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Približujemo se koncu našega skupnega popotovanja. 
Upam, da ste začutili premike v vašem življenju in 
vsak dan že zavestno sprejemate SR(E)ČNE 
ODLOČITVE. 

Ko govorimo o sreči, imamo v mislih srečo, kot stanje. 
Enako je za ljubezen. Je "nenaslovljena". Ste preprosto 
ljubezen. In kdor je sposoben piti iz neskončnega izvira 
ljubezni, mu je ta na voljo ves čas. In to brezpogojno. 

To je možno le, če ljubezen postaja vse bolj 
meditativna. V meditacija spoznate, da ljubezen sploh 
ni več ideja, ampak razumete, da vi ljubezen preprosto 
ste. In to prinaša svobodo. 

Niste več navezani na zunanje dejavnike, da doživljate 
brezpogojno srečo in ljubezen. Ni odvisna od človeka 
ali stvari, ki jo ljubite, ampak gre za izžarevanje vaše 
subjektivnosti - izžarevanje vaše duše. 
In močnejše, ko je izžarevanje, mogočnejša je vaša 
duša. Bolj ko so razprta krila vaše ljubezni, večje je 
nebo vaše biti. 

Vprašajte se: "Sem sposobna postati ljubezen?" 

In življenje nam daje ves čas priložnost, da se ljubezen 
razcveti. 
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Srce je najmočnejša mišica v telesu, ki bo do konca 
življenja opravila približno 2,5 milijarde utripov. 
Energijsko je zmožnost srca za dajanje in sprejemanje 
neskončna. 

Obstajajo dokazi, da srce ni zgolj organ, ki črpa kri, 
temveč je resnično intelektualno središče našega bitja. 
Ko zavestno aktivirate inteligenco srca, se vam raven 
ustvarjalnosti in intuicije vzpne, stres in tesnoba pa se 
zmanjšata. 

Ko razumemo, da našega resničnega jaza ne more nič 
raniti, se odpremo širši resnici. 

Sami izbiramo, v kakšnih odnosih želimo biti, kakšna je 
naša pot in naše odločitve. 

Ne delujemo iz strahu ampak iz sočutja in ljubezni do 
sebe. 

Vzljubite celotno sebe in se odprite neizmerni ljubezni, 
ki jo za vas hrani vaše srce. 

Naučili se bomo prakso metta meditacije, ki je 
budistična meditacija. Gre za srčno vajo ali vajo 
ljubeče prijaznosti. Do sebe, do drugih in do celega 
sveta. Odprite svoje srce. Varno je. 
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Vajo lahko zapišete ali pa samo v mislih pošiljate 
ljubeče misli svojim prijateljem, neznancem in tudi 
sebi. 

1. Pošiljam ljubečo prijaznost: 
Moja želja je, da ta oseba v svojem življenju izkusi le 
ljubezen in srečo. 

Pošljite vsaj 5 osebam. 

2. Pošiljam si ljubečo prijaznost. Moja želja je, da v 
svojem življenju izkušam le ljubezen in srečo. 

Ljubečo prijaznosti pošiljam, vam, tudi jaz. Moja želja 
je, da v vašem življenju izkusite le ljubezen in 
srečo.


