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Danes je D dan, kjer bomo razjasnili in opustili 
karmične vzorce. Če boste vmes začutili kakršnokoli 
napetost, močno čustvo, uporabite tehnike, ki smo jih 
vpeljali vse do današnjega dne. Tapkanje, vdiranje 
nebes, meditacija, različne mudre, joga, mantre itd...vse 
imate na razpolago. To so tehnike, ki spreminjajo 
življenje in dvigujejo vibracijo na višjo raven. 

Izberite sebe in odločite se, da tokrat izpeljete to do 
konca. Pogledate karmi v oči. Spoznate duhovni nauk 
za tem in kako izjemni ste ravno zaradi teh izkušenj. 
Vi ste zaklad, edinstven zaklad, ki z edinstvenimi nauki 
prinaša radost celemu svetu. Ne iščite zaklada zunaj 
sebe. Vse je že v vas. 

Imate vso podporo programa, imate nabor tehnik in 
verjamem, da ste motivirani za to, da si res ustvarite 
SREČNO ŽIVLJENJE. 

Vsako karmično lekcijo naredite posebej. Včeraj ste 
zapisali tri, sedaj pa se za začetek osredotočite na eno. 
Tisto, ki vas v tem trenutku najbolj pritegne. 

Naj vaša intuicija izbere pravo. Zavedajte se, da ste jo 
izbrali zato, ker imate dovolj znanja, da ste drugačna 
oseba, kot nekaj let nazaj in da ZDAJ ZMORETE. 
K nam vedno pridejo tiste stvari, ki smo jih zmožni 
predelati. KER SMO DOVOLJ MOČNI.



29. dan

WWW.MOKINI.SI

Karmični obrazec: 

1. RAZJASNITE, ko se zavedate, da se določena 
situacija ponavlja in se spomnite njenih korenin, je to 
prvi korak na poti, da to opustite. 

Zaprite oči in zadihajte. Kdaj se je ta situacija prvič 
zgodila v vašem življenju? Dihajte in počakajte na 
odgovor. Ko se boste umirili, res sprostili, bo prišla 
slika, glas, občutek in prikazal se bo dogodek. 

Morda se to ne bo zgodilo danes. Ne hitite. Le sprostite 
se. Preverite, če se kaže še kakšen vzorec.. 
nepotrpežljivost, ihtavost, jeza.. samo opazujte.. brez 
sodbe, brez nepotrebne analize. Smo le bitja, z vsemi 
čustvi in stanji. Sprejmimo se take, kot smo. Delamo po 
svojih najboljših močeh. Vzljubimo svojo "nepopolnost". 
Zato smo tako unikatni. 

Začnite prepoznavati ta vzorec, sprostite svoje 
karmične vzorce. Očistite vsa čustva.. 

Zapišite, kdaj se je prvič zgodilo: 
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2. OČISTITE; razumevanje duhovnega nauka, 
povezanega s karmičnim vzorcem, ki ste ga zgoraj 
napisali, vas osvobodi. Na novo zapišite scenarij za 
življenje, ki si ga želite. 

Kakšen je duhovni nauk, zapišite:  

Prevzemite odgovornost za svoje življenje. Ne dajajte 
moči drugim. Povejte svojo resnico in jo nato živite. To 
je življenje, ki vam je namenjeno. To je vaša iskrena in 
srčna pot. Izrazite sebe. Velikokrat pomaga petje 
manter, ki sprosti grleno čakro. 
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3. USTVARITE; odločitev, da boste spremenili svoje 
delovanje in sprejeli odgovornost za vaše življenje, vam 
pomaga nadgraditi vaše življenje. Tako boste delovali 
v najvišje dobro. Zase in za druge. 

Kaj morate narediti, da bo dobro za vas in tudi za vse 
vpletene?  

Spomnite se, da ste vi na prvem mestu. Delujte iz srca, 
delujte na bolj zdrav način in sprejmite boljše 
odločitve. Osvobodite se. 


