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Če se ozirate drugim k izpolnitvi, 
ne boste nikdar resnično izpolnjeni. 
Če je vaša sreča odvisna od denarja, 
ne boste sami nikdar srečni. 
Bodite zadovoljni s tem, kar imate; 
bodite veseli, da so stvari takšne kot so. 
Ko spoznate, da vam ničesar ne manjka, 
vam pripada ves svet. 

Lao Zi 

Sreča, preprosta radost golega življenja, nam je na 
dosegu rok. Vse, kar potrebujemo, je hvaležnost. 
Hvaležnost je spoznanje, da imamo vse, kar 
potrebujemo, zdaj, v danem trenutku. In to poraja 
SREČO. 

Spomnite se, za kaj/koga ste v tem trenutku hvaležni. 
Zapišite: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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Razumem, da je včasih težko najti nekaj, za kar ste v 
tem trenutku hvaležni. Predolgo ste bili morda v 
določeni energiji, niste pravočasno poskrbeli zase ali pa 
so bili življenjski izzivi preveliki. 

Zato bomo naredili energetsko vajo, ki se imenuje 
Vdiranje "nebes". Če vam beseda nebesa niso 
sprejemljiva, lahko to vajo poimenujete kakorkoli 
želite. Vaja zagotovo ni povezana z versko usmeritvijo. 

Ta vaja izvira iz energetske medicine in se jo izvaja, 
kadar se počutite osamljene, bolne, na razpotjih, trpite 
zaradi fizične bolečine, bolezni, tudi psihične bolečine. 

S to vajo se povežete z višjim jazom, dobite širšo sliko 
in ugotovite, da niste sami. Povezani ste s celoto, med 
nebom in zemljo. Razvedri vas in dvigne nivo zaupanja 
na višjo raven, predvsem pa odpre vaše srce, sebi in 
drugim. 

Vajo izvajamo približno dve minuti, lahko pa seveda 
tudi več. Najbolje, da greste v naravo. Tam, kjer se 
dobro počutite, kjer je prijetno in morda stran od 
radovednih oči. Izvajate jo lahko podnevi ali pa ponoči, 
ko vas obsijejo zvezde in je lahko ta vaja še bolj 
posebna. 
Naredite vajo, pa se potem ponovno vrnite na vajo 
hvaležnosti. Verjamem, da boste pisali, pisali.. 
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1. Stojite pokončno in začutite stik stopal s tlemi. 
Začutite, kako se spleta povezava med vami in zemljo. 
Res vam priporočam, da to izvajate bosih nog, saj je 
občutek drugačen in bolj intenziven. 



14. dan

WWW.MOKINI.SI

2. Globoko vdihnite, močno razširite roke in jih 
postavite pred prsi v anjali mudro ( molitveni položaj - 
dlan ob dlan ). Izdihnite. 

3. Z novim globokim vdihom široko iztegnite roke in jih 
dvignite. Zazrite se v nebo. Sezite proti nebu, medtem 
ko se vas nebo ( nebesa ) dotakne nazaj. Izdihnite. 
Uživajte v zavesti, da v tem vesolju/prostoru niste sami 
in da ste vredni vsega dobrega. Morda boste občutili 
toploto v rokah, lahko celo ščemenje. Z rokami se 
dotikate neba ( nebes ) in privabljate zdravilno 
energijo, prano = življenjsko energijo iz vesolja. 

4. Z rokami zajemite to energijo in pripeljite dlani v 
sredino svojih prsi. Tam je vrtinec, ki se imenuje 
"vdiranje nebes" in "nebesa" vdrejo v vaše srce z 
zdravljenjem. Spoznate, da ste v stiku s svojo pravo 
srčno naravo in dobite utrinek ideje, kdo ste v širšem 
smislu. Če ne čutite ničesar, samo zaupajte, da se 
navdih pojavi ob pravem času. 

5. Če je določeno področje v vašem telesu, ki potrebuje 
več pozornosti, položite svoje dlani na ta predel. Naj 
steče energija in vas napolni z občutki, ki jih 
potrebujete. 

Zahvalite se življenju: HVALA, HVALA, HVALA. 

Vir: Energijska medicina 


