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3,4, zdaj, pa začnimo. Danes je prvi dan, od mnogih, na 
poti do sr(e)čnejšega življenja. 

Upam, da ste dan začeli z vajo: Prebujam srečo. Nekaj 
minut na dan bo dvignilo vibracijo na višjo, sončno 
vibracijo. 

Tale misel se mi je vtisnila v spomin: " Ne moremo biti 
istočasno hvaležni in nesrečni. "  

Tako boste preverili, kako hvaležni in pozitivno 
naravnani ste v resnici. V vsakem primeru bo nagrada. 
Zanimivo, kajne? Zakaj bi bila vedno "kazen" za 
ugotovitev, ki sledi. Tu ne gre za grajo, ampak samo za 
spoznanje in razumevanje, kako delujemo. 

Vas že zanima, kakšna vaja sledi? 

Osredotočali se bomo na rešitve. Poiskali in darove v 
vsaki situaciji in istočasno prevzemali osrečujoče 
navade. Odšli iz stanja žrtve v stanje notranje moči. 

Vaja: Izbiram osrečujoče navade 

1. Izberite si posodico. Najlepšo posodico, ki jo imate. 
Poljubno jo okrasite in postavite na vidno mesto. 
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2. V to posodico boste dali 1 EUR vsakič, ko boste 
kritizirali, nekoga obtoževali, se grajali in o sebi grdo 
govorili. Bodite pošteni in ga res polnite takrat, ko se to 
zgodi. 

3. K tej igri povabite še prijatelja/ico, da se boste lažje 
opomnili, ko bo potrebno plačati za te neosrečujoče 
navade. 

4. To počnite vseh 32 dni. Na koncu vsakega tedna 
preverite, koliko denarja se je že nakopičilo. Morda vas 
preseneti in dodatno vzpodbudi, da začnete razmišljati 
bolj osrečujoče. 

5. Na koncu vsakega dneva pa preverite ali lahko 
najdete nauke za vsako izkušnjo, za katero ste plačali. 
Potem poizkusite najdite rešitve, kako lahko v bodoče 
rešujete izzive in se osredotočate na bolj pozitiven 
način. 

6. Na začetku bo morda malce težje, vendar obljubim 
vam, da bodo vaje, katere sem izbrala v nadaljevanju 
našega druženja, zagotovo pomagale. 

7. In kaj če ostane kozarec prazen? Potem vam 
čestitam. Ste ena izmed redkih izjem, ki živi pozitivno 
naravnano življenje. 
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8. Kaj pa naredite z nabranim denarjem? Predlagam 
vam, da naredite s tem denarjem nekaj koristnega: 

- morda ga podarite v dobrodelne namene 
- si s prijateljicami privoščite večerjo in se nasmejite 
odkritjem. Vedno je dobro vključiti nekaj humorja, 
kadar se učimo novosti. Naj to ne bo kazen, ampak res 
čim bolj pozitivna izkušnja. Ljudje smo, ki se učimo. 
Celo življenje. Ko to spoznamo, tudi odpade neka 
napetost in togost. Vse je v redu. Smo učenci življenja. 
- povabite družino na prijeten izlet 
- si podarite kakšno novo knjigo za osebno in duhovno 
rast 
- se priključite vadbi joge 

Ali pa karkoli drugega. Naj bo to vaša vzpodbuda k 
osrečujočim navadam. Verjamem pa, da se boste z leti 
bolje počutili, če bo kozarec ostal kar prazen.  


