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Izberite svojo pot. 

"Življenje se krči ali širi v sorazmerju s 
posameznikovim pogumom." Anais Nin 

Ključ do srčnega življenja je zavedanje, da imate vedno 
izbiro kdo želite biti in kakšno vlogo boste izbrali.  

1. ŽELJA, čutiti morate resnično željo o vašem cilju. Si 
srčno in iskreno želite to vlogo, ki jo živite zdaj? Če 
želite drugačno vlogo, katera je tista, ki vas resnično 
napolni z energijo? 

VAŠA DOSEDANJA VLOGA: 

VAŠA IZBRANA VLOGA: 

2. PREPRIČANJE,  o prepričanjih smo že govorili in 
zdaj je čas, da preverite ali se sklada z izbrano vlogo. 
Seveda za novo pot je potreben pogum. Vsak majhen 
korak šteje.  

Ste prepričani, da lahko cilj dosežete? DA. 

Če se oglaša besedica ne, se ji posvetite malce dlje. 
Morda se še vedno oglaša star vzorec. 
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Naredite kakšno vajo za umirjanje, sprostitev čustev in 
se ponovno vprašajte. Hej, kaj pa če samo poskusite z 
nečim novim. Kaj pa lahko izgubite?  

"Življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj 
vsakogar izmed nas. ... Barka je varnejša v pristanišču; 
pa vendar za to niso zgradili bark." Paolo Coelho 

3. SPREJETJE, zdaj pa je potrebno sprejeti vse dobro v 
vašem življenju. Z odprtim srcem sprejeti novosti in 
uspeh. 

Vprašajte se: " Ste res pripravljeni to imeti/biti?" 

Vsoto vseh treh prvin imenujemo namera. In jasnejša 
ko je namera, hitreje in lažje se realizira. 

Življenje je ves čas poln vzponov in padcev, ker je tako 
normalno. Vendar vsak "padec" je priložnost za dvig in 
rast. Tako bo tudi v naprej. Vendar, lahko na drugačen 
način delujete. Razmišljate pozitivno in izbirate srečo. 

Posadili bomo blagoslove v prihodnost. 

Vabim vas, da zaprete oči in globoko in umirjeno 
dihate. Nato si predstavljajte, da se vaš duh dviguje 
visoko v nebo. Nad zvezde, planete, tako daleč, kjer 
človeška noga še ni stopila. 
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Vidite sebe spodaj na Zemlji in vašo prihodnost. Kot 
čudovita pot se vije daleč v prihodnost. Sedaj boste na 
vašo pot poslali darove ali blagoslove. 

Kot da bi sadili semena v prihodnost. Zavedate se, da 
bo vsako seme vzklilo v najčudovitejšo cvetlico.  
Vsako seme v sebi skriva darove/blagoslove. Izberite 
vsaj 8 darov in jih posadite po tej poti. Kasneje jih 
lahko tudi zapišite. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Zalijte jih z ljubeznijo, zaupanjem, srečo.. Poglejte jih še 
enkrat, se nasmehnite in se že sedaj veselite teh darov, 
ki jih boste srečali v vaši prihodnosti. 

Nato se postopoma vračajte navzdol v vaše telo, tukaj 
in zdaj. Občutite, da to že imate. To je vaša pot. To je 
pot ljubezni, daril in blagoslovov. 

Vam poje srce? Zaslužite si to. 


