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Dobrodošli na Online program: Ustvarjam srečo.  

Celoten program traja kar 32 dni in na tej skupni poti 
boste prejeli sklop izjemnih vaj, tehnik, idej in 
spodbudo za kreiranje in ustvarjanje sreče.  

Spoznali boste, da je vir sreče znotraj vas.  

Celoten program je razdeljen na tri sklope: Detox 
telesa, uma in duha. Ves čas se bodo ti vidiki prepletali, 
saj so tako zelo povezani med seboj. 

Prejeli boste geslo s katerim boste lahko dnevno 
dostopali do gradiva, ki je namenjen tistemu dnevu. 
Seveda boste lahko gledali tudi za nazaj. 

V primeru dodatnih pojasnil, se obrnite na zaprto 
skupino, ki je kreirana na FB strani. Ime skupine: 
Ustvarjam srečo. Ali pa nam pišite na info@mokini.si, 
kjer vam v najkrajšem možnem času odpišemo. 

Namen pa je, da prejete tehnike čim prej vključite v 
vašo vsakodnevno prakso. 

Bodite potrpežljivi in ljubeči s seboj. Včasih so kakšni 
vzorci malce trdovratni in potrebujejo nekaj več 
pozornosti od vas.
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Zagotovo pa se ravno tam "skrivajo" najpomembnejši 
nauki na osebni in duhovni rasti. 

Za začetek pa se dogovoriva, da vsak dan začnete, čim 
bolj sončno. 

Vaja: Prebujam srečo 

1. Zjutraj, ko se zbudite si namenite nekaj minut samo 
zase. 

2. Usedite se s pokončno hrbtenico ( na stol, tla, ob 
steno ) in nekajkrat globoko zadihajte. 

3. V misli prikličite 3 dogodke, kjer ste se počutili res 
srečni, zadovoljni, uspešni ali pa morda umirjeni. Tiste 
dogodke, ki vam ob spominu na njih zapoje srce. 

4. Najprej izberite prvi dogodek in ga čim bolj 
podrobno raziskujte. Kaj vidite? Kaj slišite? Kaj čutite? 
Kaj vonjate? Kaj morda okušate? Kako izgledate? 
Kakšno mimiko imate? Kako dihate? Kakšno telesno 
držo imate? Čim bolj podrobno opazujte izbrani 
dogodek. Po nekaj minutah preidite na drug dogodek, 
ki ga čim bolj podrobno opazujte, nato nadaljujte na 
tretji dogodek. 

5. Opazujte s kakšno energijo nadaljujete dan. 
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6. Ste bolj srečni? Izpopolnjeni? Hvaležni za vse, kar 
ste doživeli? 

Začnite ustvarjati srečo vsak dan. S to preprosto vajo, 
ki bo dvignila vašo energijo na višjo vibracijo. 

Postanite ustvarjalci lastne sreče in prevzemite nadzor 
nad vašimi mislimi. Vedno lahko izberete svojo 
sr(e)čno pot. 

Z vami bom 32 dni, vaje pa vam bodo ostale za celo 
življenje. Tako se boste lahko kadarkoli vrnili nazaj in  
jih naredili ponovno. 

Kakšna sreča! 

Dobrodošli v srečnejšem življenju. 

Sposodila si bom tole misel: 

" Spoštovanje in hvaležnost sta osnovni pogoj, če želite 
postati arhitekt vse večje sreče in svoje lastne 
izpolnitve." Doc Childre 

Vse dobro vam želim in veselim se vaših sr(e)čnih 
spoznanj na koncu skupnega popotovanja.  

Simona Vrhovec 


