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Zakaj ste tukaj? Kakšna je vaša
življenjska namera? Kako se odločate v
življenju?

To so vprašanja, ki sem si jih
zastavljala odkar pomnim. Nekako se
mi je zdelo nelogično, da živimo vsi po
istih pričakovanjih in na podoben
način. Vmes sem se " ujela" v tak način
razmišljanja, ker se mi je zdelo bolj
varno, bolj pravilno, z manj
kompliciranja in bolj po pričakovanju
drugih. 
Seveda, tak način delovanja ni bil pravi
zame, moja duša je trpela, nisem več
slišala intuicije, ki mi je bila predana že
ob rojstvu. Utapljala sem se..potem se
je zgodil PREOBRAT.
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Naredila sem prvi korak.
Skoraj čez noč odšla v Indijo in ko sem
bila tam drugič, sem po vrnitvi v
Slovenijo, dala odpoved v službi.
Mimogrede, ne pravim, da je to za vas
prava odločitev. Po tem, se je moje
življenje obrnilo na glavo. Pa ne mislim
nujno stoje na glavi.
Končno sem prisluhnila moji intuiciji in
mojemu dušnemu poslanstvu. Ko sem
naredila prvi korak, so sledili drugi.
Taki, ki so prišli iz miru, tišine, iz
zaupanja vase in v moj notranji srčni
dialog.
Je bil prisoten strah? Seveda, ko sem
začela racionalizirati. Ko se predam,
steče. Ko se umirim, slišim in čutim
podporo. Takrat vem, da je vse dobro.
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Naredite prvi
 korak,

ostalo sledi in 
se sestavi 

v čudovito kreacijo.



Z vami želim deliti nekaj preprostih
načinov, ki vam lahko pomagajo slišati,
razumeti in slediti svoji intuiciji.
Vsaka oseba ima svojo življenjsko pot
in ni človeka, ki bi imel enake izkušnje,
občutenja ali odločitve, ki bi vam v
resnici lahko svetoval, kaj je prav za
vas.

VI NOSITE TE ODGOVORE V SEBI.
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1.SPOMNITE SE, KAJ STE SANJALI
KOT OTROCI

Kaj ste preprosto čutili, da ste? Kaj ste
želeli postati? Kakšne korake ste delali,
da ste sledili tem sanjam? 

Veste, nikoli ni prepozno, da sanje
uresničite in sledite klicu vaše duše.
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2.KDAJ STE RESNIČNO SREČNI?

Kdaj ste bili resnično srečni? Kaj vas
najbolj osrečuje? Kaj takrat počnete ali
ne počnete, da vas obraz žari od
zadovoljstva? In kaj polni vaše srce?
Kdaj čutite, da ste nepremagljivi? 
Kdaj čutite, da je zaradi vas svet lepši,
boljši in z višjo vibracijo?
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3. KAKŠNO JE VAŠE POSLANSTVO?

Ste se kdaj vprašali, kakšna je vaša
namera, da ste rojeni tu in zdaj? Da
ste doživeli različne dogodke in celo
izzive v vašem življenju? Kaj vas ti
trenutki učijo? Katere modrosti ste
ozavestili? Kakšna oseba ste ravno
zaradi teh dogodkov?
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Nekaj vprašanj na katere veste
odgovore ravno vi. Namigujejo pa na
vašo pot, ki je rezultat ( ne )poslušanja
intuicije.

Zdaj pa bi z vami delila nekaj načinov,
kako prisluhniti intuiciji.
Verjamem, da je to nekaj kar je dano
vsem, a  s prakso lahko lažje slišimo in
razumemo naš intuitivni um.

Da, spiritualna pot potrebuje prakso,
predanost, samoraziskovanje,
introspekcijo, še več prakse in seveda
učinkovite tehnike. Na voljo jih je kar
nekaj, tu delim te, ki jih lahko vpeljete
v vaš vsakdan precej z lahkoto.
Izberite način, ki vam najbolj ustreza.
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NARAVA

Narava je naš dom in vir prane,
življenjske energije. Tu se napolnimo z
energijo, zemlja pa transformira naše
energetske blokade, zato se počutimo
bolj umirjeni, sproščeni in lahkotni.
Morda, naslednjič najdite posebno
drevo. Izberite po občutku, tisti, ki vas
" pokliče". Naj bo to praksa intuitivne
povezave z vašim drevesom.
Usedite se pod drevo, morda se ga
dotaknite. Umirite um in zadihajte. 
Samo opazujte vse občutke, misli,
odgovore, vprašanja..Ne hitite in
bodite čim bolj v tišini.
Po praksi se drevesu zahvalite za
zdravilno energijo.
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Vsako drevo nosi sporočilo.



TIŠINA

Praksa tišine in umika. Ne mislim
nujno v ašram, vseeno pa si lahko
vzamete nekaj časa za prakso, kjer ste
lahko sami. To ne pomeni, da
pospravljate stanovanje, gledate
televizijo ali ste na računalniku.
Umirite se in zadihajte.
Preverite, kakšne misli in prepričanja
se vam podijo v umu. Kje ste se
zataknili? O kom, čem razmišljate? Ali
so to ponavljajoče misli? 
Vsaka misel nas odvrača od stika z
našo intuicijo. Zato vse tradicionalne
tehnike priporočajo prakso tišine.
Takrat se prikaže balast, ki ga lahko
transformirate v praznino.
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MEDITACIJA

Meditacija nam pomaga, da se
začnejo naši miselni procesi umirjati in
tako pridemo v stik z našim notranjim
glasom. Ta se ne pojavi pod prisilo in
ko so naši procesi aktivni. Pojavi se
takrat, ko smo čisto umirjeni.

Pomembna pa je praksa in seveda, da
izberete način, ki vam najbolje ustreza.
Najlažji način je pozornost na dih. Ves
čas preusmerjamo pozornost na dih,
dokler se um tako umiri, da izgine tudi
ta pozornost in ostane le še notranji
mir. Izberete lahko tudi posebno
mantro, mudro, trataka tehniko.
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KAKO NAPREJ?

Vsak dan namenite vsaj nekaj minut
praksi. Bodite potrpežljivi s seboj in se
zavedajte, da je vsaka minuta, ki je
namenjena vaši osebni sreči,
uresničitvi poslanstva in notranjega
miru, neprecenljiva.

ŽELITE VEČ PODPORE?

Pridružite se izjemnim programom,
kjer prejmete učinkovite tehnike,
različne pristope in znanja, ki vas
vodijo na vaši osebni ali poklicni poti.
Podana preko osebnih izkušenj in
predani praksi starodavnih modrosti.
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DUHOVNA AKADEMIJA AMBA

Vpisujemo v 1. letnik, z začetkom 21.
septembra. Spoznajte skrivnosti
karme, različne pristope meditaciji,
šaktizem, prejmite reiki iniciacijo,
spoznajte energijsko medicino in svet
čaker..Fuzija različnih tehnik, z
namenom duhovne prebuditve. 

MEDNARODNI UČITELJSKI TEČAJ
HATHA JOGE

Vpisujemo že sedmo generacijo
učiteljev hatha joge. Spoznajte
tradicionalno hatha joge, poglobite
lastno prakso in postanite certificirani
učitelji jogijske prakse.
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http://mokini.si/duhovna-akademija-amba-1-letnik/
http://mokini.si/uciteljski-joga-tecaj/


UČITELJSKI TEČAJ JOGE ZA OTROKE
MINI ZEN

Postanite učitelji joge za otroke. Tečaj
je namenjen staršem, učiteljem joge,
vzgojiteljem, predavateljem, vsem, ki
želijo v svoje življenje vnesti radost,
veselje, igrivost in to predati otrokom.

JOGA VADBA ONLINE

Vadite z nami hatha in yin yogo, kar iz
udobja vašega doma. Skupaj smo v
skriti FB skupini, začetek 14.
september.

Spremljajte naše FB strani in spletni
strani www.mokini.si in www.mooni.si
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http://mokini.si/uciteljski-tecaj-joge-za-otroke/
http://mokini.si/3-mesecni-online-tecaj-z-mokini-yogo-2/
http://mokini.si/
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KDO SEM JAZ?

Simona Vrhovec, učiteljica joge in
meditacije za otroke in odrasle.
Ustanoviteljica mednarodne joga šole,
duhovne akademije, ustvarjalka
različnih duhovnih oddihov,
predavateljica, soul coach.. 
Povabim vas, da se mi pridružite na
različnih tečajih in druženjih. Tehnike,
ki jih predajam dalje, so mi
transformirale življenje. Odstrle
tančico, odprlo srce in me vodijo na
moji srčni poti. Namaste.
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