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"Iskanje ljubezni vam preprečuje zavedanje, da jo že 
imate - da ste ljubezen." Byron Katie 

Preteklost, izgube, žalost, slabe izkušnje velikokrat 
vplivajo na to, da si v življenju niti ne dovolimo, da 
vstopi sreča.  

Takoj ko se zgodi nekaj dobrega, že rdeči alarm v 
možganih začne utripati in se vračamo v pretekle 
izkušnje. Ampak, kaj če je ta človek drugačen? Kaj pa 
če se bo določena situacija razpletla drugače?  

Ali si sploh dajete priložnost, da izkusite tudi dobro v 
vašem življenju? 

Se zadovoljite z manj, da potem ne boste razočarani? 

Si zapirate vrata pred možnostim? 

Obilja sreče je za vse dovolj. Še več. Več kot je sreče, 
bolj se razširi. Bolj kot ste srečni, več ljudi boste 
"okužili" s to energijo. 

V naših možganih imamo del, ki ga imenujemo zrcalni 
nevroni. Ti nevroni kopirajo vedenje drugega. Tako 
lahko samo stopimo v prostor in če je tam skupina 
ljudi, ki je slabe volje, to takoj vpliva na nas. 
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Torej kot da bi prezrcalili občutke drugih ljudi vase. Za 
tiste, ki so ves čas v družbi ljudi, je to še bolj 
intenzivno. In če je le možno, se ljudem z nizko 
vibracijo izogibajte. Lahko vas posrka v njihovo temo. 

Seveda pa lahko z redno prakso in dvigovanjem lastne 
energije, postanemo bolj "odporni" na različne situacije. 
Torej, mi že začutimo, da je energijo čisto drugačna od 
naše, jo ozavestimo, da ni naša in že tako naredimo 
velik korak, da se od te energije distanciramo. 

Nekaj tehnik in vaj ste že spoznali tekom tega online 
programa. Upam, da so se že izkazale za učinkovite in 
vam dobro služijo. 

Naučili se bomo odslavljati od vzorcev drugih ljudi. 
Vaja je pravzaprav čisto preprosta. 

Ko začutite vzorec ali neprijetno čustvo, ki izhaja od 
druge osebe, v mislih recite: Odslavljam to čustvo 
( imenujte ga ).  
Na primer: " Odslavljam jezo" 
" Odslavljam občutek krivde" 
" Odslavljam sram." 

Seveda odslavljamo le neprijetne občutke. 

Enako velja tudi za vas.  
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Ko začutite neprijetno čustvo, recite na primer: " Jaz 
sem jezna. Čutim, da sem jezna. Odslavljam jezo." 

Skoraj hipoma se spremeni energija vas in prostora. 
Čustvo torej priznamo, potem pa ga za tisti trenutek 
odslovimo. 
Ta tehnika pride v poštev, ko želimo hitro rešitev. 

Velikokrat so ta čustva precej močna. Ženemo si k 
srcu. Kar pozabimo, da je ljubezen v nas. Ves čas. 

Da se močna čustva umirijo, uporabljamo tehniko 
tapkanja na priželjc.  
Priželjc leži na področju srčne čakre in je primarni 
limfatični organ, ki se v človeškem telesu nahaja v 
sprednjem delu prsnega koša, tik za prsnico. V njem 
zorijo limfociti T. Izloča številne rastne faktorje in 
hormone, ki sodelujejo pri imunskem odzivu. Pri otrocih 
je dokaj velik, s starostjo pa se manjša. 

S tapkanjem priželjca sprostimo napetost, umirimo 
čustva, stimuliramo energijo in dvignemo imunski 
sistem. 
Tapkamo približno 20 sekund. Lahko samo s palcem in 
sredincem ali pa kar z vsemi prsti.  
Morda se bodo določena čustva lažje sprostila. Dovolite 
solze, smeh, vse.. 
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Ko se čustva umirijo, pa potem lažje in jasneje 
delujemo dalje. Zato odslavljajte vse, kar ni dobro za 
vas. Nato potrkajte na svoje srce, postanite najboljša 
prijateljica vašega srčnega mojstra. 

VAŠEGA VODNIKA SKOZI ŽIVLJENJE. 


