovo imate kakšno podobno izkušnjo – ko ste razmišljali o določeni stvari
mesece in mesece ali celo leta, hrepeneli po njej, si razbijali glavo, kako bi prišli do nje, delali vse
živo – pa se želja kar ni in ni uresničila. Potem pa ste nanjo preprosto pozabili, se predali toku
življenja, delali tisto, v čemer uživate, se zabavali – na vašo željo pa niste pomislili niti enkrat več.
Kar naenkrat ste se zavedli, da je v vaše življenje prišlo to, o čemer ste sanjali tako dolgo. Morda to
ustvarjanje ni bilo zavestno, ampak se je kar »zgodilo«. Zakon privlačnosti deluje, če vemo zanj ali
ne in če vanj verjamemo ali ne.
Sedaj ste se znašli tukaj v želji, da bi vaše želje zavestno uresničevali. Zdaj veste, kako stvari
delujejo. Zdaj lahko zavestno izpustite željo – jo predate »višjim silam«. Ker veste, da bo želeno
prišlo k vam. V točno pravem trenutku!
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Nič se ne more zgoditi, če se nekaj ne premakne. ~ Albert Einstein

IX.

AKCIJA, KI IZHAJA IZ NAVDIHA

Živimo v svetu, ki pretirano poudarja pomen akcije. Akcijo za vsako ceno. Gledam ljudi, ki v
trenutku, ko dobijo sporočilo o neki težavi po elektronski pošti – takoj – brez, da bi si sploh vzeli
čas za razmislek ali pa da ohladijo jezo, ki jih je obšla, ko so sporočilo prejeli, odgovarjajo na
tovrstna sporočila, se zaradi tega zapletajo v spore (tudi iz elektronskega sporočila lahko zelo
dobro razberemo, v kakšnem čustvenem stanju je človek, ki odgovarja na sporočilo!), izgubljajo
energijo, so slabe volje in tako naprej.
Iz izkušenj vem, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. Zato tovrstna sporočila pustim
za nekaj časa »na hladnem«, se umirim, se vprašam, kaj bi bila najboljša rešitev in potem pozabim
na vse skupaj za nekaj časa. Rezultati tovrstne »nedejavnosti« na moji strani so: stvari se uredijo
same od sebe, brez moje intervencije ali pa se mi medtem, ko delam ostale stvari, poraja odlična
rešitev za nastalo situacijo, tako, da ponovno .... stvar rešujem z neke najboljše mogoče
perspektive.
O, ja, ne mislite, da nisem – tudi sama sem brezglavo verjela v »akcija, akcija, akcija« pa sem jih
nekajkrat dobro dobila »po glavi«, kot se temu reče. Od takrat naprej ne naredim niti ene stvari in
ne izrečem niti ene besede, če nisem nad tem navdušena. Če se mi zdi, da to ni to.
Ko začnemo enkrat upoštevati novi koncept zavestnega ustvarjanja: BITI – DELOVATI – IMETI in se
najprej vibracijsko uskladimo s tem, kar želimo, iz tega izhajajo naše akcije in šele nato lahko
dobimo tisto, kar želimo.
Akcije, ki izhajajo iz naše »nove identitete«, so tiste, ki jih sploh ne pojmujemo kot zavestno
dejavnost, ker jih delamo enostavno zato, ker ne moremo, da jih ne bi.
Tovrstne akcije ne pomenijo izvajanja stvari, ki se nam zdijo nekako izven našega dometa in težke,
ampak so preproste, lahkotne: ali gremo po poti, po kateri nismo še nikoli šli, srečamo znanca, ki
ga že dolgo nismo videli, se pogovarjamo in preko tega znanca dobimo informacijo, ki nam
pomaga priti do tistega, kar želimo. Ali pa nam zmanjka mleka, gremo v trgovino in tam najdemo
neko drugo stvar, ki smo jo že dolgo iskali. Akcija, ki izhaja iz inspiracije, je videti tako. Zapomnite si
– pravzaprav se vam zdi, da ne delate nič drugačnega kot ponavadi...akcija, ki izhaja iz navdiha,
se sploh ne zdi akcija.
Včasih, kot omenjeno zgoraj, je lahko akcija »neakcija« - da preprosto ne naredimo nič, gremo
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počivat ali pa si privoščimo dolg krepčilen spanec ali kako drugače poskrbimo, da smo sproščeni in
v stanju dopuščanja.
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Nikoli niste prestari, da bi si zastavili nov cilj ali začeli sanjati nove sanje. ~ C.S Lewis

X. SANJAJTE VELIKE SANJE, ZAČNITE Z MAJHNIMI KORAKI

Moj moto, ki sem ga nekoliko priredila po enem izmed slovenskih pregovorov, je: »Kdor visoko leta,
visoko pristane.«
Upajte si sanjati velike sanje. Naj vas neuspehi ne ustavijo. V življenju ni napak, so le nova
spoznanja.
Prenehajte se ukvarjati s tem, kar je in z vašo trenutno realnostjo. Preprosto jo sprejmite in se
sprijaznite z njo. Ko se prenehamo osredotočati na to, kar je, ko v polnosti sprejmemo situacijo,
v kateri se nahajamo, ko se nehamo boriti z njo, si damo možnost, da stvari spremenimo.
Nove misli lahko pričnemo misliti v tem trenutku. Moč je vedno v sedanjem trenutku. Le odločiti
se morate, da si zaslužite fantastično življenje.
Za začetek si postavite cilje, ki so verjetni. Bolj izkušeni kot boste postajali v zavestnem ustvarjanju,
večje sanje si boste upali sanjati. Če si boste že na začetku postavili cilje, v katere ne verjamete,
boste prehitro obupali. Časa je neskončno. Ne tekmujete z nikomer. Pomemben je le vaš lastni
napredek. Se počutite danes bolje kot včeraj? Živite danes bolje kot pred nekaj leti? Ste danes bolj
zdravi kot lani? So vaši odnosi bolj izpopolnjujoči kot v preteklosti? Ste srečni?
Ne pustite tistim, ki nimajo sanj, da vam vzamejo vaše. Če menite, da je bolje, da jih obdržite zase,
jih obdržite zase. Nikoli se ne predajte. Vztrajajte. Vodite z zgledom. Morda vam nekoč celo sledijo.
Ni pomembno. Delajte tisto, v čemer uživate.
Na koncu je vse, kar šteje, koliko smo res živeli življenje. Koliko smo ga uživali, koliko smo se
smejali, koliko smo ljubili. Vse ostalo je prazno in nepomembno.
Upajte si stopiti na neznano področje. Morda so to nove misli, ki jih niste razmišljali nikoli prej.
Danes pa se zdijo tako neverjetno dobre in občutki ob njih lepi. Morda je to učenje česa novega,
do sedaj neznanega. Pojdite tja, kamor vas vleče srce. Naredite korak. Zaupajte, da bo tako, kot ste
si zamislili.
Obdajte se z ljudmi, ki jim lahko zaupate. Ki vas podpirajo na poti do vaših sanj. Ki sanjajo z vami. Z
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ljudmi, od katerih lahko izveste kaj novega o stvareh, ki vas zanimajo. Z ljudmi, ki svoje sanje
uresničujejo tako, da vam pomagajo uresničiti sanje. Z ljudmi, ki vas navdušujejo, ki v vas zbujajo
upanje in vero, da to, kar sanjate, je mogoče.
Ostanite učenci celo življenje. Odprti za nova znanja, nove poglede, nove pristope. Kaj vse je
možno?
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VIRI:
Esther in Jerry Hicks: Prosite, dano vam je
Louise L. Hay: Življenje je tvoje
Jeannette Maw: The Art of Self Love
www.abraham-hicks.com
www.tut.com
www.goodvibeuniversity.com
www.goodvibeblog.com

TRENINGI ZAVESTNEGA USTVARJANJA
Na treninge zavestnega ustvarjanja se lahko prijavite na spletni strani www.uresnicisvojesanje.si.
Treningi potekajo na različne načine, med katerimi izberete tistega, ki vam najbolj ustreza. Namen
treninga je pripeljati stranko do tega, kar želi videti v svojem življenju: več denarja, več ljubezni,
izboljšanje medosebnih odnosov, boljše zdravje, več notranjega miru, veselja, radosti in
zaupanja v proces življenja.
Na blogu na spletni strani www.uresnicisvojesanje.si lahko spremljate sveže perspektive in nove
poglede na posamezna pomembna področja življenja.
Nahajate se na vodilnem robu misli, kjer se sprašujemo, kaj vse je možno, kako v življenju
ustvarjati lahkotno in igrivo, kako je lahko bolje kot je, kaj je potrebno, da v naše življenje pride, to,
kar želimo, kako živeti sanje …

Oblikovanje naslovnice in grafičnih elementov v e-knjigi:
Artnetik, grafične in spletne rešitve, David Ličen s.p.
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