
ČAS JE ZA ODPUŠČANJE SEBI 

Naredil sem najbolje, kot sem znal. Učim se iz izkušenj in si 

odpuščam popolnoma vse! 

Preberite spodnjo molitev. Lahko si izberete specifično 

situacijo, lahko pa zgolj date namen, da si boste odpustili 

popolnoma vse. Dihajte in opazujte občutja v telesu! 

Dovolite vsemu, česar ne potrebujete, da zapusti telo. 

Neskončni Kreator/ljubezen/Bog/Boginja/modrost narave, vse, 

kar si: zame, za vse moje družinske člane, naše odnose, vse 

naše prednike in njihove odnose skozi vse čase in življenja … 

Za vse bolečine in napake: fizične, duševne, čustvene, duhovne, 
spolne in finančne - z mislijo, besedo ali dejanjem: prosim, 

pomagaj nam, da vsi odpustimo drug drugemu, odpustimo sebi, 
odpustimo vsem in vsi odpustijo nam, popolnoma in v celoti. 

Prosim in hvala. 
Za vse samomore, inceste, umore, posilstva, splave, nezvestobe: 

prosim, pomagaj nam, da vsi odpustimo drug drugemu, 
odpustimo sebi, odpustimo vsem in vsi odpustijo nam.  

Za vse čase, ko smo zapustili ali bili zapuščeni; smo drugim 
odrekli ljubezen ali je bila ljubezen odrečena nam; ko nismo bili 
negovani, ljubljeni in podprti in za čase, ko nismo krepili ljubezni 

ali podpirali drugih: Neskončni Kreator, prosim, pomagaj nam 
vsem odpustiti, drugim odpustiti nam in vsem nam odpustiti sebi, 

popolnoma in v celoti. Prosim in hvala. 
Neskončni kreator, prosimo te, v najvišje dobro: odpravi vso težo, 
bolečine, bremena, grehe, smrti, dolgove, negativnosti in omejitve 
vseh vrst; spremeni jih v ljubezen in pusti, da se ljubezen vrne v 
nas, nas polni in nam vsem daje popolni mir, zdaj in za vedno. 

Prosim, pomagaj nam ljubiti in blagosloviti drug drugega; ljubiti in 
blagosloviti samega sebe. Biti v miru drug z drugim in v miru s 

samim seboj; zdaj in za vedno. Prosim in hvala. 
Avtor: John Newton; več informacij: ww.healthbeyondbelief.com 

ČAS JE ZA SPUŠČANJE ODVISNOSTI 

Odvisnost nam je pomagala, ko so bili bolečina, stiska in 

strah prehudi in nismo zmogli drugače.  

Sedaj smo celi, ljubljeni in je ne potrebujemo več.  

 

Dihajte in opazujte občutja v telesu! Dovolite vsemu, česar 

ne potrebujete, da zapusti telo. 

Neskončni Kreator/ljubezen/Bog/Boginja/modrost narave, vse, 

kar si: zame, za vse moje družinske člane, naše odnose, vse 

naše prednike in njihove odnose skozi vse čase in življenja … 

Za vse odvisnosti, za vse, kar je pripeljalo do njih in za vse, 

kar se je dogajalo kot posledica le-teh; za vse čase, ko nismo 

mogli ali znali sprejeti svojih občutij, za vse čase, ko je bila 

bolečina prehuda, da bi jo zacelili, za vse odvisnosti v odnosih 

in v povezavo s spolnostjo; za čase, ko nismo bili v svoji moči, 

za vse občutke krivde in obsojanja, sebe in drugih, za čase, 

ko nismo bili v integriteti in smo delovali v nasprotju s sabo, s 

svojim srcem in intuicijo; za vse čase, ko naše meje niso bile 

spoštovane in upoštevane; ko mi nismo spoštovali meja 

drugih, ter za vse čase, ko nismo dobili tega, kar smo 

potrebovali ali smo dobili to, kar nismo potrebovali. Za vse 

zapustitve, izgube, zlorabe in nasilje v vseh oblikah, za vse, 

kar je pripeljalo do tega in za vse, kar je sledilo iz tega ter za 

vse, kar smo na podlagi tega sklepali o nas, o drugih, o svetu, 

o življenju o Bogu ter za vse, kar je odvisnost pomenila za nas 

in za druge, za vse bolečine, skrivnosti in sram v družini,  

prosim, pomagaj nam, da vsi odpustimo drug drugemu, 

odpustimo sebi, odpustimo vsem in vsi odpustijo nam, 

popolnoma in v celoti. V najvišje dobro vseh Prosim in hvala. 

ČAS JE ZA SPUŠČANJE ZAPUŠČENOSTI 

Zapuščenost nam je pomagala, da najdemo moč v sebi, in 

je ne iščemo zunaj. Sedaj se povezujemo in spuščamo 

občutke zapuščenosti.   

Dihajte in opazujte občutja v telesu! Dovolite vsemu, česar 

ne potrebujete, da zapusti telo. 

Neskončni Kreator/ljubezen/Bog/Boginja/modrost narave, vse, 

kar si: zame, za vse moje družinske člane, naše odnose, vse 

naše prednike in njihove odnose skozi vse čase in življenja … 

Za vse čase, ko smo zapustili ali bili zapuščeni; smo drugim 

odrekli ljubezen ali je bila ljubezen odrečena nam; ko nismo 

bili negovani, ljubljeni in podprti in za čase, ko nismo krepili 

ljubezni ali podpirali drugih:  

Za vse čase, ko nismo dobili tega, kar smo potrebovali in za 

vse čase, ko smo dobili tisto, kar nismo potrebovali. Za vse, 

kar je pripeljalo do tega in za vse, kar smo sklepali iz tega – o 

sebi, o drugih, o svetu, o Bogu, vesolju, življenju …. 

Za vse čase, ko smo zapustili samega sebe. Ko se nismo 

poslušali, si nismo dovolili čutiti, smo bili preveč trmasti, nismo 

bili v svoji moči, nismo poslušali svojega srca in intuicije, si 

nismo dovolili izraziti sebe; in za vse situacije, ko smo to 

naredili in smo bili zaradi tega zavrnjeni, zapuščeni, ponižani, 

preganjani, zasramovani, ubiti, … In za vse čase, ko smo 

karkoli od tega naredili drugim.  

Neskončni Kreator, prosim, pomagaj nam vsem odpustiti, 

drugim odpustiti nam in vsem nam odpustiti sebi, popolnoma 

in v celoti. V najvišje dobro vseh vpletenih. Prosim in hvala. 

ČAS JE ZA SPUŠČANJE OBUPA IN DEPRESIJE 

Žalost nas je učila sočutja in modrosti. Sedaj se 

odločamo, da se bomo učili skozi radost in ljubezen ter 

spuščamo žalost, obup, depresijo in bolečino.    

Dihajte in opazujte občutja v telesu! Dovolite vsemu, česar 

ne potrebujete, da zapusti telo. 

Neskončni Kreator/ljubezen/Bog/Boginja/modrost narave, vse, 

kar si: zame, za vse moje družinske člane, naše odnose, vse 

naše prednike in njihove odnose skozi vse čase in življenja … 

Za vse samomore, inceste, umore, posilstva, splave, 

nezvestobe: prosim, pomagaj nam, da vsi odpustimo drug 

drugemu, odpustimo sebi, odpustimo vsem in vsi odpustijo 

nam, popolnoma in v celoti. Prosim in hvala. 

Za vse krivice, ki so se zgodile, nam ali drugim, in smo bili 

vpleteni vanje; za vse čase, ko smo obupali nad življenjem, 

nad sabo, nad svojim telesom, nad Bogom in nad drugim. Za 

čase, ko smo izgubili stik s srcem in za vse srčne bolečine in 

zlome ter za vse čase, ko smo izgubili smisel in ko smo živeli 

drugače, kot smo čutili, da je prav. Za vse misli, besede in 

dejanja, nas drugim in drugih nam, ki niso izhajala iz srca in 

ljubezni ter za vse zlorabe moči in svobodne volje.  

Za vse izgube bližnjih, ki jih nismo razumeli in sprejeli, za vse 

čase, ko nas je kdorkoli zapustil, po svoji volji ali zaradi drugih 

okoliščin ali zaradi smrti, za vse, kar je pripeljalo do tega in za 

vse, kar smo čutili in sklepali iz tega – o sebi, o drugih, o 

svetu, o Bogu, o življenju …. in za vse čase, ko smo mi, hote 

ali nehote, to naredili drugim, prosim, pomagaj nam vsem 

odpustiti, drugim odpustiti nam in vsem nam odpustiti sebi, 

popolnoma in v celoti. V najvišje dobro vseh. Prosim in hvala 



  

  

(Ime sebe ali kogarkoli začutimo) 
Žal mi je. Prosim odpusti mi. Hvala. 

Ljubim te. (Večkrat ponovimo …) 
HO'OPONOPONO lahko očisti nas in druge. 

Predniki, angeli, Kuan Yin, 
Saint Germain in Bitja svetlobe 
ti pomagajo spustiti preteklost 
in napolniti srce z ljubeznijo! 

Dovoli si sprejeti. 

 

(Ime sebe ali kogarkoli začutimo) 
Žal mi je. Prosim odpusti mi. Hvala. 

Ljubim te. (Večkrat ponovimo …) 
HO'OPONOPONO lahko očisti nas in druge. 

Predniki, angeli, Kuan Yin, 
Saint Germain in Bitja svetlobe 
ti pomagajo spustiti preteklost 
in napolniti srce z ljubeznijo! 

Dovoli si sprejeti. 

Predniki, angeli, Kuan Yin, 
Saint Germain in Bitja svetlobe 
ti pomagajo spustiti preteklost 
in napolniti srce z ljubeznijo! 

Dovoli si sprejeti. 

 

Predniki, angeli, Kuan Yin, 
Saint Germain in Bitja svetlobe 
ti pomagajo spustiti preteklost 
in napolniti srce z ljubeznijo! 

Dovoli si sprejeti. 

 

(Ime sebe ali kogarkoli začutimo) 
Žal mi je. Prosim odpusti mi. Hvala. 

Ljubim te. (Večkrat ponovimo …) 
HO'OPONOPONO lahko očisti nas in druge. 

(Ime sebe ali kogarkoli začutimo) 
Žal mi je. Prosim odpusti mi. Hvala. 

Ljubim te. (Večkrat ponovimo …) 
HO'OPONOPONO lahko očisti nas in druge. 

(Ime sebe ali kogarkoli začutimo) 
Žal mi je. Prosim odpusti mi. Hvala. 

Ljubim te. (Večkrat ponovimo …) 
HO'OPONOPONO lahko očisti nas in druge. 



ČAS JE ZA SPUŠČANJE ZAMER DO BOGA IN ŽIVLJENJA 

Ločenost od Boga nas je učila spoznavati, kdo smo; in 

ceniti našo povezavo z Bogom. Sedaj spuščam iluzije 

ločenosti ter vidim svojo božansko naravo ter to, da 

nisem nikoli ločen od Boga 

Dihajte in opazujte občutja v telesu! Dovolite vsemu, česar 

ne potrebujete, da zapusti telo. 

Neskončni Kreator/ljubezen/Bog/Boginja/modrost narave, vse, 

kar si: zame, za vse moje družinske člane, naše odnose, vse 

naše prednike in njihove odnose skozi vse čase in življenja … 

Za vse situacije, ko smo se počutili zapuščeni in izdani s strani 

Boga, življenja in vesolja; za vse čase, ko nam niso povedali 

celotne resnice o tebi in svetu; za vse čase, ko te resnice niso 

in nismo poznali; za vse čase, ko je bilo zlorabljeno tvoje ime; 

za vse izkušnje z religijo, guruji, sektami; za vse zlorabe moči, 

drugih nad nami, nas nad drugimi; za vso belo, črno, magijo, 

za vse uroke in prekletstva; za vse zlorabe duhovnosti in 

duhovnega vedenja; za vse zlorabe moči na drugih nivojih in 

realnostih ter za vse zlorabe svobodne volje. Za vse čase, ko 

smo sodili in krivili sebe, druge ali tebe, za vse čase, ko smo 

verjeli, da mi ali drugi niso vredni tvoje ljubezni ter za vse 

samomore, inceste, umore, posilstva, splave, nezvestobe. 

Za vse, kar je pripeljalo do tega in za vse, kar se je dogajalo 

kot posledica le-tega; ne glede na to v kateri vlogi smo bili, 

pomagaj nam, da vsi odpustimo drug drugemu, odpustimo 

sebi, odpustimo vsem ljudem in vsi ljudje odpustijo nam, 

popolnoma in v celoti. V najvišje dobro vseh. Prosim in hvala. 

ČAS JE ZA SPUŠČANJE REVŠČINE 

Revščina nas je učila skromnosti in ponižnosti ter nam 

kazala našo notranjo moč. Sedaj spuščam revščino ter 

sprejemam obilje in vem, da je dovolj obilja za vse ter da 

si zaslužim vse dobro. 

Dihajte in opazujte občutja v telesu! Dovolite vsemu, česar 

ne potrebujete, da zapusti telo. 

 

Neskončni Kreator/ljubezen/Bog/Boginja/modrost narave, vse, 

kar si: zame, za vse moje družinske člane, vse naše odnose, 

vse naše prednike in njihove odnose skozi čase in prostore…  

Za vse izkušnje revščine in pomanjkanja, za vse zlorabe moči, 

za vse situacije, ko nismo dobili tega, kar smo potrebovali; za 

vse situacije, ko smo vzeli več kot smo potrebovali; za vse 

situacije, ko nismo bili v integriteti; za vse čase, ko smo verjeli, 

da nismo dovolj in za vse čase, ko nismo pomagali drugim, ko 

so to potrebovali. Za vse zlorabe narave in domorodnih 

ljudstev, za vse spopade in vojne v katerih smo sodelovali, za 

vse izkušnje lakote in pomanjkanja v liniji, za vse situacije, kjer 

smo morali izbirati, kdo bo preživel, za vse trpljenje nas in 

naših bližnjih, za vse strahove in bolečine, povezane s 

preživetjem, za vse, kar smo mi ali drugi naredili, da so ali 

smo preživeli ter za vse zlorabe dela (pretirano, prisilno delo, 

odvisnost od dela, zlorabe moči na delovnem mestu). 

Za vse, kar je pripeljalo do tega in za vse, kar se je dogajalo 

kot posledica le-tega; ne glede na to, v kateri vlogi smo bili, 

pomagaj nam, da vsi odpustimo drug drugemu, odpustimo 

sebi, odpustimo vsem in vsi odpustijo nam. V najvišje dobro 

vseh.  Prosim in hvala. 

ČAS JE ZA SPUŠČANJE SRAMU 

Sram nas je učil spoznavati svet iluzij ter pomena lastne 

integritete. Sedaj spuščam sram in se zavedam božanske 

narave sebe in drugih ter dovolim, da je srce moj vodnik.  

Dihajte in opazujte občutja v telesu! Dovolite vsemu, česar 

ne potrebujete, da zapusti telo. 

Neskončni Kreator/ljubezen/Bog/Boginja/modrost narave, vse, 

kar si: zame, za vse moje družinske člane, naše odnose, vse 

naše prednike in njihove odnose skozi vse čase in življenja … 

Za vse samomore, inceste, umore, posilstva, splave, 

nezvestobe: prosim, pomagaj nam, da vsi odpustimo drug 

drugemu, odpustimo sebi, odpustimo vsem in vsi odpustijo 

nam. V najvišje dobro vseh. Prosim in hvala. 

Za vse zlorabe povezane s spolnostjo in spolno energijo; za 

vse čase, ko nismo poznali celotne resnice, za vsa zanikanja 

in nespoštovanja spolne in življenjske energije; za vse zlorabe 

moči, nas nad drugimi, drugih nad nami, za vse negacije 

našega telesa in teles drugih, za vse borbe in odsotnost 

ljubezni med spoloma, za vse sodbe in neresnice (v družini, 

družbi, religiji), za vse diskriminacije in nespoštovanje 

drugačnosti, za vse izkušnje nesprejetosti in nespoštovanja 

zaradi nerazumevanja ali drugačnosti, za vsa obrekovanja in 

žalitve, za vse zlorabe in zanikanja ljubezni, notranje moči in 

popolnosti, za vse zlorabe moči s strani avtoritet, religij in 

družbe. Za vse, kar je pripeljalo do tega in za vse, kar smo 

sklepali iz tega; ne glede na to, v kateri vlogi smo bili. Kreator, 

pomagaj nam vsem odpustiti, drugim odpustiti nam in vsem 

nam odpustiti sebi. V najvišje dobro vseh. Prosim in hvala. 

ČAS JE ZA SPUŠČANJE NASILJA IN ZLORAB 

Z nasiljem in zlorabami smo se borili za moč, ker nismo 

vedeli, da jo lahko dobimo od kreatorja. Sedaj vem, da mi 

je tam na voljo neomejena količina ljubezni in moči.  

Dihajte in opazujte občutja v telesu! Dovolite vsemu, česar 

ne potrebujete, da zapusti telo. 

Neskončni Kreator/ljubezen/Bog/Boginja/modrost narave, vse, 
kar si: zame, za vse moje družinske člane, vse naše odnose, 
naše prednike in njihove odnose skozi vse čase in življenja.  

Za vse samomore, inceste, umore, posilstva, splave, 
nezvestobe: prosim, pomagaj nam, da vsi odpustimo drug 
drugemu, odpustimo sebi, odpustimo vsem in vsi odpustijo 

nam, popolnoma in v celoti. Prosim in hvala. 
Za vse zlorabe zaupanja in zlorabe, manipulacije in jemanje 
moči. Za vse čase, ko smo ali je kdorkoli uveljavil svojo voljo 

nad drugimi, za vsa naša sodelovanja v vojnah in drugih 
spopadih, za vsa naša sodelovanja v kolektivnih aktivnostih, ki 

niso bila v najvišji integriteti; za vse oblike psihičnega, 
fizičnega in spolnega nasilja ter za vse situacije, ko drugi niso 

spodbujali naše notranje moči in ko mi tega nismo počeli 
drugim ter za vse projekcije in prevzete občutke, bremena in 

energije. Za vse čase, ko otroci niso bili cenjeni, ljubljeni, 
slišani in spoštovani; za vsa nerazumevanja, nespoštovanja in 

pomanjkanje ljubezni med spoloma; za vsa nesoglasja med 
generacijami, za nasilje in pomanjkanje ljubezni do sebe, za 
vse čase, ko so avtoritete zlorabile svojo moč; za vse, kar je 
pripeljalo do vsega tega in za vse, kar smo sklepali iz tega.  

Za vso nasilje, zlorabe in skrivnosti v naši družini. Ne glede na 
to, kaj se je zgodilo in v kateri vlogi smo bili. Kreator, prosim, 
pomagaj nam vsem odpustiti, drugim odpustiti nam in vsem 
nam odpustiti sebi. V najvišje dobro vseh Prosim in hvala. 



  

  

Predniki, angeli, Kuan Yin, 
Saint Germain in Bitja svetlobe 
ti pomagajo spustiti preteklost 
in napolniti srce z ljubeznijo! 

Dovoli si sprejeti. 

 

Predniki, angeli, Kuan Yin, 
Saint Germain in Bitja svetlobe 
ti pomagajo spustiti preteklost 
in napolniti srce z ljubeznijo! 

Dovoli si sprejeti. 

 

(Ime sebe ali kogarkoli začutimo) 
Žal mi je. Prosim odpusti mi. Hvala. 

Ljubim te. (Večkrat ponovimo …) 
HO'OPONOPONO lahko očisti nas in druge. 

(Ime sebe ali kogarkoli začutimo) 
Žal mi je. Prosim odpusti mi. Hvala. 

Ljubim te. (Večkrat ponovimo …) 
HO'OPONOPONO lahko očisti nas in druge. 

Predniki, angeli, Kuan Yin, 
Saint Germain in Bitja 

svetlobe ti pomagajo spustiti 
preteklost in napolniti srce z 
ljubeznijo! Dovoli si sprejeti. 

 

Predniki, angeli, Kuan Yin, 
Saint Germain in Bitja svetlobe 
ti pomagajo spustiti preteklost 
in napolniti srce z ljubeznijo! 

Dovoli si sprejeti. 

 

(Ime sebe ali kogarkoli začutimo) 
Žal mi je. Prosim odpusti mi. Hvala. 

Ljubim te. (Večkrat ponovimo …) 
HO'OPONOPONO lahko očisti nas in druge. 

(Ime sebe ali kogarkoli začutimo) 
Žal mi je. Prosim odpusti mi. Hvala. 

Ljubim te. (Večkrat ponovimo …) 
HO'OPONOPONO lahko očisti nas in druge. 



ČAS JE ZA SPUŠČANJE BOLEČINE V ODNOSIH 

V preteklosti smo se v odnosih učili o sebi in drugih skozi 

bolečino. Nismo znali drugače. Sedaj imamo na voljo 

drugo pot in se odločamo, da smo celi, da sprejemamo 

vse dele sebe in da se bomo učili skozi radost in ljubezen. 

Dihajte in opazujte občutja v telesu! Dovolite vsemu, česar 

ne potrebujete, da zapusti telo. 

Neskončni Kreator/ljubezen/Bog/modrost narave, vse, kar si: 

zame, za vse moje družinske člane, vse naše odnose, vse 

naše prednike in njihove odnose skozi vse čase in življenja … 

Za vse situacije, ko nismo dobili tega, kar smo potrebovali in 

smo dobili to, kar nismo potrebovali ter za vse situacije, ko 

naše meje niso bile spoštovane. Za vse situacije, ko smo 

prevzemali bremena drugih in drugi naša, za vse konflikte, 

manipulacije in zlorabe moči; za vse situacije, ko naša čustva, 

ali čustva drugih, niso bile sprejeta in pomembna, za vse 

situacije, kjer smo mi ali kdorkoli drug bili ujeti v vlogo žrtve, 

reševalca ali nasilneža. V družini, prijateljstvu, partnerstvu. Za 

vse zlorabe partnerstva, ljubezni, starševstva, prijateljstva; za 

vsa nerazumevanje in nespoštovanja sebe, drugega in 

spolnosti, za vse manipulacije in projekcije v odnosih, za vse 

zavrnitve in umike vase ter za vsa zanikanja sebe in svojih 

potreb in/ali drugega in njegovih potreb. Za vse odvisnosti v 

odnosih. Za vsa nerazumevanje in težave v komunikaciji ter 

za vse neizrečeno. Za vse, kar je pripeljalo do tega in za vse, 

kar se je dogajalo kot posledica tega; ne glede na to, v kateri 

vlogi smo bili, pomagaj nam, da vsi odpustimo drug drugemu, 

odpustimo sebi, odpustimo vsem in vsi odpustijo nam, 

popolnoma in v celoti. V najvišje dobro vseh. Prosim in hvala. 

ČAS JE ZA SPUŠČANJE STRAHU 

Strah nam je pomagal preživeti. Sedaj pa zaupamo, ga 

spuščamo in se odločamo za ljubezen. Varni smo. 

Dihajte in opazujte občutja v telesu! Dovolite vsemu, česar 

ne potrebujete, da zapusti telo. 

Neskončni Kreator/ljubezen/Bog/Boginja/modrost narave, vse, 

kar si: zame, za vse moje družinske člane, naše odnose, vse 

naše prednike in njihove odnose skozi vse čase in življenja.   

Za vse izdaje zaupanja in za situacije, ko nismo čutili podpore 

drugih, ko nismo znali ali nam ni bilo dovoljeno izraziti svoje 

moči in čustev, za vse blokade med umom, srcem in telesom, 

za vse občutke, ko nismo bili varni, ali v maternici ali kasneje, 

za vsa prevzeta bremena drugih. Za vse napade (fizične, 

psihične, energetske, spolne), vojne, pomanjkanja, za vse 

nenadne izgube, za vse epidemije in nalezljive bolezni v liniji. 

Za vse sodbe, zavrnitve in za vse zapustitve ter za vse 

situacije, ko nismo bili v integriteti s sabo in drugimi. 

Za vse situacije, ko se nismo počutili varne, v družini, v šoli, v 

družbi ter za vse situacije, ko smo ustrahovali druge ali so 

drugi ustrahovali nas, za vsa nerazumevanja in nespoštovanja 

v odnosih, in za vse čase, ko smo se bali, da bomo razočarali 

in škodili drugim. Za vse čase, ko nismo vedeli, kako bomo 

preživeli in ko nismo vedeli, kako poskrbeti in zaščititi naše 

bližnje. Za vse situacije, ko smo prizadeli drug drugega, ne 

glede na to, kaj se je zgodilo; za vse, kar je pripeljalo do tega 

in za vse, kar se je dogajalo kot posledica le-tega; ne glede na 

to, v kateri vlogi smo bili, pomagaj nam, da vsi odpustimo drug 

drugemu, odpustimo sebi, odpustimo vsem in vsi odpustijo 

nam, popolnoma in v celoti. V najvišje dobro vseh. Hvala.  

ČAS JE ZA SPUŠČANJE ZAMER DO MOŠKIH  

Obdobje patriarhata je bilo težko tako za moške kot za 

ženske. Sedaj je čas za spremembe in za enakovrednost 

ter medsebojno ljubezen in spoštovanje moških in žensk. 

Dihajte in opazujte občutja v telesu! Dovolite vsemu, česar 

ne potrebujete, da zapusti telo. 

Neskončni Kreator/ljubezen/Bog/Boginja/modrost narave, vse, 

kar si: zame, za vse moje družinske člane, vse naše odnose, 

vse naše prednike in njihove odnose skozi čase in prostore. 

Za vse konflikte med starši, za vse zlorabe moči, zapustitve, 

prevare, odvisnosti in izdaje, hote ali nehote, za vse situacije, 

ko nismo znali videli druge perspektive, za vse situacije, ko 

nismo razumeli in smo se bali žensk in ženske energije, in 

smo si jo zaradi tega hoteli podrediti, za vse situacije, ko 

nismo znali izraziti in predati ljubezni in ko nam je ni bilo 

dovoljeno čutiti; za vse situacije, ko smo si zadali pretežka 

bremena, za vse strahove in zlorabe spolne energije, za vse 

zamere, pomanjkanje podpore in neizraženo ljubezen med 

očeti in otroci, za vse situacije, ko nismo videli drugih in jim 

nismo dali tisto, kar so potrebovali in za vse situacije, ko smo 

jim dali tisto, česar niso potrebovali ter za nespoštovanje, 

zlorabo in nerazumevanje žensk in ženske energije. Za vse 

zlorabe moči s strani avtoritet in za vse oblike ranjenega 

moškega. Za vse, kar je pripeljalo do tega in za vse, kar se je 

dogajalo kot posledica tega; ne glede na to v kateri vlogi in na 

kateri strani smo bili, pomagaj nam, da vsi odpustimo drug 

drugemu, odpustimo sebi, odpustimo vsem ljudem in vsi ljudje 

odpustijo nam, popolnoma in v celoti. V najvišje dobro vseh. 

Prosim in hvala. 

ČAS JE ZA SPUŠČANJE ZAMER DO ŽENSK  

Obdobje patriarhata je bilo težko tako za moške kot za 

ženske. Sedaj je čas za spremembe in za enakovrednost 

ter medsebojno ljubezen in spoštovanje moških in žensk. 

Dihajte in opazujte občutja v telesu! Dovolite vsemu, česar 

ne potrebujete, da zapusti telo. 

Neskončni Kreator/ljubezen/Bog/Boginja/modrost narave, vse, 

kar si: zame, za vse moje družinske člane, vse naše odnose, 

vse naše prednike in njihove odnose skozi čase in prostore. 

Za vse konflikte med starši, za vse zlorabe moči in za vse 

manipulacije z nemočjo, za vse zapustitve, prevare, odvisnosti 

in izdaje, hote ali nehote, za vse izdaje in zanikanja sebe in 

svoje resnice, za vse čase, ko nismo znali videti druge 

perspektive, ko nismo razumeli moških in moške energije, za 

vse situacije, ko nismo znali izraziti in predati ljubezni in ko 

nam je ni bilo dovoljeno čutiti in sprejeti, in za vse situacije, ko 

smo manipulirali z ljubeznijo, čustvi in s spolnostjo, za vse 

zlorabe moči, tekmovanje, manipulacije pomanjkanje podpore 

in nespoštovanje (drugih) žensk; za vse situacije, ko nismo 

videli drugih in jim nismo dali tisto, kar so potrebovali in za vse 

situacije, ko smo jim dale tisto, česar niso potrebovali ter za 

vse nespoštovanje in nerazumevanje moških in moške 

energije. Za vse oblike ranjenih žensk in ranjene ženske 

energije. Za vse, kar je pripeljalo do tega in za vse, kar se je 

dogajalo kot posledica le-tega; ne glede na to v kateri vlogi in 

na kateri strani smo  bili, pomagaj nam, da vsi odpustimo drug 

drugemu, odpustimo sebi, odpustimo vsem ljudem in vsi ljudje 

odpustijo nam, popolnoma in v celoti. V najvišje dobro vseh 

vpletenih. Prosim in hvala. 



  

  

Predniki, angeli, Kuan Yin in 
Bitja svetlobe ti pomagajo 

spustiti preteklost in 
napolniti srce z ljubeznijo! 

Dovoli si sprejeti. 

Predniki, angeli, Kuan Yin in 
Bitja svetlobe ti pomagajo 

spustiti preteklost in 
napolniti srce z ljubeznijo! 

Dovoli si sprejeti. 

(Ime sebe ali kogarkoli začutimo) 
Žal mi je. Prosim odpusti mi. Hvala. 

Ljubim te. (Večkrat ponovimo …) 
HO'OPONOPONO lahko očisti nas in druge. 

(Ime sebe ali kogarkoli začutimo) 
Žal mi je. Prosim odpusti mi. Hvala. 

Ljubim te. (Večkrat ponovimo …) 
HO'OPONOPONO lahko očisti nas in druge. 

Predniki, angeli, Kuan Yin in 
Bitja svetlobe ti pomagajo 

spustiti preteklost in 
napolniti srce z ljubeznijo! 

Dovoli si sprejeti. 

Predniki, angeli, Kuan Yin in 
Bitja svetlobe ti pomagajo 

spustiti preteklost in 
napolniti srce z ljubeznijo! 

Dovoli si sprejeti. 

(Ime sebe ali kogarkoli začutimo) 
Žal mi je. Prosim odpusti mi. Hvala. 

Ljubim te. (Večkrat ponovimo …) 
HO'OPONOPONO lahko očisti nas in druge. 

(Ime sebe ali kogarkoli začutimo) 
Žal mi je. Prosim odpusti mi. Hvala. 

Ljubim te. (Večkrat ponovimo …) 
HO'OPONOPONO lahko očisti nas in druge. 



ČUJEČNOST – SEM TUKAJ IN SEDAJ.  
Tukaj je moja moč in vse, kar potrebujem. 

Naslednje 3 minute opazuj svoje dihanje. 
Sledi vsakemu vdihu in izdihu. In če ti pozornost 
odplava kam drugam, jo ponovno vrni nazaj, k 

opazovanju svojega diha. Vedno znova. Brez sodb, 
zgolj nežna prisotnost. 

Dihanje je najboljše sidro, ki nas vrne v ta trenutek, kjer je 
mogoče vse. Preteklost je minila, prihodnost še ni dorečena. 

Ustvarja se v tem trenutku.  
In z vsakim vdihom, lahko pošljemo v vesolje vse, kar ne 
potrebujemo več in je odslužilo svojemu namenu in se 

napolnimo z vsem, kar potrebujemo. 

ČUJEČNOST – SEM TUKAJ IN SEDAJ.  
Moje telo in moj dih sta moje sidro. 

Naslednje 3 minute opazuj občutja v svojem telesu. 
Brez sodb, zgolj nežna prisotnost in otroška 

radovednost. Lahko narediš kratek pregled telesa, 
lahko pa zgolj raziskuješ določen del. 

Naslednje tri minute pa izkoristi za to, da vsakemu delu 
tvojega telesa pošlješ ljubezen in mu poveš, da ga ljubiš. 

Lahko se ga tudi ljubeče dotakneš ali vanj usmeriš ljubezen z 
vsakim dihom. Začnimo skupaj. Prsti, ljubim vas. Stopala, 
ljubim vas, hvala, ker nosite mojo težo. Meča,  ljubim vas. 
Stegna, ljubim vas in se vam opravičujem, če sem vas kdaj 

sodil/a. In tako nadaljuj še naprej. 

LJUBEZEN IN PRIJAZNOST STA VSE, KAR JE 
POMEMBNO. ČAS JE, DA SPREJMEM VSAK DEL SEBE.  

V eni izmed situacij v zadnjem času preveri, kako si se 
odzval/a sam nase. Kaj si si rekel? Si bil 

spodbuden/kritičen do sebe? Kaj bi ti v isti situaciji 
rekel tvoj najboljši prijatelj? Kaj bi ti rekel njemu, če 
bi bil on v tej situaciji? Kako lahko izboljšaš odnos s 

sabo, na način, da vključuje več ljubezni in prijaznosti. 
Lahko si pomagaš z dnevnikom in narediš pisni načrt.   

Ljubezen in prijaznost pošlješ vsem, ki jih danes srečaš. 
Lahko se jim tudi zahvališ, ker so in za to, kar počnejo. 

Lahko jih tudi povprašaš po počutju oz. narediš nekaj, za kar 
misliš, da jih bo osrečilo.  

VSAK TRENUTEK SE BOLJE SPOZNAM. VSAK 
TRENUTEK SE MOČNEJE LJUBIM.  

Naslednjih nekaj minut opazuj svoj notranji vihar, na 
način, kot opazuješ vreme. Kakšno vreme je znotraj 
tebe? Sije sonce ali divja vihar? Katere misli opaziš? 
Katera čustva? Opaziš, kako se spreminjajo? Kakšno 

igro igra vaš um? Zmoreš zgolj opazovati igro brez da bi 
se vpletel vanjo? Brez da bi jo sodil in ocenjeval?  

Vajo lahko dopolniš tako, da nato nekaj časa opazuješ 
tudi dihanje. In se nato ponovno vrneš nazaj k 

opazovanju notranjega vremena. Je kaj drugače? Kako 
se na to odziva tvoje telo? 



  

  

Mojster Buddha, budistični 
menihi, Tara, Vajrayogini, 
Zemlja, Mahavatar Babaji, 
Paul Beneški in druga Bitja 

svetlobe te podpirajo.  
LJUBEZEN JE VSE OKOLI 

TEB 

Z vsakim vdihom sprejmem ljubezen in novo energijo. 
Z vsakim izdihom odide vse, česar ne potrebujem. 

Dihanje me poveže s sabo in vesoljem. 
Tukaj je moja moč in vse, kar potrebujem. 

Mojster Buddha, budistični 
menihi, Tara, Vajrayogini, 
Zemlja, Mahavatar Babaji, 
Paul Beneški in druga Bitja 

svetlobe te podpirajo.  
LJUBEZEN JE VSE OKOLI 

TEB 
 

Z vsakim vdihom sprejmem ljubezen in novo energijo. 
Z vsakim izdihom odide vse, česar ne potrebujem.   

Dihanje me poveže s sabo in vesoljem. 
Moje telo in moj dih sta moje sidro v ta trenutek. 

Mojster Buddha, budistični 
menihi, Tara, Vajrayogini, 
Zemlja, Mahavatar Babaji, 
Paul Beneški in druga Bitja 

svetlobe te podpirajo.  
LJUBEZEN JE VSE OKOLI 

TEB 
 

Z vsakim vdihom sprejmem ljubezen in novo energijo. 
Z vsakim izdihom odide vse, česar ne potrebujem. 

Dihanje me poveže s sabo in vesoljem. 
LJUBEZEN IN PRIJAZNOST STA VSE, KAR JE 

POMEMBNO. ČAS JE, DA SPREJMEM VSAK DEL SEBE.  

Mojster Buddha, budistični 
menihi, Tara, Vajrayogini, 
Zemlja, Mahavatar Babaji, 
Paul Beneški in druga Bitja 

svetlobe te podpirajo.  
LJUBEZEN JE VSE OKOLI 

TEB 
 

Z vsakim vdihom sprejmem ljubezen in novo energijo. 
Z vsakim izdihom odide vse, česar ne potrebujem.   

Dihanje me poveže s sabo in vesoljem. 
VSAK TRENUTEK SE BOLJE SPOZNAM. VSAK 

TRENUTEK SE MOČNEJE LJUBIM. VSAK DEL SEBE. 



MOJA NOTRANJA MOČ, STABILNOST IN TRDNOST SO 
NEOMEJENE 

Naslednjih nekaj minut si predstavljaj, da si GORA. 
Lahko si izbereš najljubšo goro; goro, ki si jo videl na 
kakšni sliki, Triglav, Himalajo ali kakšno domišljijsko 

goro. 

Začuti, kako trden si kot gora. Kako stabilen. Kako te 
nič ne more premakniti. Kako se vse okoli tebe ves čas 
spreminja, kako pridejo do tebe nevihte, veter, sneg, 

sonce, ampak tvoje jedro ostane nespremenljivo. 
Nato pa postani gora, ki diha. Združi stabilnost gore in 

spremenljivost diha. Čuti in opazuj! 

VSAK TRENUJTEK JE NOVO ROJSTVO, VSAK DIH JE 
NOV ZAČETEK 

Kdaj si nazadnje kaj počel prvič? Kdaj si vsakdan 
doživljal kot otrok? Kako misliš, da ljudje iz vesolja 

vidijo Zemljo in naše igre tukaj. 

Poskusi vsak dan narediti nekaj s polno prisotnostjo. 
Pojej košček čokolade kot je ne bi še nikoli okusil. 

Povonjaj jo. Poslušaj jo. Opazuj jo. Potipaj jo. 
 

Lahko tako poješ kosilo? Umiješ posodo? Si umiješ 
zobe? Se ljubiš? Srečaš starega prijatelja? 

 
TUDI MOJE TELO JE POT DO RAZSVETLJENJA 

 
Vstani. Začuti telo. S polno prisotnostjo naredi nekaj 

korakov. Opazuj stik s tlemi. Opazuj, kaj vse se zgodi v 
telesu ob enem samem koraku. Naredi nekaj takšnih 

korakov.    

 
Vajo lahko razširiš s takšnim sprehodom ali tako, da s polno 

prisotnostjo narediš nekaj osnov vaj iz joge, telovadbe, 
pilatesa, raztezanja. 

JAZ SEM, KI SEM – ČISTA PRISOTNOST, ZAVEST IN 
LJUBEZEN 

Opazuj svoje dihanje. Zgolj zaznaj vsak vdih in vsak 
izdih. Počni to nekaj minut, nato pa razširi zavest in 

opazuj, kaj opaziš za tem! 

Predstavljaj si, da ne bi bilo potrebno ničesar 
spremeniti. Ničesar rešiti. Ničesar odkriti. Da nimaš 

nobenega problema. Kaj je zadaj? Za vsemi vprašanji in 
za vsemi odgovori? 

 
Če imaš težave s čutenjem tega, lahko poprosiš Mojstra 

Buddho ali boginjo Taro za podporo! 



  

  

Mojster Buddha, budistični 
menihi, Tara, Vajrayogini, 
Zemlja, Mahavatar Babaji, 
Paul Beneški in druga Bitja 

svetlobe te podpirajo.  
LJUBEZEN JE VSE OKOLI 

TEB 
 

Z vsakim vdihom sprejmem ljubezen in novo energijo. 
Z vsakim izdihom odide vse, česar ne potrebujem. 

Dihanje me poveže s sabo in vesoljem. 
MOJA NOTRANJA MOČ, STABILNOST IN TRDNOST SO 

NEOMEJENE. 

Mojster Buddha, budistični 
menihi, Tara, Vajrayogini, 
Zemlja, Mahavatar Babaji, 
Paul Beneški in druga Bitja 

svetlobe te podpirajo.  
LJUBEZEN JE VSE OKOLI 

TEB 
 

Z vsakim vdihom sprejmem ljubezen in novo energijo. 
Z vsakim izdihom odide vse, česar ne potrebujem.   

Dihanje me poveže s sabo in vesoljem.  
VSAK TRENUJTEK JE NOVO ROJSTVO, VSAK DIH JE 

NOV ZAČETEK 

Mojster Buddha, budistični 
menihi, Tara, Vajrayogini, 
Zemlja, Mahavatar Babaji, 
Paul Beneški in druga Bitja 

svetlobe te podpirajo.  
LJUBEZEN JE VSE OKOLI 

TEB 
 

Z vsakim vdihom sprejmem ljubezen in novo energijo. 
Z vsakim izdihom odide vse, česar ne potrebujem. 

Dihanje me poveže s sabo in vesoljem. 
 MOJE TELO JE TEMPELJ IN POT DO RAZSVETLJENJA 

Mojster Buddha, budistični 
menihi, Tara, Vajrayogini, 
Zemlja, Mahavatar Babaji, 
Paul Beneški in druga Bitja 

svetlobe te podpirajo.  
LJUBEZEN JE VSE OKOLI 

TEB 
 

Z vsakim vdihom sprejmem ljubezen in novo energijo. 
Z vsakim izdihom odide vse, česar ne potrebujem.   

Dihanje me poveže s sabo in vesoljem. 
JAZ SEM, KI SEM – ČISTA PRISOTNOST, ZAVEST IN 

LJUBEZEN 



PREDNIKI ME LJUBIJO IN PODPIRAJO NA VSAKEM 
KORAKU. NIKOLI NISEM SAM. 

Čas je, da se povežeš s predniki. Zaprosi svoje 
podpirajoče, ljubeče in dobronamerne prednike, ki 

delujejo tudi v tvoje najvišje dobro in v najvišje 
dobro tvoje družine, da se povežejo s tabo.  

 
Lahko jih prosiš, da ti pomagajo razrešiti kakšno 

težavo … Ali da ti zgolj pomagajo pri zdravljenju in ti 
pošljejo ljubezen in podporo … Lahko se 

uležeš/usedeš za nekaj minut in jim dovoliš, da se 
povežejo s tabo in sprejmeš njihove darove …  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Lahko narediš tudi oltar prednikov, na katerega daš 

slike prednikov, s katerimi si se dobro razumel, 
stvari, ki so jih imeli radi, elemente narave, 

spominke … in/ali narediš tudi ŠKATLO/kozarček 
PREDAJE! Na listke napišeš vse, kar želiš spremeniti 

(lahko npr. vsak dan napišeš eno stvar) in prosiš 
prednike/vesolje, da ti pri tem pomagajo. 

SAMOROGI ME PODPIRAJO, LJUBIJO IN ZDRAVIJO … 
SPREJEMAM NJIHOVO POMOČ … 

 
Samorogi so tukaj, da nam pomagajo povezati se z 

višjimi frekvencami, so čista bela svetloba in 
zdravijo, kamorkoli gredo.  

 

 

 

 

 

 

 

Povežite se s svetom samorogov in jih prosite za 

podporo pri čutenju srca, razvijanju intuicije, 

povezavi z notranjim otrokom in igrivostjo, ali pri 

zdravljenju česarkoli, kar se vam trenutno dogaja. 

Najlažje jih začutite, če poskusite spustiti razum in 

ego, se povežete s srcem in jih pokličete k sebi. 

Prišli bodo. Prišli so 😊 
S PLESOM SE IZRAŽAM. Z GIBI IN DOTIKI KREPIM 

LJUBEZEN DO SEBE. 
Dotik našega telesa našim možganom sporoča, da 
smo vredni ljubezni. Lahko se igramo z različnimi 

dotiki – nežnimi kot sapica vetra, tekočimi kot voda, 
strastnimi kot ogenj in stabilnimi kot Zemlja.  

Raziskujte igro različnih dotikov po vašem celotnem 
telesu. Objemite se. Masirajte se. Dotikajte se. 
Pošljite si ljubezen. In nato, če tako čutite, to 

ljubezen delite tudi z drugimi.  
 

 
Zavrtite si vašo najljubšo pesem in odplešite ples 

dotikov, objemov in izražanja sebe. Začutite, kaj si 
vaše telo želi in kako mu lahko izkažete ljubezen. 

Lahko tudi prosite Božansko mati, božansko žensko 
energijo, božansko moško energijo, vaše prednike … 

in kogarkoli začutite, da zaplešejo z vami.  

MATERNICA IN BOŽANSKA MATI STA VIR MOJE 
LJUBEZNI IN MOČI. V VSAKEM TRENUTKU SEM 
PODPRT IN LJUBLJEN. DOBIM VSE, KAR RABIM. 

Maternica in Božanska mati. Tu je ljubezen. Tu je 
kreacija. Tu je vse. Tu je moč. Tu je življenje. Tu je 

ljubezen.   
 

Povežimo se s svojo 
maternico. Dajmo 

roke na srce in 
napolnimo srce z 

ljubeznijo. Nato pa 
premaknemo roke 
na maternico in jo 

napolnimo z 
ljubeznijo. Z vsakim 
vdihom jo polnimo z 

ljubeznijo in svetlobo in z vsakim izdihom iz nje 
odhaja tisto, česar ne potrebujemo več. Ko jo 
napolnimo z ljubeznijo in svetlobo, lahko le to 

ponovno pošljemo do srca. In nato iz srca nazaj do 
maternice. In ponovno do srca. In tako naprej.    

Tako moški kot ženske se lahko povežemo tudi z 
maternico božanske matere in to vajo naredimo v 

povezavi z njo.  
Namen za oba spola je lahko tudi, da povežemo 
energijo srca z našo spolno energijo in spolnimi 

organi.  



  

 
 

PREDNIKI NAJVIŠJE SVETLOBE 
V TVOJE NAJVIŠJE DOBRO TI 
POMAGAJO PRI RAZREŠITVI 

TVOJIH DILEM. Povej jim, kaj 
potrebuješ in sprejmi njihovo 

pomoč in ljubezen.  

SEM REZULTAT LJUBEZNI TISOČIH, KI ŽIVIJO 
ZNOTRAJ MENE! PREDNIKI HODIJO OB MENE IN ME 

LJUBIJO IN PODPIRAJO NA VSAKEM KORAKU. 

SVOJEMU NOTRANJEMU OTROKU DOVOLIM, DA JE, 
TOČNO TAKŠEN, KOT JE. VIDIM GA V VSEJ NJEGOVI 

IGRIVOSTI IN BOLEČINI TER  GA BREZPOGOJNO 
SPREJEMAM, ŠČITIM IN MU DOVOLIM, DA SE IZRAZI. 

SAMOROGI SO V TEM 
TRENUTKU TUKAJ Z 
MANO. POŠILJAJO MI 

LJUBEZEN IN ME 
ZDRAVIJO. 

Predniki, boginje, 
božanska ženska in 

božanska moška energija 
plešejo z mano. 

SKOZI PLES IN GIB IZRAZIM LJUBEZEN. SKOZI PLES IN 
GIB SE LJUBEZEN IZRAŽA. 

MATERNICA IN BOŽANSKA MATI STA VIR MOJE 
LJUBEZNI IN MOČI. V VSAKEM TRENUTKU SEM 
PODPRT IN LJUBLJEN. DOBIM VSE, KAR RABIM. 

Energija božanske matere 
me podpira v vsakem 

trenutku. Na voljo mi je 
neomejena količina 
ljubezni in podpore. 



ZEMLJA ME LJUBI, ZDRAVI IN ME SPOMINJA NA 
BOŽANSKO POPOLNOST V MENI. 

Zemlja zdravi nas in mi zdravimo zemljo. Je živo bitje, 
ki potrebuje našo ljubezen in podporo. In hkrati mi 
potrebujemo njo, njeno ljubezen in njeno podporo.  

Kaj je tisto, za kar ste hvaležni Zemlji? Kaj 
občudujete pri njej? Kako čutite ljubezen do nje? 

 

Povežimo se z njo, predstavljamo si, da pošljemo 
korenine globoko v Zemljo. Z vsakim izdihom pošljemo 
v Zemljo to, kar ne potrebujemo več, jo prosimo, da to 

stransformira in dovolimo, da nas z vsakim vdihom 
napolni zdravilna energija Zemlje. Vajo si lahko 

prilagodite po svoje, pomembno je, da se povežete z 
Zemljo, ji pošljete ljubezen in sprejmete njeno 

ljubezen.  
 

HVALEŽEN SEM ZA VSE, KAR SEM IN KAR IMAM. S TEM 
V SVOJE ŽIVLJENJE PRIVABLJAM ŠE VEČ DOBREGA. 

Hvaležnost je ena izmed ključnih vibracij, ki nam 
pomaga v naše življenje privabiti še več dobrega.  

 
Pišite dnevnik hvaležnosti ali si naredite lonček, v 

katerega vsak dan vržete listke, na katere napišete, za 
kaj ste danes hvaležni. Torej, za začetek, naštejte 5 

stvari, za katere ste v tem trenutku hvaležni. Dovolite, 
da vas ta vibracija napolni.  

Lahko tudi naredite lonček za vaše bližnje in napišete, 
za kaj ste jim v tem trenutku, dnevu, tednu, mesecu 
hvaležni.In opazujte, kako to čudežno spreminja vaše 

odnose.

 
VSE ŽE VEM IN IMAM  

VSI ODGOVORI IN VSE, KAR POTREBUJEM JE ŽE V 
MENI 

KONSTANTNO KOMUNICIRAM Z MODROSTJO VIŠJEGA 
JAZA/JAZ SEM PRISOTNOSTJO/MODROSTJO MOJEGA 

BOŽANSKEGA DELA 
Za nekaj minut sedimo v tišini in prisluhnimo 
sporočilom našega višjega jaza in/ali našega 

božanskega dela.  
Povežemo se z Zemljo, povežemo se s Kreatorjem, 
odpremo se navzgor,  osredotočimo se na srce in 

prisluhnemo …  
Kaj so sporočila naše duše? 

Kaj naša duše želi, da vemo/začutimo/spoznamo? 
Kaj ti sporoča tvoj višji jaz?  
Si danes že govoril/a z njim? 

 
 

 
VESOLJE VES ČAS KOMUNICIRA Z MANO. KO 

VPRAŠAM, DOBIM ODGOVOR. KO RABIM POMOČ, JO 
DOBIM.  

Pogovarjajte se z vesoljem. Prisluhnite. Kaj vam 
vesolje sporoča? Vsak, ki pride do vas, ima za vas 
sporočilo vesolja. Če boste vprašali, boste dobili 

odgovor. Povejmo vesolju, kaj želimo in kaj 
potrebujemo in ga prosimo za pomoč in podporo.  

 
Danes si zastavite vprašanje, na katerega želite 

odgovor. Opazujte, kako vam bo vesolje odgovorilo.  

 



  

  

Gaja, mati Zemlja, me 
ljubi, podpira in mi 
pomaga pri vsakem 

koraku. 

ZEMLJA ME LJUBI, ZDRAVI IN ME SPOMINJA NA 
BOŽANSKO POPOLNOST V MENI. 

HVALEŽEN SEM ZA VSE, KAR SEM IN KAR IMAM. S TEM 
V SVOJE ŽIVLJENJE PRIVABLJAM ŠE VEČ DOBREGA. 

LADY NADA TI POMAGA 
ODPRETI SRCE, RAZTOPITI 

VSE NEGATIVNO IN TI 
PRINAŠA ENERGIJO 

LJUBEZNI IN ZAUPANJA. 

Nikoli nisem ločen od 
Boga. Bog/Boginja me 
ljubi brezpogojno. Moj 

božanski del ima/je vse, 
kar potrebujem. 

 

VSI ODGOVORI IN VSE, KAR POTREBUJEM JE ŽE V 
MENI 

KONSTANTNO KOMUNICIRAM Z MODROSTJO VIŠJEGA 
JAZA/JAZ SEM PRISOTNOSTJO/MODROSTJO MOJEGA 

BOŽANSKEGA DELA 

VESOLJE VES ČAS KOMUNICIRA Z MANO. KO 
VPRAŠAM, DOBIM ODGOVOR. KO RABIM POMOČ, JO 

DOBIM.  

Nikoli nisem ločen od 
Boga. Bog/Boginja me 

ljubi brezpogojno. Vse v 
vesolju me podpira in mi 

pomaga pri rasti. 
 



BOŽANSKA MATI ME LJUBI IN MI DAJE VSE, KAR 
POTREBUJEM. 

Povezava z energijo božanske matere nam je vedno na 
voljo. Neomejena količina 

globoke ljubezni, 
brezpogojnega 

sprejemanja, moči in 
podpore za vsakega izmed 

nas. Če jo želite 
poimenovati, lahko 

izberete enega izmed 
njenih mnogih imen: 

MARIJA, FATIMAH, ISIS, 
DEVI … 

 
Dovolimo si čutiti vso to 

ljubezen. Prosimo božansko 
mater, da nam pomaga in 

nas podpre pri naših projektih in v vsakem trenutku 
našega življenja. Kje želite podporo Božanske matere? 

Kaj naj vam pomaga začutiti?  
 

Kakšen odnos imate s svojo materjo? Kako doživljate 
svojo notranjo Boginjo? Ali je karkoli, kar je potrebno 

zaceliti? Kje ljubezen ne teče in si je ne dovolite čutiti? 
Kateremu delu vas primanjkuje ljubezni? Lahko prosite 

Božansko mati in Božansko žensko energijo, da vam pomaga 
zaceliti ta odnos in tudi odnos do ženske energije znotraj 

vas. Kako se lahko še bolj povežete s svojo žensko energijo? 

 
KALI MI POMAGA ODSTRANITI VSE OVIRE 

Kali je boginja, ki predstavlja življenjsko energijo, 
znana je tudi kot uničevalka zla in zaščitnica 

nedolžnih. Kali lahko pokličemo in prosimo za pomoč, 
ko želimo spustiti vzorce, strahove, prepričanja, 
energije, navade, blokade, ki nam ne služijo več.  

Česa ne potrebujete več? Kaj želite spustiti iz svojega 
življenja? Kaj vam onemogoča radost? Kaj vas omejuje 

pri tem, da izrazite sebe in živite svoje življenjsko 
poslanstvo? 

Prosite Kali za pomoč pri transformaciji le-tega. 
 
 
 

V VSAKI SITUACIJI IZBIRAM LJUBEZEN IN SOČUTJE. 
IŠČEM NAJBOLJŠE REŠITVE ZA VSE VPLETENE.  
NAPAKE SO ZGOLJ PRILOŽNOST ZA UČENJE. 

ODPUŠČAM SI IN DOVOLIM, DA ME NAPOLNI ENERGIJA 
MIRU. 

Podrobneje raziščimo ozadje situacij, ki nam niso všeč. 
Kako so naša prepričanja in akcija prispevali k trenutni 
situaciji? Kaj lahko naredimo, da prispevamo k 
razrešitvi te situacije v najvišje dobro vseh? Poskusimo 
pogledati na situacijo z vseh zornih kotov in videti 
perspektivo vsakega posameznika! Poskusimo spustiti 
ponos in začutiti sočutje do vseh udeleženih. Tako 
drugih kot sebe. 
 
Vadimo ljubečo prisotnost do vseh in v vsaki situaciji! 
In se zavedamo, da smo vedno naredili najbolje kot 

smo znali s takratne perspektive. Odpuščamo si, 
najdemo mir in se zavedamo, da je vsaka »napaka« 

zgolj 
priložnost za 
učenje, rast 
in razvoj.  

 
Prosite Lady 

Portia in 
Quan Yin za 

pomoč! 

VIDIM IN Z LJUBEZNIJO SPREJEMAM VSAK DEL SEBE: 
SVETLOBA, TEMA, ŽENA, MATI, LJUBIMKA, OTROK, 

OČE, BOJEVNIK, ČAROVNICA … SO VSI V MENI IN 
OBSTAJAJO HKRATI  

BOŽANSKA ŽENA, BOŽANSKA MATI, SVEČENICA ISIS 
Isis je med drugim znana po tem, da je zbrala dele 
telesa svojega ljubljenega in ga ponovno oživela. 

Simbolizira vse dele nas, ki smo jih izgnali, potlačili, 
skrili pred sabo in drugimi in potrebujejo, da jih 

ponovno pogledamo, sprejmemo, morda tudi očistimo. 
 

Kateri so tisti 
deli vas, ki jih 
skrivate pred 

drugimi in 
pred sabo? 
Katere dele 

težko 
sprejmete? 

Katerih delov 
ne želite 
videti? 

 
Vzemite si nekaj časa in poskusite zgolj sedeti z njimi. 
Lahko si jih predstavljate kot vaše otroške dele, ki niso 
znali drugače. Lahko jih poskusite ponovno začutiti v 

telesu. Jim dovoliti, da postanejo del vas. Kaj je 
njihovo sporočilo? Potrebujejo še kaj? 

 
 
 



  

 
 

Energija božanske matere, 
(Marije, Isis, Devi, Fatimah, 

…) me podpira v vsakem 
trenutku. Na voljo mi je 

neomejena količina ljubezni 
in podpore. 

 

BOŽANSKA MATI ME LJUBI IN MI DAJE VSE, KAR 
POTREBUJEM. DOVOLIM SI SPREJETI IN ČUTITI NJENO 

LJUBEZEN V VSAKEM TRENUTKU. 

KALI MI POMAGA ODSTRANITI VSE OVIRE, BLOKADE, 
STRAHOVE, NEKORISTNA PREPRIČANJA 

Kali vam pomaga in vas 
ščiti pri transformaciji 

vsega, česar ne 
potrebujete več. 

Lady Portia in Quan Yin mi 
pomagata razvijati sočutje, 
videti situacijo iz različnih 
zornih kotov in odpuščati. 
Dovolim, da me napolnita 

mir in ljubezen. 

V VSAKI SITUACIJI IZBIRAM LJUBEZEN IN SOČUTJE. 
IŠČEM NAJBOLJŠE REŠITVE ZA VSE VPLETENE.  
NAPAKE SO ZGOLJ PRILOŽNOST ZA UČENJE. 

ODPUŠČAM SI VSE IN DOVOLIM, DA ME NAPOLNI 
ENERGIJA MIRU. 

VIDIM IN Z LJUBEZNIJO SPREJEMAM VSAK DEL SEBE: 
SVETLOBA, TEMA, ŽENA, MATI, LJUBIMKA, OTROK, 

OČE, BOJEVNIK, ČAROVNICA … SO VSI V MENI IN 
OBSTAJAJO HKRATI  

ISIS 
JE S TABO IN TI POMAGA VIDETI, 

LJUBITI IN OBUDITI TVOJE 
POTLAČENE DELE! IN NE POZABI, 
ISIS NIKOLI NE OBUPA, NE GLEDE 
NA TO, KAJ SE DOGAJA. VEDNO 

NAJDE POT. NJEN DUH JE V TEBI.  



NIČESAR NI, KAR NI BOŽANSKO. ENERGIJA DREVES TE 
ZDRAVI IN PODPIRA. 

 
Vse, kar je, je Božansko.  

 
In vse to, vključuje tudi tebe.  

 
Vključuje vsak del tebe.  

 
Ali ga sprejemaš ali ne. 

 
In vključuje tudi tvoje nesprejemanje.  

 
In če te Bog(inja) sprejema v vsej tvoji 
(ne)(po)polnosti, kdo si ti, da se sodiš.  

 
 
 
 
 
ZA VEČ LJUBEZNI, 
PODPORE IN MODROSTI PA 
OBJEMI DREVO IN PREŽIVI 
NEKAJ ČASA Z NJIM! 
PREOSTALI ODGOVORI SO 
PRI NJEM! 

DOVOLIM SI SLIŠATI IN IZRAZITI SVOJO RESNICO. 
POSLUŠAM SVOJE SRCE, SVOJO INTUICIJO IN VEM, 
KAJ JE NAJBOLJE ZAME. MOJ GLAS JE POMEMBEN. 

 
 

Kaj ti sporoča tvoja intuicija? Zgolj jaz vem, kaj je 
najbolje zame. Dovolim si slišati in izraziti svojo 

resnico.  
Veš. Dovoli si slišati! 

Če potrebuješ pomoč, vprašaj (božansko ) maternico. 
Vprašaj srce. Vprašaj naravo. Vprašaj drevo.  

Ni potrebno dajati moči vsakemu, ki ga srečamo, saj 
imamo zgolj mi odgovore, kaj je najbolje za nas. 

Tokrat nam je dovoljeno, da jih slišimo.  

 
ŽIVALI SO MOJE PRIJATELJICA IN VODNICE 

 
Želiš spoznati ljubezen. Druži se z živalmi! 

 
Želiš spoznati modrost? Vprašaj živali! 

 
Želiš spoznati sebe? Opazuj živali! 

 

 
 

Poveži se z živalskim kraljestvom in dobil boš 
čudovite prijatelje in vodnike! 

 
 

Živali te kličejo! Posveti jim svojo pozornost! 
Prisluhni jim! 

 
 

SPREJEMAM PODPORO IN LJUBEZEN DELFINOV IN 
VODNEGA KRALJESTVA. 

 
Delfini se želijo povezati s tabo. Ti pomagati pri 

zdravljenju. Pri razvijanju tvojega DNA.  
 

Prisluhni jim.  
 

In naj te oblijejo s svojo ljubeznijo in modrostjo. 

 
 

Če želiš, imaš na spletu ogromno posnetkov njihovih 
zvokov. Lahko jih uporabiš kot osnovo za meditacijo. 



  

  

Narava, rastline in 
drevesa so ti na voljo s 

svojo modrostjo in 
ljubeznijo.  

NIČESAR NI, KAR NI BOŽANSKO. ENERGIJA RASTLIN 
IN ŠE POSEBEJ DREVES TE ZDRAVI IN PODPIRA. 

DOVOLIM SI SLIŠATI IN IZRAZITI SVOJO RESNICO. 
POSLUŠAM SVOJE SRCE, SVOJO INTUICIJO IN VEM, 
KAJ JE NAJBOLJE ZAME. MOJ GLAS JE POMEMBEN 

Moje srce je z mano. Ima 
vse, kar potrebujem. 

Povezujem se s 
kraljestvom živali. 
Sprejemam njihovo 

ljubezen in modrost. 

ŽIVALI SO MOJE PRIJATELJICA IN 
VODNICE 

SPREJEMAM PODPORO IN LJUBEZEN 
DELFINOV IN VODNEGA KRALJESTVA. 

Delfini so z mano. 
 Učijo me 

igrivosti, radosti in 
ljubezni.  



BOŽANSKA ŽENSKA ENERGIJA 
me LJUBI in podpira 

 
Moje delovanje temelji na 

zaupanju, LJUBEZNI, 
predanosti, intuiciji, 

enakovrednosti, sodelovanju, 
sočutju, prisotnosti … 

 
Zaprite oči in začutite 

prisotnost Božanske ženske 
energije. Vesolje je poskrbelo 

za vse, kar potrebujete. 
Dovolite si sprejeti! Na voljo 

vam je neomejena količina ljubezni. Sprejmite jo. 
 

 
 
 
 
 

BOŽANSKA MOŠKA ENERGIJA me VIDI, SPREJEMA IN 
PODPIRA 

 
VADITE PRISOTNOST V VSAKI SITUACIJI. Kako biti 
prisoten, brez sodbe, v sprejemanju, s sabo in z 

drugimi? 
 

Razvijajte fokus, akcijo, odločnost, zvestobo, moč, 
odgovornost, spodbujanje, logiko in razum. 

Izberi si eno prakso, spretnost, lastnost in jo v polnosti 
razvij. Pri tem uporabi zgoraj naštete lastnosti. 

 
Zaprite oči in začutite 

prisotnost Božanske moške 
energije. Kaj vam sporoča? 

 
 

RAZIŠČITE SVOJ ODNOS DO 
ŽENSK IN ŽENSKE ENERGIJE 

Kaj vam služi in česa ne 
potrebujete več? 
V dnevniku (ali v 

mislih/meditaciji) poskusite 
odgovoriti na spodnja 

vprašanja: 
1. Kaj mislim o ženskah? 
Kakšne izkušnje imam z 
ženskami? Kakšni so moji 

odnosi z ženskami? 
2. Napišite in preverite 

resničnost vseh asociacij v 
povezavi z ženskami in žensko energijo. 
3. Kako lahko v vsakem trenutku razvijam 
zaupanje in sprejemanje napram kontroli? Kje 

se trudim vzdrževati kontrolo? 
4. Kaj mi preprečuje, da v polnosti utelesim 

božansko žensko energijo? Kako lahko to 
presežem? 

PROSI BOŽANSKO ŽENSKO ENERGIJO (Božansko mater, 
Isis, Inanno, Quan yin, Ivano Orleansko in katerokoli 

predstavnico začutiš) ZA POMOČ, PODPORO IN VODENJE 
TER, DA TI POMAGAJO SPUSTITI VSE, ČESAR NE 
POTREBUJEŠ VEČ. Zgolj glasno reči, to spuščam, 
namesto tega izbiram ljubezen, za vse, kar želiš 

spustiti. Hvala. 
 
 
 
 
 
 
 

RAZIŠČITE SVOJ ODNOS 
DO MOŠKIH IN MOŠKE 

ENERGIJE 
Kaj vam služi in česa ne 

potrebujete več? 
 

V dnevniku (ali v 
mislih/meditaciji) 

poskusite odgovoriti na spodnja 
vprašanja: 

 
1. Kaj mislim o moških? Kakšne izkušnje imam z 

moškimi? Kakšni so moji odnosi z moškimi? 
2. Napišite in preverite resničnost vseh asociacij v 

povezavi z moškimi in moško energijo. 
3. Kakšen odnos imam do svoje akcije? Se je 

bojim? Je konstruktivna? Je pretirana? 
4. Kaj mi preprečuje, da v polnosti utelesim 

božansko moško energijo? Kako lahko to 
presežem? 

 
PROSI BOŽANSKO MOŠKO ENERGIJO (Hilarion, Ashtar, 
Krišna, Kuthumi in kateregakoli predstavnika začutiš) 

ZA POMOČ, PODPORO IN VODENJE TER, DA TI 
POMAGAJO SPUSTITI VSE, ČESAR NE POTREBUJEŠ 
VEČ. Zgolj glasno reči, to spuščam, namesto tega 
izbiram ljubezen, za vse, kar želiš spustiti. Hvala. 

 
 
  



  

  

BOŽANSKA ŽENSKA 
ENERGIJA JE TUKAJ Z 

MANO. NA VOLJO MI JE 
NEOMEJENA KOLIČINA 
LJUBEZNI IN PODPORE. 

 

LJUBEZEN JE VSE, KAR JE. VSE, KAR 
JE V MENI IN KAR JE V TEBI. Očistim 
ogledalo in si dovolim videti. In naj 
ljubezen vodi vse moje delovanje. 
Vsaka akcija iz ljubezni je »prava« 

akcija. 

VSAK TRENUTEK SEM V POLNI 
PRISOTNOSTI, SOČUTJU, PODPORI IN 
SPREJEMANJU S SABO IN Z DRUGIMI.   

BOŽANSKA MOŠKA 
ENERGIJA me VIDI, 

SPREJEMA IN 
PODPIRA 

 

BOŽANSKA ŽENSKA 
ENERGIJA JE TUKAJ Z 

MANO. NA VOLJO MI JE 
NEOMEJENA KOLIČINA 
LJUBEZNI IN PODPORE. 

SPUŠČAM VSE, KAR NI LJUBEZEN, IN DOVOLJUJEM, 
DA ME VODI SRCE. ČAS JE, DA PRESEŽEM STARE 

ZAMERE IN STARE VZORCE TER ZAUPAM V ŽENSKO 
ENERGIJO. 

SPUŠČAM VSE, KAR NI LJUBEZEN, IN DOVOLJUJEM, 
DA ME VODI SRCE. ČAS JE, DA PRESEŽEM STARE 

ZAMERE IN STARE VZORCE TER ZAUPAM V MOŠKO 
ENERGIJO. 

BOŽANSKA MOŠKA 
ENERGIJA JE TUKAJ Z 

MANO. ME ŠČITI IN MI DRŽI 
PROSTOR, DA SE LAHKO 

IZRAZIM IN SEM, KAR SEM. 
 



Zvok me zdravi in vrača v optimalno stanje 
 

Om/Aum predstavlja prvobitni zvok z globokim 
duhovnim pomenom in blagodejnim učinkom na telo. 

Naslednje tri minute poj/ali poslušaj zvok om/aum in v 
mislih prosi budistične menihe, da se ti pri tem 

pridružijo.  
Raziskuj možnosti različnih pesmi, manter, zvokov in 

frekvenc za zdravljenje in dobro počutje.  
 

NADANGEL METATRON MI S SVETO GEOMETRIJO 
POMAGA ODSTRANITI VSE, KAR ME OVIRA 

 
Razišči sveto geometrijo. 

Lahko zgolj sediš in sprejmeš sporočila iz vesolja. 
Lahko opazuješ vzorce v naravi. Lahko začneš z 
barvanjem in risanjem mandal. Lahko pa tudi 
raziščeš pomen in ozadje 

posameznih simbolov. 

  
 

  

 
MOJE DELOVANJE JE V NAJVIŠJE DOBRO VSEH IN 

PODPRTO S STRANI VESOLJA.  
 

Čas je za akcijo! 
Kako lahko svoja znanja, modrost in izkušnje uporabiš v 
dobro sebe in v dobro človeštva/Zemlje/vesolja …? 

Saint German ti lahko pomaga očistiti energijo in 
stare vzorce, ki jih ne potrebuješ več in ki te ovirajo 
pri srčnem delovanju. Predstavljaj si in začuti, kako 

te ovije v vijolični plamen transmutacije. 

 
Vsak trenutek je priložnost za več ljubezni. Vsak 

trenutek ljubim globlje in bolj pristno. Vsak trenutek 
se učim ljubezni! 

 
Sveti odnosi in partnerstva 

Vadite prisotnost, sprejemanje in intimnost v odnosih z 
bližnjimi.  

Vprašajte sebe  in/ali partnerja in/ali prijatelja in/ali 
družinskega člana … : 

 
»Kako te lahko 

še bolj spoznam? 
Kako te lahko še 

bolj ljubim?« 
  

 
Prisluhnite odgovoru. in ga 

resnično slišite. Isto 
vprašanje zastavite tudi 

sebi vsako jutro.  



 
 

  

HATORJI SO Z MANO IN MI 
POMAGAJO VZPOSTAVITI 

MOJ LASTEN ODNOS Z 
ZVOKOM. 

Nekajkrat zapojte Pojte OM MANI PADME HUM 

(Izgovori kot: om mani pemma hoem) 

NADANGEL METATRON MI S SVETO GEOMETRIJO 
POMAGA ODSTRANITI VSE, KAR ME OVIRA  

Nadangel Metatron, prosim 
stopi naprej in me vodi, 
nasproti stvarem, ki jih 

potrebujem, da se naučim 
več o sveti geometriji.  

Saint German mi pomaga 
očistiti energijo in stare 

vzorce, ki jih ne 
potrebujem več.  

MOJE DELOVANJE JE V NAJVIŠJE DOBRO VSEH IN 
PODPRTO S STRANI VESOLJA.  

Vsak trenutek je priložnost za več ljubezni. Vsak 
trenutek ljubim globlje in bolj pristno. Vsak trenutek 

se učim ljubezni! 

Predniki, angeli, Isis, mati 
Marija, Marija Magdalena 
in Quan Yin ti pomagajo 

napolniti srce z 
ljubeznijo! 



Vse v življenju deluje zame in ne proti meni. 
Ustvarjam čiste in dobre namere za vsakim mojim 

vedenjem. (Karta smisla in namere) 
Viktor Frankl je rekel: »Ne sprašujte se, kaj lahko 
pričakujete od življenja. Vprašajte se, kaj življenje 

pričakuje od vas.« 

 
Morda lahko združimo 
oboje.  
Kaj želite ustvariti v 
življenju?  
Začnimo konkretneje. 
Kaj želite ustvariti v 
današnjem dnevu? 
Ustvarite jasno namero 
(ali več le-teh), kaj je 
tisto, kar želite ustvariti 
danes? Kaj želite 
izžarevati danes? Kaj se 
želite danes naučiti?  
Če začutite, lahko tudi 

prosite vesolje za podporo pri tem. 
 
Kaj življenje pričakuje od mene? Kaj želi življenje 
danes od mene? K čemu me usmerja? Kaj me uči s 
svojimi nešteti angeli na Zemlji, ki jih srečamo vsak 
dan? Kje vse prepoznam in kreiram smiselne izkušnje? 

SVOBODEN SEM. ODGOVOREN SEM. VAREN SEM. 
V vsakem trenutku smo svobodni.  Nihče in nič nam v 
nobenem trenutku ne more vzeti te svobode (če mu 
mi  tega ne dovolimo). Vse ostalo je iluzija.  

 
V vsakem trenutku lahko ponovno pridobimo svojo 
svobodo. Povežemo se s svojo Jaz sem zavestjo/ 
božansko zavestjo/višjim jazom, pokličemo nadangele 
in mojstre za podporo in zaščito ter damo namero, da 
vse, kar omejuje našo svobodo in ni v naše najvišje 
dobro, zapusti našo energijo. Lahko tudi pošljemo vse, 
kar ni naše, nazaj h kreatorju in ga/jo prosimo, da nas 
v celoti napolni s svetlobo, brezpogojno ljubeznijo in 
najvišjo obliko svoje energije kot jo zmoremo nositi v 
tem trenutku. 

 
In hkrati smo odgovorni zase in za svoje misli, čustva 
in telo. 
Danes bodi pozoren na to, kaj dovoliš, da pride do 
tebe. Kakšna sporočila poslušaš? Katere novice, serije, 
filme spremljaš? Kakšno hrano ješ? S kom se družiš? 
Katera oblačila izbiraš? Katero kozmetiko? Od katerih 
podjetij kupuješ? 
V vsakem trenutku je ob tebi 
nešteto angelov, ki bodo veseli, 
če jih boš prosil za zaščito, 
pomoč in podporo. Povej jim, 
kaj potrebuješ od njih.  

IGRAM SE SAM S SABO - ODKRIVAM IGRIVOST V SEBI 

 
Kdo si? Kako je v tvojem telesu? Ob čem se zabavaš?  
 
VADI LJUBEČO PRISOTNOST v različnih situacijah 

(IGRIVO, BREZ SODB IN 
BREZ PRIČAKOVANJ) 

 
To prakso lahko 
uporabljaš pri odkrivanju 
svojega miselnega, 
čustvenega, duhovnega in 
telesnega sveta. 

 
Poskusi z ljubečo 
prisotnostjo raziskovati 
različne dele svojega 
telesa; tako tiste, kjer 
začutite odsotnost 
občutij, napetost, 
blokade; kot tiste, kjer 

čutite užitek, radost, veselje? Pošlji tja pozornost, dih, 
ljubezen, nežen dotik, … karkoli začutiš.  

 
Kako se čuti radost v tvojem telesu? Kako se čuti 
užitek?  

Raziskuj, kako različni glasovi in gibi vplivajo na 
energijo v tvojem telesu? 

 

ČAS JE ZA ZDRAVLJENJA SRCA, SVETLOBNO KOPEL IN 
POČITEK 

 
Prosi bitja najvišje svetlobe, ki delujejo v tvoje 
najvišje dobro, in katerakoli druga bitja ki jih začutiš  
(medgalaktična bitja, angele, …) ali kogarkoli drugega, 
ki ga izbere tvoj višji jaz, naj pridejo do tebe, ti 
pomagajo zaceliti srce in ti hkrati naredijo svetlobno 
kopel. 

 
In ne pozabi: Tvoje 
telo ima vse, kar 
potrebuje, da je 
zdravo. Včasih je 
potrebno zgolj to, 
da se mu umaknemo 
iz poti.  

 
Lahko tudi prosiš 
vesolje, da pripelje 
do tebe vse ljudi, 
informacije, 
energije, ki jih 
potrebuješ za 
zdravljenje. Opazuj 
in dovoli.  

 



  

  

Tvoj višji jaz, božanski del, 
angeli in vodniki ter tvoja 

podporna ekipa v duhovnem 
svetu ti v vsakem trenutku 

pomagajo. Sodeluj s 
Kreatorjem! 

Vse v življenju deluje zame in ne (proti) meni. 
Ustvarjam čiste in dobre namere za vsakim mojim 

vedenjem. 

Sem popolnoma svoboden in varen. Delujem 
odgovorno in iščem rešitve v najvišje dobro vseh. V 

imenu svoje Jaz sem prisotnosti spuščam vse 
pogodbe, zaobljube, uroke in programe, ki niso v 

najvišje dobro vseh ter kličem nazaj vse svoje dušne 
delce. 

Nadangel Mihael ti skupaj s 
svojo vojsko pomaga prerezati 
negativne vezi; tvoji Mojstri 

Akaških zapisov pa ti pomagajo 
spustiti pogodbe in zaobljube, 

ki ti ne služijo več.  

Afrodita, Lalita, Venera, 
Hathor, Innana, Sri, Freya 

in druge so z mano. 
Skupaj odkrivamo lepoto 

in ljubezen. 

IGRAM SE SAM S SABO - ODKRIVAM IGRIVOST V SEBI. 
DOVOLIM SI SPUSTITI CILJ IN BITI V TRENUTKU. 

ČAS JE ZA ZDRAVLJENJA SRCA, 
SVETLOBNO KOPEL IN POČITEK 

Mojster Jezus, Lady 
Nada, Marija Magdalena, 

sufiji in druga bitja 
svetlobe zdravijo moje 

srce. 



Dobim vse, kar potrebujem. Obilje do mene prihaja v 
mnogih različnih oblikah. Na Zemlji 

 
Vsi lahko imamo vse, kar 
potrebujemo. Obilje je naša 
rojstna pravica. 

 
Opazuj, kako obilje priteka 
do tebe. Prepoznaj različne 
oblike obilja: obilje 
prijateljev, obilje informacij, 

obilje zraka, obilje vode, obilje darov narave, obilje 
denarja … 
Lahko narediš kratko prakso. Naredi oltar obilja oz. 
izberi prostor, ki ga označiš kot svetega. Tja lahko daš 
nekaj, kar te povezuje s predniki in prosi vse 
dobronamerne prednike najvišje svetlobe, da ti 
pomagajo. Dodaj nekaj, kar te spominja na obilje. 
Nekaj, kar te spominja na boginjo Lakšmi ali karkoli, 
kar povezuješ z obiljem.  
Začuti časovno obdobje (7, 10, 21, 28 dni) in daj v 
kozarec neko manjšo vsoto denarja (lahko je par 
centov, lahko je več) in prosi prednike, Lakšmi, druga 
bitja svetlobe, … da ti pomagajo pomnožiti denar in 
odpreti pot obilja do  tebe. Po zaključenem obdobju 
zbrani denar na oltarju podari v dobrodelne namene 
oz. nekomu, ki ga potrebuje, da začutiš vibracijo 
obilja.  

MOJA DUŠA RADOSTNO USTVARJA IN UŽIVA V 
IZRAŽANJU SEBE V RAZLIČNIH OBLIKAH, MOJ 

NOTRANJI OTROK JE ENAKOVREDEN DEL MENE 

 
Tvoj notranji otrok trenutno potrebuje nekaj tvoje 
ljubezni.  
 
Kaj so tisti deli tebe, ki so ranjeni, niso dobili dovolj 
ljubezni, niso bili pomembni, so jezni, prestrašeni, …? 
Čas je, da postaneš sam svoj starš, ki brezpogojno 
sprejema, ljubi, posluša, sliši svojega otroka. Usedi se s 
tem otrokom, poglej ga, poslušaj ga in mu dovoli, da je 
slišan in sprejet, da je ljubljen. Nato ga opazuj, kako 
raste in postane del tebe. Kakšna sporočila ima zate?  

 

Tvoja duša ti sporoča, 
da se želi izražati in 
ustvarjati. 

 
Kaj so tvoji talenti? Kako 
jih lahko izraziš? Dovoli 
si plesati, peti, slikati, 
lesariti, kuhati …  
KLJUČEN IN EDINI CILJ 
JE, DA SE IGRAŠ IN 
SI/UŽIVAŠ V PROCESU! 
:) … 

POVEŽEM SE S SVOJIM ZMAJEM IN GA SPOZNAM. 
NAJIN ODNOS MI POMAGA NA MOJI POTI. 

 
Zmaji so bitja z velikim srcem, varuhi, povezani z 
elementi in ozadjem iz Lemurije . v zadnjem času pa 
so na Zemlji vse bolj aktivni tudi visoko frekvenčni 
kozmični Zmaji, ki nam pomagajo pri dvigu Zavesti 
 
Tvoj zmaj se želi povezati s tabo in te podpreti. 
Zapri oči in začuti njegovo prisotnost. Ima kakšno 
sporočilo zate? Pri čem ti lahko pomaga? 

 
Razišči svoj odnos z 
elementi. Opazuj in se 
poveži z zemljo, vodo, 
ognjem in zrakom. 

 
Lahko raziskuješ 
tudi neomejeno 
podporo, moč in 
modrost kristalov. 
Najdi (ali prosi, da 
pride do tebe) 
tisti kristal, ki ga 
potrebuješ, si z njim povezan, ti lahko pomaga … 

(SVETO) PARTNERSTVO JE IZRAZ MOJE NOTRANJE 
LJUBEZNI IN VSEGA, KAR SEM IN KAR JE. 

Si želiš ustvariti sveto partnerstvo ali poglobiti svoj že 
obstoječi odnos? Daj namero in odpri srce. 
Sprejmi odločitev, da se boš v vsakem trenutku učil 
še bolj ljubiti sebe in vse, ki jih srečaš na poti. 

Kaj je tisto, kar te 
ovira: pretekle 
izkušnje v družini 
ali partnerstvu, 
pomanjkanje 
ljubezni do 
sebe, nezaupanje, 
prepričanja o 
odnosih ... ? Prosi 
vesolje, da ti 
pomaga pri 

zdravljenju tega … 
Prosi  tudi svete pare, kot sta Marija Magdalena in 
Jezus, da ti pri tem pomagajo, na način, kot je v tvoje 
najvišje dobro.  
Če si v odnosu, vsak dan nameni vsaj 15 minut eni praksi, ki 

vaju bo še bolj povezala. Lahko raziskujeta tantrične 
prakse, lahko zgolj sedita drug z drugim v srcu, v polni 

prisotnosti in si dajeta brezpogojno ljubezen; lahko drug za 
drugega pišeta dnevnik hvaležnosti in ga obesita na hladilnik 

ali imata posebno škatlo za to, lahko pa si skupaj ustvarita 
urnik aktivnosti, ki vaju povezujejo. Bodita ustvarjalna pri 

pripravi tega …  

 

 
 



  

  

 

Lakšmi mi pomaga 
odstraniti vse ovire. 

Obilje priteka do mene iz 
vseh strani.  

Dobim vse, kar potrebujem. Obilje do mene prihaja 
v mnogih različnih oblikah. Na Zemlji je dovolj obilja 

za vse. 

MOJA DUŠA RADOSTNO USTVARJA IN UŽIVA V 
IZRAŽANJU SEBE V RAZLIČNIH OBLIKAH, MOJ 

NOTRANJI OTROK JE ENAKOVREDEN DEL MENE 

Poslušam modrost svoje 
duše. Slišim glas svojega 

notranjega otroka.   

Kraljestvo Zmajev je tukaj z 
mano. Pomaga mi odstraniti 

vse, kar ne potrebujem več in 
očisti vse prepreke, ki bi mi 
lahko danes prišče na pot. 

Očisti tudi moj prostor. 

POVEŽEM SE S SVOJIM ZMAJEM IN GA SPOZNAM. 
NAJIN ODNOS MI POMAGA NA MOJI POTI. 

(SVETO) PARTNERSTVO JE IZRAZ 
MOJE NOTRANJE LJUBEZNI IN 
VSEGA, KAR SEM IN KAR JE. 

Jezus in Marija Magdalena; Isis 
in Oziris, moj božanski ženski in 

božanski moški del, … mi 
pomagajo graditi sveto 

partnerstvo. 


