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Kaj osrečuje vaše srce? 

Kaj bi si radi podarili? 

Ko boste zelo stari in boste pogledali nazaj v svojo 
preteklost, na kaj želite biti ponosni? Da boste lahko 
rekli:" DA, ŽIVELA SEM SVOJE SRČNE SANJE." 

Zapišite svoje srčne želje. Take, da vam pride nasmeh 
na obraz. 
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Sedaj bomo naredili ustvarjalno vizualizacijo, tehniko 
rožnatega mehurčka, da bomo vaše srčne želje poslali 
v delovanje. 

Udobno sedite ali se ulezite, naj vam bo čim bolj 
udobno. Zaprite oči in nekajkrat globoko vdihnite in 
izdihnite. Zamislite si vaše srčne želje, ki ste jih zapisali 
in bi jih radi udejanjili. Predstavljajte si, da se je vse že 
zgodilo. Podoba naj bo čim bolj jasna. Kaj vidite, slišite, 
čutite, vonjate ali celo okušate. Več detajlov bo, bolj 
učinkovita tehnika je.  

Nato obdajte svojo fantazijo z rožnatim mehurčkom; 
vstavite svojo srčno željo vanj. Rožnata barva je barva 
srca in če njena vibracija obdaja tisto, kar vizualizirate, 
vam bo prinesla le nekaj, kar se popolnoma ujema z 
vami. 

Nato mehurček spustite in si ga predstavljajte, kako 
odpluje v univerzum, v sebi nosi vašo srčno željo. To 
simbolizira, da se "čustveno" osvobajate. Ste 
nenavezani in zaupate, da se vse zgodi v vaše najvišje 
dobro. 

Mehurček je prost in zbira energijo za svoje 
udejanjenje. 

Vam, v tem trenutku, ni potrebno narediti nič. 
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Odprto srce je tisto, ki prejema in daje. 
S telesnimi položaji, ki jih imenujemo zakloni, še 
dodatno odpiramo srčno energijo in pretočnost srčne 
čakre. Prikazan položaj je sicer izveden stoje, vendar 
tudi tu lahko izvajate sede, zadaj pa imate naslonjalo 
stola. Ni potrebno iti pregloboko v položaj, ravno toliko, 
da čutite, kako se prsni koš odpira. Dlani položimo v 
anjali mudro na vrh glave. Z vdihom nato razpremo 
komolce in odpiramo prsni koš. Pogled usmerimo 
navzgor. Nato odhajamo v poravnan položaj. Ponovimo 
10 krat. Če čutite bolečino v ledvenem predelu, takoj 
prenehate. 


