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Delovanje v okolju
1. NEPOSREDNA POVRNITEV MOČI IZ PRETEKLOSTI:
DVE STOPNJI ODPUŠČANJA
Kako pozabiti težke izkušnje? Kako odpustiti ljudem, ki so nas prizadeli?
Kaj narediti, da se ne bomo vsak dan spominjali nesrečnih dogodkov, ki nam
kar sami od sebe zapolnjujejo misli?
Ko ponavljamo,
kar že ves čas
počnemo ...
tudi dobivamo,
kar že imamo.

To so stvari, ki nam jemljejo veliko energije. Ob njih tudi večkrat dobimo
občutek, da smo slabi, morda celo nesposobni, da smo nesrečna žrtev usode in
podobno. Pa ni res. To so le programi, ki jih je nekoč ustvaril um. Sedaj, ko jih ne
potrebujemo več, pa jih lahko opustimo oziroma nadomestimo z novimi.
KAKO ZAMENJAMO MENTALNE PROGRAME
V tem poglavju si bomo ogledali način, s pomočjo katerega spremenimo
programe uma ter ostale boleče izkušnje, ki segajo v preteklost in vplivajo na
nas tudi tukaj in zdaj. Govorimo, na primer, o jezi na nekoga, ki nas je
razočaral v preteklosti, o žalosti, ko se spominjamo določenih izkušenj, o
občutkih nemoči, nesposobnosti, sramu ali krivdi in podobnem.
Vsi ti občutki se lahko nanašajo na posamezne dogodke in izkušnje, na
ljudi, na ugotovitve, do katerih smo prišli v sebi − torej na razmišljanja, sklepe
in podobno −, morda na verigo izkušenj, ki so lahko med seboj tudi povezane ...
Ali pa na kombinacijo vsega naštetega.
Ko se želimo odvezati od energijskih navezav iz preteklosti, bomo
uporabili znanje, ki smo ga že osvojili v prvi knjigi, in na tej osnovi oblikovali
dve stopnji, s pomočjo katerih bomo dokončno zaključili boleče izkušnje iz
preteklosti. Lahko uporabimo samo prvo stopnjo ali pa obe − najprej prvo in
potem še drugo.
Med njima je še vmesna stopnja, ki je zelo priporočljiva, ni pa nujna. Tudi
to bomo opisali.
Dve osnovni stopnji sta:
1. prva stopnja odpuščanja: p r e u sm e rj anj e e n e r gij e dru g a m in s tem
odvezovanje od izkušnje ,
− vmesna stopnja ali zaključek prve: dvig energije − ob pogledu
nase − v višjo vibracijo,
2. druga stopnja odpuščanja: p o m i r i t e v , s p r a v a e n e r g i j e i n
h a r m o n i z a c i j a vseh energij.
Vseeno pa ne moremo uporabljati teh stopenj, kot se nam trenutno zazdi,
pač pa se je treba držati nekaj utečenih zakonitosti, ki izhajajo iz petih
Zakonov. Na primer, če želimo priti do druge stopnje odpuščanja, je nujno, da
se pred tem zgodi prva.

Delovanje v okolju

15

Prva stopnja pa se lahko zgodi tudi brez našega zavestnega delovanja;
veliko stvari namreč naredimo podzavestno oziroma nezavedno. Tako lahko −
v našem primeru, ko govorimo o odpuščanju − kar naenkrat spoznamo, da
smo se od izkušnje odvezali, ne da bi si sploh prizadevali za to ...
Po drugi strani pa tudi ni pogoj, da se prva stopnja nadaljuje v drugo.
Včasih se ustavimo že na prvi, ki nam predstavlja zaključek izkušnje.
Najpomembneje pri celotnem postopku pa je, da pri nobeni stopnji ne
govorimo o maščevanju, o spreminjanju stvari in podobno, ampak o
odklapljanju energijskih navezav in spremembi pogleda na situacijo, s čimer
izkušnji, občutku ali razmišljanju odvzamemo moč, ki jo imajo nad nami.
Če se še spomnite − moč dogodku ali občutju velikokrat pripiše naš um, ki
mu določi stopnjo pomembnosti ter določeno razlago (v smislu: »... to pomeni,
da ...«). In ta energija potem vpliva na naš pogled na situacijo oziroma na
ustvarjanje neprijetnih čustev v nas, ne pa dogodek sam po sebi ... Kako to
vemo?
Ker lahko neka oseba, ki se znajde v istem dogodku kot mi, sprejme le−
tega povsem drugače kot mi. Najino različno dojemanje iste situacije ter
moč in usmeritev energije − torej ali je bil dogodek »pozitiven« ali
»negativen« oziroma prijeten ali neprijeten − pa se nanaša na razlago tega
dogodka, ne pa na dogodek sam po sebi.
Osvežimo si spomin in se spomnimo, kako poteka ta proces.
ISTI DOGODEK, RAZLIČNE RAZLAGE
Oglejmo si primer, ki se nanaša na bližnjo preteklost; prav tako pa bi
lahko veljal za stvari, ki so se zgodile pred leti ali celo desetletji.

Najpomembneje
pri odpuščanju je,
da se ne maščujemo,
ne skušamo spreminjati
stvari in podobno,
ampak odklapljamo
energijske navezave
in spreminjamo
energijo.
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Smo v restavraciji na gala večerji posebne vrste, kjer se stvari odvijajo po
določenih pravilih − ki pa jih nismo vešči: ne poznamo protokola, zato smo
raztreseni, nerodni in podobno.

Če ne harmoniziramo
energij neprijetnega
dogodka v sebi,
bomo z vsako mislijo
na dogodek
le prilivali olje na ogenj −
neprijetni občutki v nas
se bodo stopnjevali.

Tako se ves večer »lovimo« in opazujemo, kako se obnašajo drugi.
Poskušamo jim slediti, a nam ne uspeva najbolje. Ves večer mine − namesto
v zabavi in v sproščenem vzdušju − v napetem ozračju in v strahu, da ne bi
naredili česa narobe. Veliko energije pa porabimo tudi za to, da opazujemo
ljudi in preverjamo, ali so opazili, da nam ne gre ravno najbolje.
Končno je večera konec in oddahnemo si ... ter se vrnemo znova v svojo
energijo, v kateri se dobro počutimo.
Od dogodka je zdaj minilo teden dni in skoraj smo ga že pozabili ... a kot
po naključju − ali pa, kot »po zaroti« − začnemo srečevati ljudi, ki so bili z nami
tisti večer ... drugega za drugim.
Vsako tako srečanje predrami v nas misel na ta dogodek.
Najpomembnejše vprašanje, ki zdaj vpliva na našo energijo v povezavi z
dogodkom, je: kaj nam v zvezi s tem dogodkom, ko se spomnimo nanj, pravi
um?
Verjetno bi vsakemu izmed nas spomin na dogodek vzbudil drugačna
občutja. Nekdo bi ga vzel kot smešnega, kdo drug kot učenje, tretji kot
zanimivo izkušnjo, četrti kot »mučenje«, peti kot blama žo, šesti kot večer, ko
si je uničil ugled in podobno.
Torej isti dogodek, a različni odzivi ... in zato tudi različna občutja.
Tako se lahko zakoreninijo v nas misli o porazu, občutek manjvrednosti in
nesposobnosti ... Zato je treba energijo, ki se nanaša na našo vlogo v tem
dogodku − če smo se videli v »negativni« oziroma neprijetni luči − spremeniti,
sicer bomo z vsako mislijo na ta dogodek le še prilivali olje na ogenj,
neprijetni občutki v nas pa se bodo stopnjevali.
Oglejmo si torej obe stopnji, kako ustavimo take programe in ostale
neprijetne energije − ki so največkrat plod našega uma in nimajo nič opraviti
z Resnico −, da se bomo lahko vrnili v Enost in si povrnili svojo moč.
PRVA STOPNJA: NAČRTNO USMERJANJE ENERGIJE V DRUGO SMER
Na prvi stopnji odpuščanja preprosto postavimo izkušnjo na stranski tir,
se odve žemo od nje ter preusmerimo energijo drugam. Ali pa to energijo, ki
je ne želimo več, na kakršen koli način »presekamo« oziroma prekinemo ter
se obrnemo v drugo smer ... kamor koli.
Bistvo je v tem, da se z energijo, ki nam ni všeč, ne ukvarjamo več.

17

Delovanje v okolju
Jezus nam je to stopnjo opisal zelo nazorno: »Pusti, da mrtvi pokopljejo
svoje mrtve!« (Matej 8, 22)
Povedano drugače, ne ukvarjaj se s preteklostjo, ampak naj sama razreši
s seboj.
Zakaj je to dobro? Če bi se s preteklostjo še naprej kakor koli ukvarjali,
lahko podležemo temu, da se energija krepi, stopnjuje in postaja čedalje
močnejša in agresivnejša ... namesto da bi upadala. To se zgodi, ker se razvija
po principu kritične mase in inercije (kot kepa snega): če je ne ustavimo,
pomeni, da ji damo dovoljenje, da se stopnjuje.
Ta način oziroma prva stopnja je primerna vedno − tudi če je bila izkušnja
še tako huda in šokantna ali če se je zgodila pred desetletji in nam še vedno
ne pusti spati. Pa tudi v primerih, ko ne vemo, ali nam spomin nanjo še vedno
jemlje energijo ali ne ...
Najlepše pri tem je, da nam ni treba ničesar znati ali vedeti, le odločiti se
je treba − in uporabiti svojo sposobnost koncentracije, da se lahko ves čas
zavedamo, kaj se dogaja. Tako preprečimo, da bi zavest zdrsnila nazaj v
problem in s tem začela krepiti neprijetno energijo. (V prvi knjigi smo
spoznali, da je v svetu energij potrebna le misel na energijo, da to energijo
krepimo ...)
Bistvo je torej v prekinitvi vsakršne povezave, ki nas veže na dogodek,
osebo ali na razmišljanje ter na vse spomine v zvezi z njimi. Nekateri ljudje so
v tem odvezovanju pravi mojstri, zato lahko zlahka pozabijo preteklost ter se
spopadejo z novimi izzivi.
Drugi pa le menijo, da se ukvarjajo s čim drugim, oziroma, da so prekinili
energijsko navezavo ... medtem ko ta mentalni program v njih še vedno teče.
Potem pa jih nekaj opomni na bolečo izkušnjo in takrat pride na površje
trenutni pogled na to situacijo, z njim pa tudi bolečina ...
Poglejmo.
Praktična uporaba prve stopnje o(d)puščanja
Vzemimo primer, ko smo nekomu zamerili, ker ni izpolnil dane obljube.
Živimo naprej in si prizadevamo za zamenjavo programa v naši glavi oziroma
za odklapljanje od te energije.
Mine nekaj mesecev. V pogovoru beseda (spet) nanese na to osebo ... s
čimer obudimo neprijetno energijo. Na površje pride naš trenutni pogled na
celotno situacijo ter na osebo − in tako lahko vidimo, kako je v tem času
mentalni program deloval oziroma v katero smer se je odvijal. Če spomin
sproži reakcijo, ki nas še vedno »pogreje« in nam požene kri po žilah, imamo
očitno še kar nekaj energije »zvezane« (zagozdene) v tej izkušnji.

»Pusti,
da mrtvi pokopljejo
svoje mrtve!«
(Jezus)
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Če smo manj občutljivi na dogodek in osebo, kot smo bili, na primer, pred
mesecem dni, to pomeni, da se − trenutno − premikamo proti rešitvi: vztrajno
jemljemo energijo iz dogodka, ki nam tako postaja čedalje manj pomemben.

Vedno,
ko se spomnimo
na določeno situacijo,
dogodek ali osebo,
ki so v nas pustili
nerazrešeno energijo,
jim damo moč
oziroma le še okrepimo
to energijo v sebi.

Če pa lahko to osebo danes vidimo tako, kot smo jo videli pred dogodkom
in ne dojemamo več niti nje niti dogodka kot nekaj posebnega − ampak zgolj
kot izkušnjo −, smo se prebili skozi in izvili iz prime ža. Natančneje povedano,
trenutno smo v taki situaciji − ker lahko nekoč ponovno pademo nazaj v
neprijetno energijo. Na primer, če začnemo spet intenzivno razmišljati po
starem, če izvemo kaj novega v zvezi z dogodkom ali osebo in podobno.
Lahko pa se odločimo, da po določenem času naredimo test − z namenom
preveriti, ali smo se premaknili naprej: zavestno obudimo spomin na
omenjeno neprijetno energijo ter ugotovimo, ali nas še vedno vrže iz
ravnovesja. Če spoznamo, da nas še vedno, bo treba še naprej sistematično
jemati energijo iz izkušnje ter jo usmerjati drugam.
Vendar je treba biti pri tem testu zelo previden ... kajti vedno, ko se
spomnimo na to situacijo, dogodek ali osebo, jim − po principu kritične mase
in po zakonitosti delovanja energij − damo moč oziroma jih le še okrepimo.
Tako se včasih celo zgodi, da se že skoraj prebijemo skozi izkušnjo, ko nas
nekaj opomni nanjo ... in se spet energijsko priklopimo nazaj ter se znova
znajdemo globoko v prvotni energiji: s tem, ko smo le želeli preveriti, koliko
smo napredovali, smo z usmeritvijo zavesti v preteklo bolečo izkušnjo spet na
hitro dosegli kritično maso energije, ki smo jo do zdaj tako vztrajno jemali iz
izkušnje.
Tu je način, kako lahko delujemo, da do tega ne pride: vedno, ko
preverjamo odnos do boleče pretekle izkušnje, počnimo to iz visoke vibracije.
Torej pred tem preverjanjem usmerimo zavest v brezpogojne energije; na
primer na način, ki smo ga spoznali ob koncu prve knjige (molitev in
meditacija). Potem pa si oglejmo izkušnjo ...
Tako ne bomo zdrsnili v strahove, dvome, bolečino in trpljenje, pač pa
bomo gledali na situacijo in na osebo iz ljubezni ... zato bomo tudi v tej
situaciji našli ljubezen. No, ali pa nas − v primeru, ko bo kljub vsemu
zaklenjeno več zavesti v boleči izkušnji kot pa v visoki vibraciji − energija vsaj
ne bo tako hudo pretresla, kot bi nas, če bi ravnali običajno, torej če ne bi
delovali iz visoke vibracije ...
Ko ugotovimo, da smo vzeli energijo iz preteklosti, ki nas tako ne vrže več
iz notranjega ravnovesja, ko pomislimo na bolečo izkušnjo, se lahko
premaknemo naprej − bodisi na vmesno stopnjo ali pa na drugo. Oglejmo si
najprej drugo stopnjo, kasneje pa si bomo natančno − ob praktičnem primeru −
ogledali še vmesno.
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Kot smo omenili, je druga stopnja logično nadaljevanje prve:
brezpogojno bomo sprejeli preteklo izkušnjo. To pa je mogoče le, ko je
brezpogojna energija v nas tako močna, da lahko »objame« neprijetno
energijo izkušnje na način, da brezpogojna energija vpliva nanjo, ne pa
obratno; zato smo si na prvi stopnji tako prizadevali vzeti iz izkušnje čim več
energije ...
DRUGA STOPNJA: SPRAVA, ODPUŠČANJE IN ODVZEM MOČI
TER USMERJANJE ENERGIJE DRUGAM
Če smo se na prvi stopnji bolj zanašali na prekinitev energijskega vzorca,
ki ga ne želimo, oziroma na usmerjanje pozornosti drugam, nam tu ni treba
več delovati taktično in paziti, da ne bi prišli v resonanco z energijo izkušnje ...
pač pa se neposredno soočimo s situacijo.
Zdaj bomo objeli energije, ki nam niso všeč, in jim dali drug predznak. Če
nam uspe, bomo od zdaj na bolečo preteklo izkušnjo gledali skozi to novo
prizmo, ki nam ne povzroča nobenih neprijetnih občutkov več. Tako nam
bodo dogodki ali ljudje, povezani z (bivšo) bolečo izkušnjo, lahko še vedno
prihajali v misli, ampak te misli na nas ne bodo več delovale neprijetno.
Tudi druga stopnja poteka v dveh korakih:
1. korak druge stopnje: najprej v sebi ustvarimo kritično maso energije
visoke vibracije,
2. korak druge stopnje: potem pa delujemo iz te visoke vibracije
navzven oziroma skozi njo ter objamemo energijo nizke vibracije,
ki se s tem izgubi v visoki vibraciji; podobno kot izgine tema, ko
prižgemo luč.

Ko se enkrat uspemo
odvezati od energij,
ki nam niso všeč,
jih objemimo
z visoko vibracijo
in jim dajmo
drug predznak.
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Če ravnamo tako, je energija visoke vibracije dosti močnejša od energije
našega problema, zato lahko zdaj energija visoke vibracije vpliva na motečo
energijo − znova po principu kritične mase −, ne pa obratno.
Da si bomo laže predstavljali, kako oba načina delujeta, si ju oglejmo v
praksi. Vzemimo enak dogodek, ki ga bomo reševali najprej skozi prvo
stopnjo, potem skozi vmesno, na koncu pa bomo prešli še na drugo.

Ko opravimo prvo
stopnjo odpuščanja,
je na drugi stopnji
energija visoke vibracije
precej močnejša
od energije
našega problema,
zato lahko zdaj vpliva
na motečo energijo
in ne obratno.

Izberimo partnerski odnos, ki se je odvil v nepričakovano smer: partner
nas je zapustil. Ker so rane sveže, hkrati pa smo v sebi oblikovali določene
navade in vzorce, ki so povezani s partnerjem − a smo jih zdaj prisiljeni
zaključiti −, nam spomin na to izkušnjo prinaša bolečino.
Preden se lotimo opisa postopka, ponovimo nekaj osnov iz prve knjige:
zelo pomembno je, kako velik pomen smo pripisovali partnerju in zvezi
nasploh, saj mentalna in čustvena energija, ki smo jo ustvarili v umu − bolj kot
izkušnja sama −, vplivata na moč izkušnje.
Z drugimi besedami: pomembno je, koliko energije smo vlagali v zvezo in
v to osebo − s čimer smo se morda celo poistovetili − in kaj smo od vsega
skupaj pričakovali.
Večja ko so (bila) pričakovanja oziroma več energije ko smo vložili, po
drugi strani pa bolj ko smo se sami identificirali s to zvezo − oziroma smo v
njej morda celo iskali lastno identiteto −, teže bo ustaviti program in prekiniti
dotok energije.
Jasno pa nam mora biti tudi, da smo se do zdaj aktivno in vsakodnevno
trudili ustvarjati kritično maso prav nasprotnega: do zdaj smo zdru ževali
energijo s partnerjem, zdaj pa se želimo od vsega odvezati.
Zato je verjetno naš program uma, ki usmerja energijo v povezovanje s
partnerjem, že prerasel v vzorec in je še vedno močan. Morda deluje celo še
vedno tako intenzivno, kot je deloval pred prekinitvijo zveze ...
PRAKTIČNI POSTOPEK DELOVANJA SKOZI OBE STOPNJI: PRVA STOPNJA
Prva stvar bo, da bomo torej poskusili prekiniti razmišljanje o problemu in
o vsem, kar je z njim povezano. To pomeni, da bomo vsako misel, ki se bo
prikradla v nas in bo povezana s partnerjem, takoj ustavili ter usmerili
energijo drugam − kamor koli ...
Tako lahko preusmerimo energijo v kakšen konjiček, za katerega imamo
zdaj več časa, v ukvarjanje s seboj, v preživljanje časa s prijatelji in podobno.
Enako velja za vse energije, ki nas spominjajo na partnerja ali na zvezo:
treba se je odločiti, da brezpogojno prekinemo vsakršno energijsko
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navezanost. Tako se bomo lahko dobesedno znebili (fizičnih in mentalnih)
stvari, ki nas spominjajo na zvezo in na osebo; spremenili bomo navade, ki so
zaznamovale zvezo, morda celo zamenjali lokacije in krog ljudi, s katerimi se
družimo. Odvisno pač, kako resno se bomo lotili zadeve oziroma kako velik
pomen pripisujemo temu odvezovanju od preteklosti ...
Mimogrede, če je bila omenjena zveza za nas pomembna življenjska
preizkušnja, se utegne zgoditi, da se bomo zdaj navezali na novega partnerja,
s katerim bomo doživeli bodisi zelo podobno izkušnjo, včasih celo identično,
ali pa prav nasprotno temu, kar se nam je zgodilo − da spoznamo še drugo
plat medalje.
Lahko bi celo rekli, da se na tej stopnji začasno namerno izogibamo
vsakršni povezavi s partnerjem ali izkušnjo. To je dobro − dokler vemo, zakaj
to počnemo in kakšen je naš cilj ... saj bomo sčasoma prešli v sprejemanje.
Problem lahko nastane, ko se želimo, na primer, za vekomaj izogibati
bivšega partnerja, ker nam povzroča žalost ... Ta način nas ne bo osvobodil,
saj bomo slej ko prej ali naleteli nanj(o) ali na kar koli, kar nas bo spomnilo na
bolečo izkušnjo − in tako spet zavest premaknili v vibracijo, ki je zaznamovala
našo bolečino.
Zato naj naše osnovno vodilo ne bo izogibanje nečemu , pač pa
usmerjanje energije drugam, v čemer je bistvena razlika. V prvem primeru
delujemo izgubljeno in energija nam nenadzorovano uhaja ... ob tem pa v
strahu oprezamo, da nam misel slučajno ne bi ušla tja, kamor ne sme.
To je tako, kot bi rekli, da lahko mislimo na vse, razen na medveda rožnate
barve (ki se nam ravno zaradi tega, ker ga odrivamo in s tem dovajamo
energijo, vedno znova pojavlja v mislih) ...
V drugem primeru pa kot laser fokusiramo energijo ter jo usmerimo v cilj;
na primer, razmišljamo o medvedu bele barve ... s čimer ro žnatemu
avtomatsko preprečimo vstop v naše misli.
V svetu energij se namreč dogaja podobno kot v fizičnem svetu: če neko
stvar odrivamo od sebe, na primer tiščimo pod vodo, za to tiščanje
potrebujemo fizično moč − kar označuje jasno energijsko povezavo oziroma
vlaganje energije.
Tako nam zdaj postaja jasno, kaj se dogaja: dokler bomo neko zadevo
mentalno odrivali od sebe ali se je branili, ji bomo s tem le dajali moč. To
pomeni, da bomo na tisto, kar zelo sovražimo, enako energijsko navezani kot
na tisto, kar nam je ljubo.
Pomembno je, da znamo ločiti med odklapljanjem od nečesa, s čimer
jemljemo energijo iz izkušnje, in med odrivanjem od sebe ali zanikanjem, s
čimer energijo dovajamo.

Naše osnovno vodilo
naj ne bo
izogibanje nečemu,
pač pa usmerjanje
energije drugam.
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Kaj nam zagotavlja uspešno rešitev?
Od tod izhaja rešitev: če bomo zdaj resnično usmerjali pozornost drugam,
bo »zmanjkalo energije«, da bi (še naprej) zapolnjevala področje te pretekle
zveze oziroma povezanost z bivšim partnerjem.

Če bomo resnično znali
preusmeriti pozornost
s problema drugam,
bo dobesedno
zmanjkalo energije,
da bi (še naprej)
zapolnjevala
problematično področje.

Vendar se to največkrat ne zgodi kar na hitro, ampak postopoma oziroma
po principu kritične mase ... sicer lahko doživimo efekt razlite vode na
razgretem asfaltu, ki ga poznamo že iz prve knjige. Najprej bo videti, kot da
smo dokončno rešili problem in da smo osvojili novo energijo ... Morda bomo
celo prepričani v to.
Čez čas pa se bo problem pojavil (navidezno) sam od sebe − kot izgine
luža, ko polijemo vodo po asfaltu: na začetku je res videti, da se bo obdržala,
čez čas pa kar izgine in znova prevlada prejšnje stanje.
Zato je dobro vztrajati, dokler zanesljivo ne dosežemo kritične mase nove
energije.
Ko se tola žimo, da se bodo stvari rešile same od sebe
Najslabše pa je, da se s situacijo sploh ne ukvarjamo in da pustimo, da
ostane takšna, kakršna je; oziroma da pričakujemo, da se bo rešila sama od
sebe ali da nam jo bo morda celo pomagal rešiti kdo drug.
Včasih se celo skrivamo za situacijo in se tolažimo, da sploh ni tako slaba ...
To se zgodi predvsem takrat, ko se nismo pripravljeni soočiti s situacijo,
kar je jasen znak, da smo energijsko še vedno priklopljeni nanjo, a si tega
najverjetneje ne priznamo; in ker si ne priznamo, tudi ne čutimo potrebe
oziroma si ne damo dovoljenja, da bi naredili kar koli v to smer. »Ne moreš
prenehati početi tistega, česar si ne priznaš, da počneš,« pravi Thomas Keller.
Morda se nam bo celo dozdevalo − ko tako čakamo, da se bo kaj zgodilo in
spremenilo −, da se premikamo proti cilju ... dokler nek dogodek ali spomin v
nas, kot rečeno, ne sproži plazu, ko pademo nazaj v program in se spet
znajdemo tam, kjer smo bili, na primer, pred tedni ali meseci ...
Bistvena razlika med čakanjem in med načinom reševanja situacije po
principu prve stopnje je torej v tem, da pri čakanju živimo v iluziji, da se
situacija popravlja sama od sebe, medtem ko se, če se lotimo situacije
načrtno, jasno zavedamo, kaj se dogaja, si to priznamo ter v skladu s tem tudi
delujemo: energijo aktivno usmerjamo drugam.
In še nekaj: bolj ko bomo stari program uma oziroma spomin na bolečo
izkušnjo odrivali od sebe ter potiskali v pozabo − in si morda ob tem celo
govorili, da nas nič ne moti −, izrazitejši in močnejši bo, ko se bo naslednjič
pojavil na površju; na primer, ko bo pogovor nanesel na bivšega partnerja.
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Ljudske modrosti o opuščanju preteklosti
Iz energije tega načina oziroma iz prve stopnje odklapljanja prihaja tudi
rek, da čas celi vse rane. Zdaj vemo, kdaj jih: ko lahko vzamemo določeno
količino energije iz izkušnje ter zavestno ali nezavedno preusmerimo
energijo.
Pa še en zanimiv rek imamo, ki velja za osebni odnos: »Daleč od oči, daleč
od srca«. Tudi tega znamo zdaj razložiti in se prav tako nanaša na prvo
stopnjo, s katero se pravkar ukvarjamo: če usmerjamo življenjsko energijo v
kar koli drugega kot v podoživljanje boleče izkušnje, rek drži.
Na primer, drži v primeru, ko je naše trenutno razmišljanje vedno vezano
na sedanjost.
Včasih pa v sebi podoživljamo preteklost ali sanjarimo z odprtimi očmi.
Ob tem se nam v glavi vrtijo slike situacij, ki so že minile, ali pa v sebi
ustvarjamo nek namišljen svet v sedanjosti ali v prihodnosti, v katerem igra
oseba, ki je sicer ne srečujemo v fizičnem življenju in jo želimo pozabiti, eno
izmed vidnejših vlog.
Tako vzdržujemo odnos ter se energijsko povezujemo s to osebo ... in po
principu kritične mase krepimo vez z njo.
V takih primerih pa rek ne drži.

Ko podoživljamo
preteklost ali sanjarimo,
smo zaskrbljeni itd.,
se s tem ne odklapljamo
od situacije.

24

Delovanje v okolju
Pred zaključkom prve stopnje
Ključna energija v tej prvi fazi je torej dokončna prekinitev oziroma
odklapljanje od stare izkušnje ter nedvoumna preusmeritev pozornosti. To ni
isto kot le trenutno usmerjanje dela energije drugam ... medtem ko v ozadju
še vedno deluje program oziroma močna želja: »Oh, ko bi me vsaj poklical(a) ...«
To ni odklapljanje, pač pa le ustvarjanje iluzije reševanja situacije.

Ko smo v nizki vibraciji,
bomo po principu
resonance pritegnili
v misli vse (pretekle)
dogodke, izkušnje,
misli ...,
ki sovpadajo
s to vibracijo.

Ne pozabimo, da močna čustva energijo misli le še dodatno okrepijo ...
Kako naj torej delujemo v praksi, ko se želimo ob pomoči prve stopnje
premakniti v življenju naprej?
Poiščimo si nekaj, kar ne bo nikakor povezano z bolečo izkušnjo in kar nas
bo trenutno zaposlilo na vseh ravneh ter nas hkrati tudi navdihovalo: v umu,
v čustvih, fizično in duhovno. S tem bomo preusmerili energijo.
Ko menimo, da smo končali
Ko se tako ukvarjamo s preusmerjanjem energije in z zavestnim
odklapljanjem, lahko sčasoma doživimo lepo presenečenje: ko nas nekaj
nehote spomni na preteklo bolečo situacijo, kateri želimo odvzeti moč,
opazimo, da smo do nje postali domala ravnodušni − nič več nas ne »vrže
nazaj« v preteklost in v stare občutke, ampak gledamo nanjo, kot da bi se, na
primer, zgodila komu drugemu.
Kot rečeno, včasih to odvezovanje opravimo tudi podzavestno: ker v sebi
vemo, da bi nas spomin na osebo in na izkušnjo navdal z bolečino, pač
zgradimo življenje okoli nečesa drugega ... in tako se pomaknemo naprej.
Vendar to še ni dokončna rešitev situacije. Zagotovilo, da bomo gledali na
(do nedavnega) bolečo situacijo tako, da nas ne bo spravila iz energijskega
ravnovesja, traja le, dokler je naša zavest v visoki vibraciji. Ko spet pademo v
nižjo, obstaja velika verjetnost, da nam ob spominu na preteklo izkušnjo
zavest zdrsne v bolečino ...
Vzrok je v zakonitosti, kateri smo v prvi knjigi namenili veliko prostora: iz
tiste vibracije, v kateri si, gledaš na svet okoli sebe.
Ko smo v nizki vibraciji, bomo po principu resonance pritegnili v misli vse
(pretekle) dogodke, izkušnje, misli ..., ki sovpadajo s to vibracijo. Kajti vsaka
vibracija v paketu s seboj prinaša tudi spomine, občutke in situacije, ki so
energijsko usklajeni z njo oziroma se nanašajo na to čustveno stanje.
Zato se utegne avtomatično zgoditi, da v določenih situacijah privrejo na
dan pozabljeni spomini in občutki − takrat, ko se znajdemo v vibraciji
oziroma v čustvenem stanju, s katerim spomine povezujemo. Na primer ob
gledanju filma, ki resonira z našimi občutki, ob poslušanju drugih ljudi, ki
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govorijo o svojih problemih, ki so podobni našim, in podobno.
Če imamo v sebi še kakšno izkušnjo, ki je nismo dokončno odpustili −
ampak smo se morda le trenutno odklopili od nje, dokler smo bili v visoki
vibraciji −, bo s tem spet stopila v naše misli.
Tako se namreč odvija rast naše duše: v intervalih − torej v določenem
ritmu − doživljamo razne situacije, ki od nas zahtevajo rast in spremembe
oziroma sprejemanje novih odločitev, ki nas usmerjajo proti Enosti.
In kje je rešitev, če se nekoč, ko že mislimo, da smo opravili z izkušnjo, spet
znajdemo v njej? V (vnovičnem) odklapljanju energije oziroma v vrnitvi na
prvo stopnjo. Ko naša zavest zdrsne v nizko vibracijo − in nas lahko v tem
melanholičnem vzdušju kar zanese v energijo, ki si jo prizadevamo rešiti −,
prekinimo razmišljanje ter usmerimo energijo drugam ... sicer bomo
zaplavali vanjo. Na primer, želeli si bomo poslušati glasbo, ki podpira to
vibracijo, morda celo pregledovati fotografije iz obdobja, ki je zaznamovalo
čas, ko smo bili v taki energiji in podobno.
Ko se tega zavemo, torej prekinimo tok misli in ne dovolimo, da bi
energija trenutne zavesti, ki je v nizki vibraciji, »pometala z nami« ... pač pa jo
zaposlimo s konstruktivnimi dejavnostmi, ki nas bodo premaknile v višjo
vibracijo. Na primer, s športom, s prijetnim konjičkom, meditacijo ...
Povedano drugače, situacijo lahko rešujemo pri posledici − tako, da se
tolažimo, si prikrivamo dejstva ali zanikamo novo nastalo situacijo in
podobno −, ali pa pri vzroku: preusmerimo zavest in se vrnimo v visoko
vibracijo, kjer bodo odpadli vsi problemi.
Še to: nekateri smo pravi mojstri nadomeščanja ene energije z drugo,
kar pa ni vedno rešitev na vseh področjih in ravneh: lahko nam le pomaga
zbežati s področja, s katerim se ne želimo ukvarjati. Na primer, ko imamo
problem v partnerstvu, se obrnemo stran od njega in se zakopljemo v
posel .
Konec prve stopnje lahko zaključi preizkušnjo ... ali pa ne
Ob zaključku prve stopnje pride do prelomnice, ki zahteva novo odločitev:
ko smo enkrat tako daleč, da nas izkušnja ne povleče več močno vase ter
lahko vztrajamo v novi energiji še naprej, nas bo kritična masa po vsej
verjetnosti že sama od sebe dokončno ločila od izkušnje in s tem od bolečine,
ki je izhajala iz izgube partnerja oziroma zveze.
To pomeni, da bomo lahko na zvezo in na bivšega partnerja gledali z
nevtralnimi občutki − naša zavest ne bo zdrsnila v željo po obujanju
preteklosti, ko se nam bo misel na izkušnjo prikradla v spomin ali ko nas bo
kar koli spomnilo nanjo.

Ko naša zavest zdrsne
v nizko vibracijo
in nas zanese
v energijo,
ki si jo prizadevamo
rešiti,
prekinimo razmišljanje
ter usmerimo energijo
drugam ...
sicer bomo
zaplavali vanjo.
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Omenjeno stanje lahko predstavlja našo končno energijo, s katero
zaključimo situacijo: zgodilo se pač je, kar se je, pustimo preteklost in
pojdimo naprej ...
Tako smo napol rešili situacijo: rešili smo se navezanosti na zvezo ter na
nekdanjega partnerja, nismo pa dokončno opravili z neprijetnimi energijami,
ki zaznamujejo to izkušnjo ... in zadevajo nas oziroma našo vlogo.

Če ne razčistimo
situacije do konca,
smo le izpulili žebelj,
še vedno
pa ostaja luknja,
ki nas bo
spominjala nanj.

Povedano drugače, omenjena izkušnja nam ne povzroča več želje po
nadaljevanju izkušnje − v tem primeru po zvezi s partnerjem, s katerim smo
se razšli −, vseeno pa nam spomin nanjo morda vzbuja grenak priokus ter nas
navdaja s splošnim slabšim mnenjem o sebi.
Tako se lahko zgodi, da bo spomin na izkušnjo v nas zbudil jezo (nase),
občutek, da smo bili izkoriščeni, morda občutek, da smo se slabo odrezali in
podobno.
V tem primeru smo izpulili žebelj, še vedno pa je ostala luknja, ki nas bo
spominjala nanj.
Če zaključimo proces odpuščanja v tej vibraciji, bo verjetno ta energija
zaznamovala izkušnjo za vse čase ... in se bo zasidrala v našo zavest. Vedno,
ko se bomo spomnili izkušnje, bomo krepili energijo nizke vibracije, čeprav
bomo najverjetneje v sebi menili, da smo jo s tem, ko nam ni več do
partnerja, dokončno preboleli in prerasli.
Očitno bi bilo dobro, če bi tudi to energijo nadomestili s prijetnejšo ...
V ta namen uporabimo vmesno stopnjo: tu še ne objemamo izkušnje z
visoko vibracijo, pač pa odpustimo sebi.
Vmesna stopnja je tako lahko »pika na i« prvi stopnji, ali pa pomeni
prehod na drugo stopnjo − ki lahko sledi takoj za tem ali pa kadar koli kasneje.
V primeru, ko se odločimo, da bomo (takoj) uporabili tudi drugo stopnjo,
ta vmesni korak niti ni tako zelo pomemben ... saj bomo prek druge stopnje
tako ali tako prišli do končne rešitve. No, vsekakor pa nam lahko pomaga
doseči kritično maso višje vibracije.
Če pa se odločimo, da ne bomo nadaljevali na drugi stopnji in želimo čim
prej zaključiti energije te izkušnje, pa je zelo priporočljivo, da se še malo
potrudimo ...
Oglejmo si.
Vmesna stopnja: kako zaposliti um, da bo deloval nam v prid
Ko smo enkrat tako daleč, da ob misli na preteklo situacijo lahko − vsaj
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približno − ostanemo v energijskem ravnovesju, se lahko začnemo ukvarjati
z izkušnjo.
Tako energije ne usmerjamo več stran od nje, kar smo počeli na prvi
stopnji, pač pa vanjo.
Na prvi stopnji smo dosegli, da ob misli na izkušnjo ne povezujemo več
svoje vibracije z osebo ali z izkušnjo oziroma da nam zavest ne zdrsne v
ukvarjanje z osebo ali s preteklo situacijo, s čimer bi porušili energijsko
ravnovesje v sebi.
V tej vmesni stopnji pa želimo doseči, da nam ob misli na osebo ali
situacijo zavest ne zdrsne niti v (destruktivno) razmišljanje o sebi.
Pomembno je, da je energija, s katero bomo obravnavali izkušnjo, po svoji
naravi vsaj nevtralna, če že ni izraz visoke vibracije ... Tako bomo dosegli, da
bo ob misli na izkušnjo naša zavest ostala v visoki vibraciji oziroma da se
(vsaj) ne bomo počutili slabo.
Na tej poti nam je na voljo kar nekaj pomoči. Ena je lahko zaposlitev uma.
Če se spomnimo, smo rekli, da je um nagnjen k temu, da je dejaven ves čas;
glede na to mu lahko priskrbimo delo ... ali pa si ga bo našel sam (če ga
pustimo v brezdelju oziroma če sami ne odločimo, kam želimo usmeriti
zavest). Vendar v slednjem primeru verjetno ne bomo preveč zadovoljni.
To pomeni, da lahko na tej vmesni stopnji izberemo, s čim bomo zaposlili
um, kar nas bo peljalo naproti zavestno zastavljenemu cilju.
Ker vemo, da um deluje tako, da ustvarja neko lastno resnico na osnovi
»dejstev«, ki jih ima na razpolago − oziroma osebnih resnic, do katerih se
dokoplje −, bomo poskrbeli, da mu bomo posredovali jasna in nedvoumna
dejstva, na osnovi katerih bo postal naš zaveznik.

Šele ko smo
enkrat tako daleč,
da ob misli
na bolečo situacijo
lahko − vsaj približno −
ostanemo v energijskem
ravnovesju,
se začnimo
(neposredno) ukvarjati
z izkušnjo.
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Kako to storimo?
Iz vsakodnevnega življenja priskrbimo dokaze, na osnovi katerih bo um
zaznal preteklo izkušnjo kot potrebno za korak naprej v življenju; torej da je
bila naša pravkar končana zveza le nekakšna prehodna faza, ki je bila
potrebna, zdaj pa je čas, da gremo dalje.

Pravo odpuščanje
se začne,
ko lahko usmerimo
zavest v višjo vibracijo
ter od tam
pogledamo nase,
na bolečo izkušnjo
in na vse udeležene
v izkušnji.

Hkrati ga lahko »založimo« z ugotovitvami, s katerimi bomo pokazali, da
je bilo naše partnerstvo manj pomembno, kot pa nam ga prikazujejo čustva,
na primer:
− da prekinitev razmerja ne bo vplivalo na naše nadaljnje življenje,
− da nismo s tem nič izgubili,
− da se naše življenje odvija naprej,
− da to ni bila zadnja priložnost,
− da to verjetno ni bila niti najboljša priložnost,
− da je situacija veliko manj pomembna in resna, kot se nam ta trenutek
zdi,
− da osebno partnerstvo predstavlja le neznaten del našega življenja;
poleg tega to ne pomeni konca tega poglavja, ampak smo le obrnili nov
list,
− da naša identiteta ni povezana s partnerjem in da smo sposobni še
naprej opravljati stvari tako, kot smo jih do zdaj,
− da lahko ta čas, ki smo ga namenili področju osebnega partnerstva in
nam bo zdaj ostajal, izkoristimo za stvari, ki smo si jih vedno želeli
početi, pa nismo našli časa; ali pa usmerimo energijo v iskanje novega
partnerja, če tako želimo. Še več − zdaj morda celo bolje vemo,
kakšnega partnerja želimo oziroma na kaj naj bomo pozorni pri iskanju,
− predvsem pa, da nismo nič naredili narobe, da nismo mi krivi za vse
probleme, da nismo nesrečna žrtev in podobno ... ker smo se le učili,
− in tako dalje.
Pomembno je, da do teh ugotovitev pridemo z neprizadetostjo in z
občutkom zaključevanja lekcije; lahko bi celo rekli z olajšanjem ter z
občutkom osvoboditve.
Pravzaprav se šele tu začne pravo odpuščanje; prva stopnja je bila le
energijska priprava.
Ob vsem tem nam lahko pomagajo razne tehnike, dokler sledijo cilju:
usmeriti zavest v višjo vibracijo ter od tam pogledati nase.
Nekaterim tudi pomaga, da se v tej vmesni fazi večkrat zavestno
spominjajo stvari, ki jim v partnerstvu niso bile všeč in tako ugotovijo, da niso
bili oni slabi, zato niso krivci za vse probleme, kot tudi ne partner ... Pač pa, da
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je bil odnos neharmoničen; na primer, s partnerjem se nista združevala v
skupni viziji, ustvarila sta premalo resonance na najglobljih ravneh − na
duhovni, na primer −, nista imela enakih pogledov na vrednote in podobno.
Pravzaprav ni pomembno, kaj tehnično počnemo ... če le vemo, kaj je naš
končni cilj: videti sebe − v povezavi s tem dogodkom in z bivšim partnerjem −
skozi prizmo visoke vibracije.
Zelo priporočljivo pa je, da se premaknemo še naprej na drugo stopnjo,
kjer na celotno izkušnjo gledamo s še višje vibracije in brez slabih občutkov ...
do sebe in tudi do partnerja.
Rešitev situacije vedno sovpada z življenjskim poslanstvom
No, nad vsem tem pa je še ena »avtoriteta«, ki je pa ne moremo obiti ...
Namreč končni pečat izkušnji bo pogojen z našim življenjskim poslanstvom,
ki narekuje, katere izkušnje naj bi v tem življenju opravili in kaj naj bi se iz njih
naučili.
Tako si torej ne moremo iz glave odgovoriti na vprašanja v smislu: »Kako
hitro bom prebolel(a) izkušnjo? Kako bo vplivala na moje prihodnje
življenjske odločitve oziroma kako me bo zaznamovala? Kdaj bom srečal(a)
»pravega« partnerja / partnerko, ki mi bo ustrezal(a) bolj kot ta, od katerega
sem se pravkar ločil(a)?«
Če se pomaknemo v višjo vibracijo, pa lahko začutimo naslednji odgovor:
»To niso prava vprašanja ... Vse, kar je pomembno vedeti, je, da je bil ta
partner idealen zate − v danem trenutku. Zdaj pa je treba usmeriti energijo
drugam in se odpreti novim izkušnjam. Če prisluhneš srcu in duši, boš v
ozadju te izkušnje začutila brezmejno ljubečo skrb, radost in pomoč Vesolja
pri napredovanju proti cilju.«
Ko lahko gledamo na življenje s te ravni duše, postane vse ne samo lažje,
ampak tudi logično oziroma smiselno.
Kako pa vemo, da smo zaključili vmesno stopnjo? Ko se ob misli na
izkušnjo ali na partnerja v nas ne zbudijo več neprijetni občutki do sebe, pač
pa brez sodbe sprejemamo, kar se je zgodilo.
Vendar pazimo, da se ne znajdemo v prvi fazi razvoja , ko smo
»predpražnik«; velikokrat se nam namreč zdi, da delujemo brezpogojno, v
resnici pa zanikamo sebe, da bi v očeh drugih izgledali bolje.
Zato ne razmišljajmo, kako se naš odnos do partnerja, zveze in sebe ka že
navzven, kaj pravijo drugi, kako gledajo na nas in podobno − pač pa se raje
ukvarjajmo s svojimi občutki ...

Končni pečat izkušnje
bo pogojen
z našim življenjskim
poslanstvom.
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PRAKTIČNI POSTOPEK DELOVANJA NA OBEH STOPNJAH: DRUGA STOPNJA

Čustvo nastane,
ko um neki situaciji,
dogodku, osebi itd.
pripiše
specifičen pomen
oziroma svojo razlago.

Druga stopnja predstavlja, kot rečeno, nadaljevanje prve. Če bi se ukvarjali
s prvo dolgo časa in bi ji sicer prišli do dna, a ne bi opravili vmesne stopnje, ki
smo jo pravkar opisali, pač pa zaključili izkušnjo v tej energiji, bi se utegnilo
zgoditi, da bi ustvarili vzorec be žanja od sebe. Torej, ker bi nam zavest ob misli
na bolečo izkušnjo padla v neprijetno razmišljanje o sebi, bi lahko ustvarili
vzorec, kjer bi misli na izkušnjo zavestno ali nezavedno odrivali od sebe ...
Če se odločimo, da nadaljujemo izkušnjo v drugo stopnjo, pa bomo
zanesljivo dosegli harmonizacijo energij.
Končni cilj druge stopnje je namreč, da sprejmemo izkušnjo, partnerja in
sebe ter vse, kar se je dogajalo, do te mere, da ob misli na kar koli, kar je
povezano z izkušnjo, ne ustvarimo več čustva, pač pa energija ostane v
občutku.
Če se na kratko spomnimo − čustvo nastane, ko um neki situaciji,
dogodku, osebi ... pripiše specifičen pomen oziroma svojo razlago. Pravimo
tudi, da um energiji »prilepi etiketo«, s katero zaznamuje to energijo.
Bistvo čustva je, da se naša energija tu ustavi in se ne more pomakniti
naprej, saj se začnemo vedno, ko se omenjenega spomnimo, v mislih
ukvarjati s to zadevo − kar nas potisne v preteklost in nam onemogoča
delovanje tukaj in zdaj. Povedano drugače, z vsakim čustvom se poruši naše
trenutno energijsko ravnovesje.
Občutek pa označuje primarno in nevtralno energijo dogodka, situacije ...
Torej ko nekaj trenutno do živimo, a se že v naslednjem trenutku vrnemo v
energijsko ravnovesje. Lahko tudi rečemo, da občutek na nas ne pusti
nobenega (dolgoročnega) globokega vtisa, h kateremu bi se kasneje
energijsko vračali.
Tako je naša energija »pretočna«, zato tudi tega dogodka, situacije,
razmišljanja in podobno ne podoživljamo več, ker so pač prišli in odšli ... in čez
trenutek se že znajdemo v novem dogodku, ki je zdaj pomembnejši.
Iz tega sledi, da ne želimo na (do nedavnega še bolečo) izkušnjo gledati
kot na zelo radostno, pač pa jo želimo zaznavati kot nevtralno.
Lahko čutimo energije spoštovanja in hvaležnosti ... kot jih pač čutimo do
vsega. Če ustvarimo močno čustvo − tudi »pozitivno« oziroma tâko, ki nas
navdaja s prijetnimi občutji −, se namreč prav tako energijsko pove žemo s
situacijo.
Vrnimo se k primeru, ko nas je zapustil partner, in si oglejmo, kako se
odvija postopek na drugi stopnji.
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Izhajamo iz začetnega stanja, ki je hkrati tudi končno stanje prve oziroma
vmesne stopnje: iz izkušnje smo odvzeli toliko energije, da nas ne povleče
vanjo, ko se energijsko povežemo z njo, pač pa lahko vztrajamo v svoji
trenutni vibraciji.
Če smo nadaljevali v vmesno stopnjo, tudi vemo, da je bila izkušnja
koristna in je predstavljala le logično nadaljevanje na poti razvoja, zato si
ničesar ne očitamo ali jemljemo k srcu.
Prvi korak druge stopnje
Drugo stopnjo lahko ponazorimo z že omenjenim primerom, ko v temni
sobi prižgemo luč in tema izgine.
Če želimo priti do tega, je prvi korak ustvarjanje kritične mase energije
visoke vibracije. To pomeni, da se je treba obrniti vase ter usmeriti zavest v
zelo visoko vibracijo. Imamo dve možnosti:
− usmerjanje zavesti v visoko vibracijo samo na tem področju, s
katerim se ukvarjamo,
− usmerjanje zavesti in življenjske energije v visoko vibracijo nasploh.

Močno čustvo −
»pozitivno«
ali »negativno« −
nas veže na situacijo.
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Laže je doseči rezultate na prvi način, veliko več pa nam prinaša drugi − ko
lahko gledamo na vsa področja in na célo življenje iz visoke vibracije. To je
tudi naš končni cilj ... in takrat nam ne bo več predstavljal problemov
(oziroma energijske disharmonije) noben dogodek iz preteklosti.
Če želimo torej objeti (vsaj) to področje osebnega partnerstva z ljubeznijo,
je treba energijo ljubezni načrtno graditi ... včasih tedne ali mesece.

Nikoli ne bomo zgradili
preveč energije Enosti ...

Pomaga, če smo kaj podobnega ž e ustvarili na kakšnem drugem
področju. Vsakdo izmed nas namreč nosi v sebi nekaj talentov, na osnovi
katerih lahko na nekaterih področjih laže preide v Enost kot na drugih.
Če že imamo tovrstne izkušnje, lahko prenesemo energijo s tistega
področja na partnerstvo: najprej usmerimo zavest v omenjeno področje, da
vzbudimo zmagovalne občutke, in dopustimo, da se naša zavest zasidra
globoko v njih.
Takrat bodo odpadli dvomi ter strahovi in imeli bomo občutek, da
obvladujemo situacijo, ne ona nas.
Ko to dosežemo, prenesemo energijo na področje partnerstva. No, tudi ta
postopek je treba osvojiti v sebi oziroma doseči kritično maso ...
Primeren način, da osvojimo postopek, je meditacija. Tudi če še nimamo
izkušnje doseganja stanja visoke vibracije na kakšnem drugem področju, gre
najlaže z meditacijo: usmerimo zavest v brezpogojne energije Enosti, da jih
začutimo. Vztrajajmo v tej energiji toliko časa, dokler ne bomo zaznali, da
lahko ta energija objame vse ni žje vibracije in ne obratno.
Dokler bo lahko energija problema vplivala na našo zavest, le pomeni, da
še nismo zgradili dovolj energije visoke vibracije, da bi dosegla kritično
maso ... Zato nadaljujmo.
In ne bojmo se, da bomo vložili preveč energije: nikoli ne bomo zgradili
preveč energije Enosti, ki bi nas, na primer, ohromila v delovanju ...
Namreč, ko bomo enkrat dosegli kritično maso, bomo zaslišali srce in
intuicijo ter zaznali aktivnosti, ki izhajajo iz nje, zato bomo nemudoma začeli
delovati.
Drugi korak druge stopnje
Tako bo drugi korak druge stopnje prišel sam od sebe: ko se bo naša
zavest trdno zasidrala v visoki vibraciji, bo samodejno objela vse energije
nižjih vibracij. Takrat niti ne bomo čutili potrebe, da bi načrtno objemali
situacije, ker nam to niti ne bo več pomembno: situacijo smo razrešili, čustvo
je prešlo nazaj v občutek, danes pa je nov dan ...
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Energijo preteklega partnerstva bomo tako dojemali zgolj kot izkušnjo, ki
ji ne bomo pripisovali nobenega predznaka ali posebnega pomena.
To bomo lahko zaznali z energijo, s katero preverimo, ali smo dosegli
namen: poskusimo se spomniti, kakšen je bil naš odnos do partnerja pred
našo skupno intimno izkušnjo; ko sva bila, na primer, samo prijatelja.
Sem se želimo premakniti. Če smo dosegli kritično maso, nas bodo ob
spominu na izkušnjo preplavili prijetni občutki.
Torej je naš cilj, da se vrnemo na začetek, kajti »tam, kjer je začetek, bo
tudi konec«, kot je rekel Jezus.
Energije visoke vibracije nam namreč narekujejo, naj živimo tukaj in zdaj,
torej naj se ne spuščamo ne v preteklost ne v prihodnost ali kamor koli izven
sebe. Pomembno je le, kar se dogaja ta trenutek v nas ... in ker zdaj izhajamo
iz Ljubezni, lahko opazimo povsod v sebi in okoli sebe le Ljubezen.
Torej bo vse, kar bo naša energija izražala, le hvale žnost življenju.
S tem razrešimo disharmonično energijo tako do bivšega partnerja kot
tudi do situacije in do sebe.
To drugo stopnjo je zelo težko opisovati z besedami, saj je to proces, ki ga
je treba ž iveti . Tudi tu lahko uporabimo razne tehnike, na primer
vizualizacijo, afirmacije in podobno, a vedno le v skladu s končnim ciljem ...
ne pa, da postanejo same sebi namen.
Če želimo torej doseči omenjeno, je pomembno, da čim več časa
preživimo v visoki vibraciji. To pomeni, da je treba opravljati čim več
dejavnosti, ki ustvarjajo energije, ki spremljajo to vibracijo: radost,
brezskrbnost, mir, zaupanje ...

2. REŠIMO SITUACIJO PRI VZROKU
Tako opuščamo neprijetne pretekle dogodke in situacije, ki povzročajo, da
se naša zavest vrti okoli njih, namesto da bi se okoli sedanjosti.
In tako bi lahko ravnali vedno, ko imamo opraviti z neprijetno izkušnjo iz
preteklosti ... vendar bi se kljub uspešni rešitvi kaj kmalu zagozdili − iz dveh
razlogov:
− ker imamo p r e v e č n e r a z r e š e n i h i z k u š e n j i z p r e t e k l o s t i , ki
potrebujejo odpuščanje, da bi reševali vsako posebej,
− ker s tem ne preprečimo nastanka novih podobnih izkušenj v
prihodnosti.

»Tam,
kjer je začetek,
bo tudi konec.«
(Jezus)
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Zato se lahko odločimo, da se zadeve lotimo strateško in temeljito. Treba
pa se bo poglobiti v srž problema ... Poglejmo.
NE ODPUŠČAMO LJUDEM, PAČ PA SEBI IN SITUACIJI,
V KATERI SMO SE ZNAŠLI

Ko želimo
resnično odpustiti,
ne poskušajmo
odpustiti osebi,
ki nam je
omogočila izkušnjo
(in smo ji
zaradi tega zamerili),
ampak odpustimo sebi
ter situaciji nasploh.

Kot smo videli, smo se skozi dve stopnji odpuščanja ukvarjali ne toliko s
situacijo samo, kot s samim seboj − v čemer je tudi smisel: ko želimo resnično
odpustiti, ne poskušajmo odpustiti osebi, ki nam je omogočila lekcijo
oziroma ki je bila igralec v igri, kjer so se prikazovale energije, ki se odvijajo v
naši notranjosti, ampak odpustimo sebi ter situaciji nasploh. No, morda
besedna zveza »odpustiti situaciji« ni ravno najprimernejša in je boljša:
harmoniziramo svoj odnos s situacijo. Kakor koli − naš cilj je, da bi ob pogledu
na (hudo) situacijo do nje čutili podobne energije kot do osebe, ki smo ji
popolnoma odpustili: spoštovanje, naklonjenost in podobno.
S tem ne razrešimo le odnosa s to osebo, pač pa s situacijo sâmo oziroma
z vsemi, ki so ali se še bodo znašli z nami v podobni izkušnji oziroma v
energijski navezavi.
Ne samo, da bi imeli z odpuščanjem vsem osebam iz preteklosti, ki so
vključene v naše drame, veliko dela, pač pa tudi ne bi odpravljali vzroka,
temveč posledice. Namreč, ko bi se v našem življenju pojavil nekdo drug z
enako energijo kot oseba, s katero smo imeli »kratek stik«, bi verjetno prišli
do podobne (neprijetne) izkušnje, ki bi zahtevala odpuščanje.
In to bi se lahko ponavljalo v nedogled.
Zato bomo zgoraj opisani postopek odpuščanja v dveh stopnjah uporabili
le v primerih, ko se želimo trenutno energijsko odklopiti od nečesa, kar
okupira naše misli na zavedni ravni − torej pri vsakodnevnih opravilih − tako
močno, da se ne moremo zbrati in osredotočiti na opravljanje trenutnega
dela; torej kar nam jemlje pozornost do te mere, da vpliva na naše trenutne
odločitve (ki se odvijajo v senci boleče izkušnje iz preteklosti).
Vse ostale stvari − zamere, bolečine ... −, ki pa se pojavljajo sem ter tja
oziroma ki prihajajo in odhajajo, a nam trenutno ne jemljejo veliko
pozornosti, pa bomo razrešili skupaj.
Povedano drugače, ko nam bo zavest zdrsnila v podoživljanje preteklosti
in v boleče izkušnje, bomo delovali tako, kot smo spoznali v prvi stopnji: od
energije se bomo skušali odklopiti oziroma preusmeriti misli drugam.
Ko pa si bomo vzeli čas zase − za meditacijo, na primer −, pa bomo delovali
strateško oziroma načrtno ... ali iz vzroka navzven, kot je opisano v
nadaljevanju.
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Tako bomo istočasno reševali »krizne primere« (preko dneva − po principu
dveh stopenj), ob tem pa še splošno delovali tako, da bomo omejevali vplive
vseh bolečih izkušenj ...
Poglejmo, kako naredimo slednje.
ODPUŠČANJE SEBI
Najpomembnejša oseba − in prva, ki ji je treba odpustiti za katero koli
izkušnjo ter ne glede na vse − smo mi sami. Namreč, vedno smo bili mi tisti,
ki smo izbrali, da se je nekaj zgodilo.
Če nismo zavestno izbrali − ali vsaj prikrito odobrili − izkušnje, smo izrazili
energijo sodelovanja in pristanka na nezavedni ravni ...
Kot rečeno, to so naši vzorci obnašanja, ki jih ponavljamo, a se jih morda
sploh (več) ne zavedamo. Po drugi strani pa je mogoče, da je izkušnjo sprožila
koda v nas, ki nas je povezala z določeno situacijo ali osebo − s ciljem, da
opravimo karmično preizkušnjo.
V takih primerih nas velikokrat žene v nekaj oziroma nas izkušnja
neustavljivo privlači, a še sami ne vemo, zakaj.
Tudi če poslušamo intuicijo in srce, bosta izkušnjo podpirala ... ne glede
na to, da nam ne bo prijetno − ker jo potrebujemo za rast duše.
Kakor koli pač obrnemo situacijo, vedno smo mi tisti, ki smo privolili v
izkušnjo, ter ji sledili. Ostali so vedno le pomagači, da lahko opravimo test ...
To ugotovimo tako, da si zamislimo, da bi na mesto katere koli osebe, s
katero smo doživeli hudo preizkušnjo, postavili neko drugo (z enako
energijo). Izkušnja, ki bi jo doživeli, bi bila verjetno zelo podobna.

Najpomembnejša
oseba − in prva,
ki ji je treba odpustiti
za katero koli izkušnjo
ter ne glede na vse −
smo mi sami.

