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1. NEPOSREDNA POVRNITEV MOČI IZ PRETEKLOSTI:

DDVVEE  SSTTOOPPNNJJII  OODDPPUUŠŠČČAANNJJAA

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?

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 nnii  rreess. TToo  ssoo  llee  pprrooggrraammii,,  kkii  jjiihh  jjee  nneekkoočč  uussttvvaarriill  uumm.. Sedaj, ko jih ne
potrebujemo več, pa jih lahko opustimo oziroma nadomestimo z novimi.

KKAAKKOO  ZZAAMMEENNJJAAMMOO  MMEENNTTAALLNNEE  PPRROOGGRRAAMMEE

V tem poglavju si bomo ogledali način, s pomočjo katerega sspprreemmeenniimmoo
pprrooggrraammee  uummaa  tteerr  oossttaallee  bboolleeččee  iizzkkuuššnnjjee, 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
ddvvee  ssttooppnnjjii,,  ss  ppoommooččjjoo  kkaatteerriihh  bboommoo  ddookkoonnččnnoo  zzaakklljjuuččiillii  bboolleeččee  iizzkkuuššnnjjee  iizz
pprreetteekklloossttii. 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: pprreeuussmmeerrjjaannjjee  eenneerrggiijjee  ddrruuggaamm in s tem
ooddvveezzoovvaannjjee  oodd  iizzkkuuššnnjjee,

− vmesna stopnja ali zaključek prve: dvig energije − ob pogledu
nase − v višjo vibracijo,

2. druga stopnja odpuščanja: ppoommiirriitteevv,,  sspprraavvaa  eenneerrggiijjee  iinn
hhaarrmmoonniizzaacciijjaa vvsseehh eenneerrggiijj.

Vseeno pa ne moremo uporabljati teh stopenj, kot se nam trenutno zazdi,
pač pa se je treba držati nekaj uutteeččeenniihh  zzaakkoonniittoossttii, ki izhajajo iz petih
Zakonov. NNaa  pprriimmeerr,,  ččee  žeelliimmoo  pprriittii  ddoo  ddrruuggee  ssttooppnnjjee  ooddppuuššččaannjjaa,,  jjee  nnuujjnnoo,,  ddaa
ssee  pprreedd  tteemm  zzggooddii  pprrvvaa..
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Ko ponavljamo, 
kar že ves čas 

počnemo ... 
tudi dobivamo, 
kar že imamo.



Prva stopnja pa se lahko zzggooddii  ttuuddii  bbrreezz  nnaaššeeggaa  zzaavveessttnneeggaa  ddeelloovvaannjjaa;
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 nnii  ppooggoojj,,  ddaa  ssee  pprrvvaa  ssttooppnnjjaa  nnaaddaalljjuujjee  vv  ddrruuggoo.
Včasih se ustavimo že na prvi, ki nam predstavlja zzaakklljjuuččeekk  iizzkkuuššnnjjee. 

Najpomembneje pri celotnem postopku pa je, da pri nobeni stopnji ne
govorimo o maščevanju, o spreminjanju stvari in podobno, ampak o
ooddkkllaapplljjaannjjuu  eenneerrggiijjsskkiihh  nnaavveezzaavv  iinn  sspprreemmeemmbbii  ppoogglleeddaa  nnaa  ssiittuuaacciijjoo, s čimer
izkušnji, občutku ali razmišljanju odvzamemo moč, ki jo imajo nad nami.

Če se še spomnite − mmoočč  ddooggooddkkuu  aallii  oobbččuuttjjuu  vveelliikkookkrraatt  pprriippiiššee  nnaašš  uumm, ki
mu določi ssttooppnnjjoo  ppoommeemmbbnnoossttii  tteerr  ddoollooččeennoo  rraazzllaaggoo  (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
mmoočč  iinn  uussmmeerriitteevv  eenneerrggiijjee − torej ali je bil dogodek »pozitiven« ali
»negativen« oziroma prijeten ali neprijeten − pa se nanaša na rraazzllaaggoo tteeggaa
ddooggooddkkaa,,  nnee  ppaa  nnaa  ddooggooddeekk  ssaamm  ppoo  sseebbii.

Osvežimo si spomin in se spomnimo, kako poteka ta proces. 

IISSTTII  DDOOGGOODDEEKK,,  RRAAZZLLIIČČNNEE  RRAAZZLLAAGGEE

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.
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Najpomembneje 
pri odpuščanju je, 

da se ne maščujemo, 
ne skušamo spreminjati

stvari in podobno,
ampak odklapljamo
energijske navezave 

in spreminjamo
energijo.



Smo v restavraciji na gala večerji posebne vrste, kjer se stvari odvijajo po
določenih pravilih − ki pa jih nniissmmoo  vveeššččii: ne poznamo protokola, zato smo
raztreseni, nerodni in podobno. 

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 nnaappeetteemm  oozzrraaččjjuu  iinn  vv  ssttrraahhuu,,  ddaa  nnee  bbii
nnaarreeddiillii  ččeessaa  nnaarroobbee. Veliko energije pa porabimo tudi za to, da ooppaazzuujjeemmoo
lljjuuddii  iinn  pprreevveerrjjaammoo,,  aallii  ssoo  ooppaazziillii,,  ddaa  nnaamm  nnee  ggrree  rraavvnnoo  nnaajjbboolljjee.

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« − zzaaččnneemmoo  ssrreeččeevvaattii  lljjuuddii,,  kkii  ssoo  bbiillii  zz  nnaammii
ttiissttii  vveeččeerr ... drugega za drugim.

Vsako tako srečanje pprreeddrraammii  vv  nnaass  mmiisseell  nnaa  ttaa  ddooggooddeekk. 

Najpomembnejše vprašanje, ki zdaj vpliva na našo energijo v povezavi z
dogodkom, je: kkaajj  nnaamm  vv  zzvveezzii  ss  tteemm  ddooggooddkkoomm,,  kkoo  ssee  ssppoommnniimmoo  nnaannjj,,  pprraavvii
uumm?

Verjetno bi vvssaakkeemmuu  iizzmmeedd  nnaass  ssppoommiinn  nnaa  ddooggooddeekk  vvzzbbuuddiill  ddrruuggaaččnnaa
oobbččuuttjjaa. Nekdo bi ga vzel kot ssmmeeššnneeggaa, kdo drug kot uuččeennjjee, tretji kot
zzaanniimmiivvoo  iizzkkuuššnnjjoo, četrti kot »»mmuuččeennjjee««, peti kot bbllaammaažoo, šesti kot večer, ko
si je uničil ugled in podobno. 

Torej isti dogodek, a različni odzivi ... in zato tudi rraazzlliiččnnaa  oobbččuuttjjaa. 

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 − sspprreemmeenniittii,

sicer bomo zz  vvssaakkoo  mmiisslliijjoo  nnaa  ttaa  ddooggooddeekk  llee  ššee  pprriilliivvaallii  oolljjee  nnaa  ooggeennjj,,

nneepprriijjeettnnii  oobbččuuttkkii  vv  nnaass  ppaa  ssee  bbooddoo  ssttooppnnjjeevvaallii. 

Oglejmo si torej obe stopnji, kako uussttaavviimmoo  ttaakkee  pprrooggrraammee 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.

PPRRVVAA  SSTTOOPPNNJJAA::  NNAAČČRRTTNNOO  UUSSMMEERRJJAANNJJEE  EENNEERRGGIIJJEE  VV  DDRRUUGGOO  SSMMEERR

Na prvi stopnji odpuščanja preprosto ppoossttaavviimmoo  iizzkkuuššnnjjoo  nnaa  ssttrraannsskkii  ttiirr,,
ssee  ooddvveežeemmoo  oodd  nnjjee  tteerr  pprreeuussmmeerriimmoo  eenneerrggiijjoo  ddrruuggaamm. Ali pa to energijo, ki
je ne želimo več, na kakršen koli način »»pprreesseekkaammoo««  oozziirroommaa  pprreekkiinneemmoo ter
se obrnemo v drugo smer ... kamor koli.

Bistvo je v tem, da se zz  eenneerrggiijjoo,,  kkii  nnaamm  nnii  vvššeečč,,  nnee  uukkvvaarrjjaammoo  vveečč. 
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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.



Jezus nam je to stopnjo opisal zelo nazorno: »»PPuussttii,,  ddaa  mmrrttvvii  ppookkoopplljjeejjoo
ssvvoojjee  mmrrttvvee!!«« (Matej 8, 22)

Povedano drugače, nnee  uukkvvaarrjjaajj  ssee  ss  pprreetteekklloossttjjoo,,  aammppaakk  nnaajj  ssaammaa  rraazzrreeššii
ss  sseebboojj.

Zakaj je to dobro? Če bi se s preteklostjo še naprej kakor koli ukvarjali,
lahko podležemo temu, da se energija kkrreeppii,,  ssttooppnnjjuujjee  iinn  ppoossttaajjaa  ččeeddaalljjee
mmooččnneejjššaa  iinn  aaggrreessiivvnneejjššaa  ......  nnaammeessttoo  ddaa  bbii  uuppaaddaallaa. To se zgodi, ker se razvija
po principu kritične mase in inercije (kot kepa snega): če je ne ustavimo,
pomeni, da ji damo ddoovvoolljjeennjjee,,  ddaa  ssee  ssttooppnnjjuujjee. 

Ta način oziroma prva stopnja je primerna vveeddnnoo − tudi če je bila izkušnja
ššee ttaakkoo  hhuuddaa  iinn  ššookkaannttnnaa 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 ooddllooččiittii  ssee
jjee  ttrreebbaa − in uporabiti svojo sposobnost koncentracije, da se lahko ves čas
zzaavveeddaammoo,,  kkaajj  ssee  ddooggaajjaa. 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 pprreekkiinniittvvii  vvssaakkrrššnnee  ppoovveezzaavvee, ki nas veže na dogodek,
osebo ali na razmišljanje ter na vvssee  ssppoommiinnee  vv  zzvveezzii  zz  nnjjiimmii. Nekateri ljudje so
v tem odvezovanju pravi mojstri, zato lahko zzllaahhkkaa  ppoozzaabbiijjoo  pprreetteekklloosstt ter se
spopadejo z novimi izzivi.

Drugi pa le mmeenniijjoo,,  ddaa  ssee  uukkvvaarrjjaajjoo  ss  ččiimm  ddrruuggiimm,,  oozziirroommaa,,  ddaa  ssoo  pprreekkiinniillii
eenneerrggiijjsskkoo  nnaavveezzaavvoo  ......  mmeeddtteemm  kkoo  ttaa  mmeennttaallnnii  pprrooggrraamm  vv  nnjjiihh  ššee  vveeddnnoo  tteeččee.
Potem pa jih nekaj opomni na bolečo izkušnjo in takrat pride na površje
trenutni pogled na to situacijo, z njim pa tudi bolečina ... 

Poglejmo. 

PPrraakkttiiččnnaa  uuppoorraabbaa  pprrvvee  ssttooppnnjjee  oo((dd))ppuuššččaannjjaa

Vzemimo primer, ko smo nekomu zzaammeerriillii,,  kkeerr  nnii  iizzppoollnniill  ddaannee  oobblljjuubbee.
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 ttrreennuuttnnii  ppoogglleedd 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. ČČee  ssppoommiinn
sspprroožii  rreeaakkcciijjoo,,  kkii  nnaass  ššee  vveeddnnoo  »»ppooggrreejjee««  iinn  nnaamm  ppoožeennee  kkrrii  ppoo  žiillaahh,,  iimmaammoo
ooččiittnnoo  ššee  kkaarr  nneekkaajj  eenneerrggiijjee  »»zzvveezzaannee««  ((zzaaggoozzddeennee))  vv  tteejj  iizzkkuuššnnjjii..
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»Pusti,
da mrtvi pokopljejo

svoje mrtve!« 
(Jezus)



Če smo manj občutljivi na dogodek in osebo, kot smo bili, na primer, pred
mesecem dni, to pomeni, da se − trenutno − pprreemmiikkaammoo  pprroottii  rreeššiittvvii: vztrajno
jemljemo energijo iz dogodka, ki nam tako postaja čedalje manj pomemben. 

Če pa lahko to osebo danes vidimo tako, kkoott  ssmmoo  jjoo  vviiddeellii  pprreedd  ddooggooddkkoomm
iinn  nnee  ddoojjeemmaammoo  vveečč  nniittii  nnjjee  nniittii  ddooggooddkkaa  kkoott  nneekkaajj  ppoosseebbnneeggaa − ampak zgolj
kot izkušnjo −, smo se pprreebbiillii  sskkoozzii  iinn  iizzvviillii  iizz  pprriimmeežaa. 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
pprreevveerriittii,,  aallii  ssmmoo  ssee  pprreemmaakknniillii  nnaapprreejj: zavestno obudimo spomin na
omenjeno neprijetno energijo ter ugotovimo, ali nas še vedno vrže iz
ravnovesja. Če spoznamo, da nas še vedno, bo treba ššee  nnaapprreejj  ssiisstteemmaattiiččnnoo
jjeemmaattii  eenneerrggiijjoo  iizz  iizzkkuuššnnjjee  tteerr  jjoo  uussmmeerrjjaattii  ddrruuggaamm. 

Vendar je treba biti pri tem testu zelo previden ... kajti vveeddnnoo,,  kkoo  ssee
ssppoommnniimmoo  nnaa  ttoo  ssiittuuaacciijjoo,,  ddooggooddeekk  aallii  oosseebboo,,  jjiimm  −−  ppoo  pprriinncciippuu  kkrriittiiččnnee  mmaassee
iinn  ppoo  zzaakkoonniittoossttii  ddeelloovvaannjjaa  eenneerrggiijj  −−  ddaammoo  mmoočč oziroma jih le še ookkrreeppiimmoo. 

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 gglloobbookkoo  vv  pprrvvoottnnii  eenneerrggiijjii: s tem, ko smo le želeli preveriti, koliko
smo napredovali, smo z usmeritvijo zavesti v preteklo bolečo izkušnjo spet nnaa
hhiittrroo  ddoosseeggllii  kkrriittiiččnnoo  mmaassoo  eenneerrggiijjee, ki smo jo do zdaj tako vztrajno jemali iz
izkušnje.

Tu je način, kako lahko delujemo, da do tega ne pride: vveeddnnoo,,  kkoo
pprreevveerrjjaammoo  ooddnnooss  ddoo  bboolleeččee  pprreetteekkllee  iizzkkuuššnnjjee,,  ppooččnniimmoo  ttoo  iizz  vviissookkee  vviibbrraacciijjee. 

Torej pred tem preverjanjem usmerimo zavest v brezpogojne energije; na
primer na način, ki smo ga spoznali ob koncu prve knjige (molitev in
meditacija). PPootteemm pa si oglejmo izkušnjo ...

Tako ne bomo zdrsnili v strahove, dvome, bolečino in trpljenje, pač pa
bomo gglleeddaallii  nnaa  ssiittuuaacciijjoo  iinn  nnaa  oosseebboo  iizz  lljjuubbeezznnii  ......  zzaattoo  bboommoo  ttuuddii  vv  tteejj
ssiittuuaacciijjii  nnaaššllii  lljjuubbeezzeenn. 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 ddrruuggoo  ssttooppnnjjoo, kasneje pa si bomo natančno − ob praktičnem primeru −
ogledali še vmesno.
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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.



Kot smo omenili, je druga stopnja logično nadaljevanje prve:
brezpogojno bomo sprejeli preteklo izkušnjo. To pa je mogoče le, ko je
bbrreezzppooggoojjnnaa  eenneerrggiijjaa  vv  nnaass  ttaakkoo  mmooččnnaa,,  ddaa  llaahhkkoo  »»oobbjjaammee««  nneepprriijjeettnnoo
eenneerrggiijjoo  iizzkkuuššnnjjee na način, da bbrreezzppooggoojjnnaa  eenneerrggiijjaa  vvpplliivvaa  nnaannjjoo,,  nnee  ppaa
oobbrraattnnoo; zato smo si na prvi stopnji tako prizadevali vzeti iz izkušnje čim več
energije ...

DDRRUUGGAA  SSTTOOPPNNJJAA::  SSPPRRAAVVAA,,  OODDPPUUŠŠČČAANNJJEE  IINN  OODDVVZZEEMM  MMOOČČII  
TTEERR  UUSSMMEERRJJAANNJJEE  EENNEERRGGIIJJEE  DDRRUUGGAAMM

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 nneeppoossrreeddnnoo  ssooooččiimmoo  ss  ssiittuuaacciijjoo.

Zdaj bomo oobbjjeellii  eenneerrggiijjee,,  kkii  nnaamm  nniissoo  vvššeečč,,  iinn  jjiimm  ddaallii  ddrruugg  pprreeddzznnaakk. Če
nam uspe, bomo od zdaj na bolečo preteklo izkušnjo gledali skozi to nnoovvoo
pprriizzmmoo,,  kkii  nnaamm  nnee  ppoovvzzrrooččaa  nnoobbeenniihh  nneepprriijjeettnniihh  oobbččuuttkkoovv  vveečč. Tako nam
bodo dogodki ali ljudje, povezani z (bivšo) bolečo izkušnjo, lahko ššee  vveeddnnoo
pprriihhaajjaallii  vv  mmiissllii, ampak te misli na nas nnee  bbooddoo  vveečč  ddeelloovvaallee  nneepprriijjeettnnoo. 

Tudi druga stopnja poteka v ddvveehh  kkoorraakkiihh: 

1. korak druge stopnje: najprej v sebi uussttvvaarriimmoo  kkrriittiiččnnoo  mmaassoo  eenneerrggiijjee
vviissookkee  vviibbrraacciijjee,

2. korak druge stopnje: potem pa delujemo iizz  ttee  vviissookkee  vviibbrraacciijjee
nnaavvzzvveenn  oziroma skozi njo ter oobbjjaammeemmoo  eenneerrggiijjoo  nniizzkkee  vviibbrraacciijjee,
ki se s tem izgubi v visoki vibraciji; podobno kot izgine tema, ko
prižgemo luč.
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Ko se enkrat uspemo
odvezati od energij, 
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Če ravnamo tako, je energija visoke vibracije ddoossttii  mmooččnneejjššaa  oodd  eenneerrggiijjee
nnaaššeeggaa  pprroobblleemmaa, zato lahko zdaj eenneerrggiijjaa  vviissookkee  vviibbrraacciijjee  vvpplliivvaa  nnaa  mmootteeččoo
eenneerrggiijjoo  − znova po principu kritične mase −, ne pa obratno. 

Da si bomo laže predstavljali, kako oba načina delujeta, si ju oglejmo vv
pprraakkssii. Vzemimo eennaakk  ddooggooddeekk, ki ga bomo reševali najprej skozi prvo
stopnjo, potem skozi vmesno, na koncu pa bomo prešli še na drugo. 

Izberimo ppaarrttnneerrsskkii  ooddnnooss, ki se je odvil v nepričakovano smer: ppaarrttnneerr
nnaass  jjee  zzaappuussttiill. 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 pprriinnaaššaa  bboolleeččiinnoo. 

Preden se lotimo opisa postopka, ponovimo nekaj osnov iz prve knjige:
zelo pomembno je, kkaakkoo  vveelliikk  ppoommeenn  ssmmoo  pprriippiissoovvaallii  ppaarrttnneerrjjuu  iinn  zzvveezzii
nnaasspplloohh, saj mentalna in čustvena energija, ki smo jo ustvarili v umu − bolj kot
izkušnja sama −, vplivata na moč izkušnje. 

Z drugimi besedami: ppoommeemmbbnnoo  jjee,,  kkoolliikkoo  eenneerrggiijjee  ssmmoo  vvllaaggaallii  vv  zzvveezzoo  iinn
vv  ttoo  oosseebboo  −−  ss  ččiimmeerr  ssmmoo  ssee  mmoorrddaa  cceelloo  ppooiissttoovveettiillii  −−  iinn  kkaajj  ssmmoo  oodd  vvsseeggaa
sskkuuppaajj  pprriiččaakkoovvaallii. 

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 uussttvvaarrjjaattii  kkrriittiiččnnoo  mmaassoo  pprraavv  nnaasspprroottnneeggaa::  ddoo  zzddaajj  ssmmoo  zzddrruužeevvaallii
eenneerrggiijjoo  ss  ppaarrttnneerrjjeemm, 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 ššee  vveeddnnoo  mmooččaann. Morda deluje celo še
vedno ttaakkoo  iinntteennzziivvnnoo,,  kkoott  jjee  ddeelloovvaall  pprreedd  pprreekkiinniittvviijjoo  zzvveezzee ...

PPRRAAKKTTIIČČNNII  PPOOSSTTOOPPEEKK  DDEELLOOVVAANNJJAA  SSKKOOZZII  OOBBEE  SSTTOOPPNNJJII::  PPRRVVAA  SSTTOOPPNNJJAA

Prva stvar bo, da bomo torej poskusili pprreekkiinniittii  rraazzmmiiššlljjaannjjee  oo  pprroobblleemmuu  iinn
oo vvsseemm,,  kkaarr  jjee  zz  nnjjiimm  ppoovveezzaannoo. To pomeni, da bomo vsako misel, ki se bo
prikradla v nas in bo povezana s partnerjem, ttaakkoojj  uussttaavviillii  tteerr  uussmmeerriillii
eenneerrggiijjoo  ddrruuggaamm − 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 vvssee  eenneerrggiijjee, ki nas spominjajo na partnerja ali na zvezo:
treba se je ooddllooččiittii,,  ddaa  bbrreezzppooggoojjnnoo  pprreekkiinneemmoo  vvssaakkrrššnnoo  eenneerrggiijjsskkoo
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nnaavveezzaannoosstt. Tako se bomo lahko dobesedno znebili (fizičnih in mentalnih)
stvari, ki nas spominjajo na zvezo in na osebo; spremenili bomo nnaavvaaddee, 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 zzeelloo  ppooddoobbnnoo  iizzkkuuššnnjjoo, včasih celo identično,
ali pa prav nnaasspprroottnnoo  tteemmuu,,  kkaarr  ssee  nnaamm  jjee  zzggooddiilloo − da spoznamo še drugo
plat medalje. 

Lahko bi celo rekli, da se na tej stopnji začasno nnaammeerrnnoo  iizzooggiibbaammoo
vsakršni povezavi s partnerjem ali izkušnjo. To je dobro − ddookklleerr  vveemmoo,,  zzaakkaajj
ttoo  ppooččnneemmoo  iinn  kkaakkššeenn  jjee  nnaašš  cciilljj ... saj bomo sčasoma prešli v sspprreejjeemmaannjjee. 

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 nnaaššee  oossnnoovvnnoo  vvooddiilloo  nnee  bboo  iizzooggiibbaannjjee nneeččeemmuu, pač pa
uussmmeerrjjaannjjee  eenneerrggiijjee  ddrruuggaamm, 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 llaahhkkoo  mmiisslliimmoo  nnaa  vvssee,,  rraazzeenn  nnaa  mmeeddvveeddaa  rroožnnaattee
bbaarrvvee (ki se nam ravno zaradi tega, ker ga odrivamo in s tem dovajamo
energijo, vedno znova pojavlja v mislih) ...

V drugem primeru pa kkoott  llaasseerr  ffookkuussiirraammoo  eenneerrggiijjoo  tteerr  jjoo  uussmmeerriimmoo  vv  cciilljj;
na primer, razmišljamo o medvedu bele barve ... ss  ččiimmeerr  rroožnnaatteemmuu
aavvttoommaattsskkoo  pprreepprreeččiimmoo  vvssttoopp  vv  nnaaššee  mmiissllii.

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
ppoottrreebbuujjeemmoo  ffiizziiččnnoo  mmoočč − kar označuje jjaassnnoo  eenneerrggiijjsskkoo  ppoovveezzaavvoo oziroma
vlaganje energije.

Tako nam zdaj postaja jasno, kaj se dogaja: ddookklleerr  bboommoo  nneekkoo  zzaaddeevvoo
mmeennttaallnnoo  ooddrriivvaallii  oodd  sseebbee  aallii  ssee  jjee  bbrraanniillii,,  jjii  bboommoo  ss  tteemm  llee  ddaajjaallii  mmoočč. 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 ddoovvaajjaammoo.
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KKaajj  nnaamm  zzaaggoottaavvlljjaa  uussppeeššnnoo  rreeššiitteevv??

Od tod izhaja rešitev: ččee  bboommoo  zzddaajj  rreessnniiččnnoo  uussmmeerrjjaallii  ppoozzoorrnnoosstt  ddrruuggaamm,,
bboo  »»zzmmaannjjkkaalloo  eenneerrggiijjee««,,  ddaa  bbii  ((ššee  nnaapprreejj))  zzaappoollnnjjeevvaallaa  ppooddrrooččjjee  ttee  pprreetteekkllee
zzvveezzee  oozziirroommaa  ppoovveezzaannoosstt  zz  bbiivvššiimm  ppaarrttnneerrjjeemm. 

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. NNaajjpprreejj  bboo  vviiddeettii,,  kkoott  ddaa
ssmmoo  ddookkoonnččnnoo  rreeššiillii  pprroobblleemm  iinn  ddaa  ssmmoo  oossvvoojjiillii  nnoovvoo  eenneerrggiijjoo  ...... Morda bomo
celo prepričani v to.

ČČeezz  ččaass  ppaa  ssee  bboo  pprroobblleemm  ppoojjaavviill  ((nnaavviiddeezznnoo))  ssaamm  oodd  sseebbee − 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 pprreejjššnnjjee  ssttaannjjee.

Zato je dobro vztrajati, dokler zanesljivo ne dosežemo kritične mase nove
energije. 

KKoo  ssee  ttoollaažiimmoo,,  ddaa  ssee  bbooddoo  ssttvvaarrii  rreeššiillee  ssaammee  oodd  sseebbee

Najslabše pa je, da se s situacijo sploh ne ukvarjamo in da ppuussttiimmoo,,  ddaa
oossttaannee  ttaakkššnnaa,,  kkaakkrrššnnaa  jjee; 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 ssee  nniissmmoo  pprriipprraavvlljjeennii  ssooooččiittii  ss  ssiittuuaacciijjoo,
kar je jasen znak, da smo energijsko še vedno priklopljeni nanjo, a si tega
najverjetneje ne priznamo; in kkeerr  ssii  nnee  pprriizznnaammoo,,  ttuuddii  nnee  ččuuttiimmoo  ppoottrreebbee
oozziirroommaa  ssii  nnee  ddaammoo  ddoovvoolljjeennjjaa,,  ddaa  bbii  nnaarreeddiillii kkaarr  kkoollii 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 ppaaddeemmoo  nnaazzaajj  vv  pprrooggrraamm  iinn  ssee  ssppeett
zznnaajjddeemmoo  ttaamm,,  kkjjeerr  ssmmoo  bbiillii,,  nnaa  pprriimmeerr,,  pprreedd  tteeddnnii  aallii  mmeesseeccii  ... 

Bistvena razlika med čakanjem in med načinom reševanja situacije po
principu prve stopnje je torej v tem, da pri čakanju žiivviimmoo  vv  iilluuzziijjii,,  ddaa  ssee
ssiittuuaacciijjaa  ppoopprraavvlljjaa  ssaammaa  oodd  sseebbee, medtem ko se, če se lotimo situacije
načrtno, jjaassnnoo  zzaavveeddaammoo,,  kkaajj  ssee  ddooggaajjaa,,  ssii  ttoo  pprriizznnaammoo ter v skladu s tem tudi
delujemo: eenneerrggiijjoo  aakkttiivvnnoo  uussmmeerrjjaammoo ddrruuggaamm. 

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 −, iizzrraazziitteejjššii  iinn  mmooččnneejjššii  bboo,,  kkoo  ssee  bboo  nnaasslleeddnnjjiičč
ppoojjaavviill  nnaa  ppoovvrrššjjuu; na primer, ko bo pogovor nanesel na bivšega partnerja. 
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LLjjuuddsskkee  mmooddrroossttii  oo  ooppuuššččaannjjuu  pprreetteekklloossttii

Iz energije tega načina oziroma iz prve stopnje odklapljanja prihaja tudi
rek, da ččaass  cceellii  vvssee  rraannee. 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: »»DDaalleečč  oodd  ooččii,,  ddaalleečč
oodd  ssrrccaa««. Tudi tega znamo zdaj razložiti in se prav tako nanaša na prvo
stopnjo, s katero se pravkar ukvarjamo: ččee  uussmmeerrjjaammoo  žiivvlljjeennjjsskkoo  eenneerrggiijjoo  vv
kkaarr  kkoollii  ddrruuggeeggaa  kkoott  vv  ppooddoožiivvlljjaannjjee  bboolleeččee  iizzkkuuššnnjjee,,  rreekk  ddrržii. 

Na primer, drži v primeru, ko je naše ttrreennuuttnnoo rraazzmmiiššlljjaannjjee  vveeddnnoo  vveezzaannoo
nnaa  sseeddaannjjoosstt.

Včasih pa v sebi ppooddoožiivvlljjaammoo  pprreetteekklloosstt  ali ssaannjjaarriimmoo  zz  ooddpprrttiimmii  ooččmmii.
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 kkrreeppiimmoo  vveezz  zz  nnjjoo. 

V takih primerih pa rek nnee  ddrržii.
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PPrreedd  zzaakklljjuuččkkoomm  pprrvvee  ssttooppnnjjee

Ključna energija v tej prvi fazi je torej ddookkoonnččnnaa  pprreekkiinniitteevv oziroma
ooddkkllaapplljjaannjjee  oodd  ssttaarree  iizzkkuuššnnjjee  tteerr nneeddvvoouummnnaa  pprreeuussmmeerriitteevv  ppoozzoorrnnoossttii. To ni
isto kot le trenutno usmerjanje dela energije drugam ... mmeeddtteemm  kkoo  vv  oozzaaddjjuu
ššee  vveeddnnoo  ddeelluujjee  pprrooggrraamm  oozziirroommaa  mmooččnnaa  žeelljjaa: »Oh, ko bi me vsaj poklical(a) ...«
To ni odklapljanje, pač pa le uussttvvaarrjjaannjjee  iilluuzziijjee  rreeššeevvaannjjaa  ssiittuuaacciijjee.

Ne pozabimo, da mmooččnnaa  ččuussttvvaa energijo misli le še dodatno okrepijo ...

Kako naj torej delujemo v praksi, ko se želimo ob pomoči prve stopnje
premakniti v življenju naprej?

PPooiiššččiimmoo  ssii  nneekkaajj,,  kkaarr  nnee  bboo  nniikkaakkoorr  ppoovveezzaannoo  zz  bboolleeččoo  iizzkkuuššnnjjoo  iinn  kkaarr  nnaass
bboo  ttrreennuuttnnoo  zzaappoosslliilloo  nnaa  vvsseehh  rraavvnneehh  tteerr  nnaass  hhkkrraattii  ttuuddii  nnaavvddiihhoovvaalloo::  vv  uummuu,,
vv  ččuussttvviihh,,  ffiizziiččnnoo  iinn  dduuhhoovvnnoo..  S tem bomo preusmerili energijo. 

KKoo  mmeenniimmoo,,  ddaa  ssmmoo  kkoonnččaallii

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 ddoo  nnjjee  ppoossttaallii  ddoommaallaa  rraavvnnoodduuššnnii − nič več nas ne »vrže
nazaj« v preteklost in v stare občutke, ampak gledamo nanjo, kot da bi se, na
primer, zzggooddiillaa  kkoommuu  ddrruuggeemmuu.

Kot rečeno, včasih to odvezovanje opravimo tudi ppooddzzaavveessttnnoo: 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. ZZaaggoottoovviilloo,,  ddaa  bboommoo  gglleeddaallii  nnaa
((ddoo  nneeddaavvnneeggaa))  bboolleeččoo  ssiittuuaacciijjoo  ttaakkoo,,  ddaa  nnaass  nnee  bboo  sspprraavviillaa  iizz  eenneerrggiijjsskkeeggaa
rraavvnnoovveessjjaa,,  ttrraajjaa  llee,,  ddookklleerr  jjee  nnaaššaa  zzaavveesstt  vv  vviissookkii  vviibbrraacciijjii.. 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. 

KKoo  ssmmoo  vv  nniizzkkii  vviibbrraacciijjii,,  bboommoo  ppoo  pprriinncciippuu  rreessoonnaannccee  pprriitteeggnniillii  vv  mmiissllii  vvssee
((pprreetteekkllee))  ddooggooddkkee,,  iizzkkuuššnnjjee,,  mmiissllii  ......,,  kkii  ssoovvppaaddaajjoo  ss  ttoo  vviibbrraacciijjoo.. 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 ssee  zznnaajjddeemmoo  vv  vviibbrraacciijjii
oozziirroommaa  vv  ččuussttvveenneemm  ssttaannjjuu,,  ss  kkaatteerriimm  ssppoommiinnee  ppoovveezzuujjeemmoo. 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 rraasstt  nnaaššee  dduuššee:: vv  iinntteerrvvaalliihh − torej v določenem
ritmu − ddoožiivvlljjaammoo  rraazznnee  ssiittuuaacciijjee,,  kkii  oodd  nnaass  zzaahhtteevvaajjoo  rraasstt  iinn  sspprreemmeemmbbee
oozziirroommaa  sspprreejjeemmaannjjee  nnoovviihh  ooddllooččiitteevv,,  kkii  nnaass  uussmmeerrjjaajjoo  pprroottii  EEnnoossttii. 

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 vvrrnniittvvii  nnaa
pprrvvoo  ssttooppnnjjoo. Ko naša zavest zdrsne v nizko vibracijo − in nas lahko v tem
melanholičnem vzdušju kar zanese v energijo, ki si jo prizadevamo rešiti −,
pprreekkiinniimmoo  rraazzmmiiššlljjaannjjee  tteerr  uussmmeerriimmoo  eenneerrggiijjoo  ddrruuggaamm ... sicer bomo
zaplavali vanjo. Na primer, želeli si bomo poslušati ggllaassbboo,,  kkii  ppooddppiirraa  ttoo
vviibbrraacciijjoo, morda celo pprreegglleeddoovvaattii  ffoottooggrraaffiijjee  iizz  oobbddoobbjjaa, ki je zaznamovalo
čas, ko smo bili v taki energiji in podobno.

Ko se tega zavemo, torej pprreekkiinniimmoo  ttookk  mmiissllii  iinn  nnee  ddoovvoolliimmoo,,  ddaa  bbii
eenneerrggiijjaa  ttrreennuuttnnee  zzaavveessttii,,  kkii  jjee  vv  nniizzkkii  vviibbrraacciijjii,,  »»ppoommeettaallaa  zz  nnaammii«« ... pač pa jo
zaposlimo s kkoonnssttrruukkttiivvnniimmii  ddeejjaavvnnoossttmmii, ki nas bodo pprreemmaakknniillee  vv  vviiššjjoo
vviibbrraacciijjoo. 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: pprreeuussmmeerriimmoo  zzaavveesstt  iinn  ssee  vvrrnniimmoo  vv  vviissookkoo
vviibbrraacciijjoo,,  kkjjeerr  bbooddoo  ooddppaaddllii  vvssii  pprroobblleemmii.

Še to: nekateri smo pravi mmoojjssttrrii  nnaaddoommeeššččaannjjaa  eennee  eenneerrggiijjee  zz  ddrruuggoo,
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, kkoo  iimmaammoo
pprroobblleemm  vv  ppaarrttnneerrssttvvuu,,  ssee  oobbrrnneemmoo  ssttrraann  oodd  nnjjeeggaa  iinn  ssee  zzaakkoopplljjeemmoo  vv
ppoosseell. 

KKoonneecc  pprrvvee  ssttooppnnjjee  llaahhkkoo  zzaakklljjuuččii  pprreeiizzkkuuššnnjjoo  ......  aallii  ppaa  nnee  

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 llooččiillaa  oodd  iizzkkuuššnnjjee in s tem od bboolleeččiinnee,
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. 
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Omenjeno stanje lahko predstavlja našo končno energijo, s katero
zzaakklljjuuččiimmoo  ssiittuuaacciijjoo: zgodilo se pač je, kar se je, pustimo preteklost in
pojdimo naprej ... 

Tako smo napol rešili situacijo: rreeššiillii  ssmmoo  ssee  nnaavveezzaannoossttii  nnaa  zzvveezzoo  tteerr  nnaa
nneekkddaannjjeeggaa  ppaarrttnneerrjjaa,,  nniissmmoo  ppaa  ddookkoonnččnnoo  oopprraavviillii  zz  nneepprriijjeettnniimmii  eenneerrggiijjaammii,,
kkii  zzaazznnaammuujjeejjoo  ttoo  iizzkkuuššnnjjoo ... in zadevajo nas oziroma našo vlogo.

Povedano drugače, omenjena izkušnja nam nnee  ppoovvzzrrooččaa  vveečč  žeelljjee  ppoo
nnaaddaalljjeevvaannjjuu  iizzkkuuššnnjjee − v tem primeru po zvezi s partnerjem, s katerim smo
se razšli −, vseeno pa nam spomin nanjo morda vvzzbbuujjaa  ggrreennaakk  pprriiookkuuss ter nas
navdaja s ssppllooššnniimm  ssllaabbššiimm  mmnneennjjeemm  oo  sseebbii.

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. 

VV  tteemm  pprriimmeerruu  ssmmoo  iizzppuulliillii  žeebbeelljj,,  ššee  vveeddnnoo  ppaa  jjee  oossttaallaa  lluukknnjjaa,,  kkii  nnaass  bboo
ssppoommiinnjjaallaa  nnaannjj..  

Če zaključimo proces odpuščanja v tej vibraciji, bo verjetno ta energija
zzaazznnaammoovvaallaa  iizzkkuuššnnjjoo  zzaa  vvssee  ččaassee  ......  iinn  ssee  bboo  zzaassiiddrraallaa  vv  nnaaššoo  zzaavveesstt. Vedno,
ko se bomo spomnili izkušnje, bomo krepili energijo nizke vibracije, čeprav
bomo najverjetneje vv  sseebbii  mmeenniillii,,  ddaa  ssmmoo  jjoo  ss  tteemm,,  kkoo  nnaamm  nnii  vveečč  ddoo
ppaarrttnneerrjjaa,,  ddookkoonnččnnoo  pprreebboolleellii  iinn  pprreerraassllii. 

Očitno bi bilo dobro, če bi tudi to energijo nadomestili s prijetnejšo ...

V ta namen uporabimo vvmmeessnnoo  ssttooppnnjjoo: tu še ne objemamo izkušnje z
visoko vibracijo, pač pa ooddppuussttiimmoo  sseebbii. 

Vmesna stopnja je tako lahko »»ppiikkaa  nnaa  ii««  pprrvvii  ssttooppnnjjii,,  aallii  ppaa  ppoommeennii
pprreehhoodd  nnaa  ddrruuggoo  ssttooppnnjjoo − 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 ppoommaaggaa
ddoosseeččii  kkrriittiiččnnoo  mmaassoo  vviiššjjee  vviibbrraacciijjee. 

Če pa se odločimo, da ne bomo nadaljevali na drugi stopnji in želimo čim
prej zaključiti energije te izkušnje, pa je zzeelloo  pprriippoorrooččlljjiivvoo, da se še malo
potrudimo ...

Oglejmo si.

VVmmeessnnaa  ssttooppnnjjaa::  kkaakkoo  zzaappoosslliittii  uumm,,  ddaa  bboo  ddeelloovvaall  nnaamm  vv  pprriidd

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 uukkvvaarrjjaattii
zz  iizzkkuuššnnjjoo. 

TTaakkoo  eenneerrggiijjee  nnee  uussmmeerrjjaammoo  vveečč  ssttrraann  oodd  nnjjee,,  kkaarr  ssmmoo  ppooččeellii  nnaa  pprrvvii
ssttooppnnjjii,,  ppaačč  ppaa  vvaannjjoo..

Na prvi stopnji smo dosegli, da ob misli na izkušnjo nnee  ppoovveezzuujjeemmoo  vveečč
ssvvoojjee  vviibbrraacciijjee  zz  oosseebboo  aallii  zz  iizzkkuuššnnjjoo oziroma da nam zzaavveesstt  nnee  zzddrrssnnee  vv
uukkvvaarrjjaannjjee  zz  oosseebboo  aallii  ss  pprreetteekklloo  ssiittuuaacciijjoo, s čimer bi porušili energijsko
ravnovesje v sebi. 

V tej vmesni stopnji pa želimo doseči, da nam ob misli na osebo ali
situacijo zzaavveesstt  nnee  zzddrrssnnee  nniittii  vv  ((ddeessttrruukkttiivvnnoo))  rraazzmmiiššlljjaannjjee  oo  sseebbii.

Pomembno je, da je eenneerrggiijjaa,,  ss  kkaatteerroo  bboommoo  oobbrraavvnnaavvaallii  iizzkkuuššnnjjoo,,  ppoo  ssvvoojjii
nnaarraavvii  vvssaajj  nneevvttrraallnnaa, če že ni izraz visoke vibracije ... Tako bomo dosegli, da
bo oobb  mmiissllii  nnaa  iizzkkuuššnnjjoo  nnaaššaa  zzaavveesstt  oossttaallaa  vv  vviissookkii  vviibbrraacciijjii oziroma da se
(vsaj) nnee  bboommoo  ppooččuuttiillii  ssllaabboo. 

Na tej poti nam je na voljo kar nekaj pomoči. Ena je lahko zzaappoosslliitteevv  uummaa.
Če se spomnimo, smo rekli, da je um nagnjen k temu, da je dejaven ves čas;
glede na to mu lahko pprriisskkrrbbiimmoo  ddeelloo  ......  aallii  ppaa  ssii  ggaa  bboo  nnaaššeell  ssaamm (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 iizzbbeerreemmoo,,  ss  ččiimm  bboommoo  zzaappoosslliillii
uumm, kar nas bo peljalo naproti zavestno zastavljenemu cilju.

Ker vemo, da um deluje tako, da uussttvvaarrjjaa  nneekkoo  llaassttnnoo  rreessnniiccoo  nnaa  oossnnoovvii
»»ddeejjsstteevv««,,  kkii  jjiihh  iimmaa  nnaa  rraazzppoollaaggoo − oziroma osebnih resnic, do katerih se
dokoplje −, bomo poskrbeli, da mu bomo posredovali jjaassnnaa  iinn  nneeddvvoouummnnaa
ddeejjssttvvaa,,  nnaa  oossnnoovvii  kkaatteerriihh  bboo  ppoossttaall  nnaašš  zzaavveezznniikk.
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Kako to storimo? 

Iz vsakodnevnega življenja priskrbimo dokaze, na osnovi katerih bo uumm
zzaazznnaall  pprreetteekklloo  iizzkkuuššnnjjoo  kkoott  ppoottrreebbnnoo  zzaa  kkoorraakk  nnaapprreejj  vv  žiivvlljjeennjjuu; torej da je
bila naša pravkar končana zveza le nekakšna prehodna faza, ki je bila
potrebna, zzddaajj  ppaa  jjee  ččaass,,  ddaa  ggrreemmoo  ddaalljjee. 

Hkrati ga lahko »založimo« z ugotovitvami, s katerimi bomo pokazali, da
je bilo naše partnerstvo mmaannjj  ppoommeemmbbnnoo,,  kkoott  ppaa  nnaamm  ggaa  pprriikkaazzuujjeejjoo  ččuussttvvaa,
na primer: 

− da prekinitev razmerja nnee  bboo  vvpplliivvaalloo  nnaa  nnaaššee  nnaaddaalljjnnjjee  žiivvlljjeennjjee,
− da nniissmmoo  ss  tteemm  nniičč  iizzgguubbiillii,
− da se nnaaššee  žiivvlljjeennjjee  ooddvviijjaa  nnaapprreejj,

− da to nnii  bbiillaa  zzaaddnnjjaa  pprriilloožnnoosstt,

− da to vveerrjjeettnnoo  nnii  bbiillaa  nniittii  nnaajjbboolljjššaa  pprriilloožnnoosstt,

− da je situacija veliko mmaannjj  ppoommeemmbbnnaa  iinn  rreessnnaa,,  kkoott  ssee  nnaamm  ttaa  ttrreennuutteekk

zzddii,

− da osebno partnerstvo predstavlja le nneezznnaatteenn  ddeell  nnaaššeeggaa  žiivvlljjeennjjaa;

poleg tega to ne pomeni konca tega poglavja, ampak smo le obrnili nov

list,

− da nnaaššaa  iiddeennttiitteettaa  nnii  ppoovveezzaannaa  ss  ppaarrttnneerrjjeemm in da smo sposobni še

naprej opravljati stvari tako, kot smo jih do zdaj,

− da lahko ttaa  ččaass,,  kkii  ssmmoo  ggaa  nnaammeenniillii  ppooddrrooččjjuu  oosseebbnneeggaa  ppaarrttnneerrssttvvaa  iinn

nnaamm  bboo  zzddaajj  oossttaajjaall,,  iizzkkoorriissttiimmoo  zzaa  ssttvvaarrii,,  kkii  ssmmoo  ssii  jjiihh  vveeddnnoo  žeelleellii

ppooččeettii, 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 nniissmmoo  nniičč  nnaarreeddiillii  nnaarroobbee,,  ddaa  nniissmmoo  mmii  kkrriivvii  zzaa  vvssee

pprroobblleemmee,, ddaa  nniissmmoo  nneessrreeččnnaa  žrrtteevv  in podobno ... ker smo se le učili,

− in tako dalje.

Pomembno je, da do teh ugotovitev pridemo zz  nneepprriizzaaddeettoossttjjoo  iinn  zz
oobbččuuttkkoomm  zzaakklljjuuččeevvaannjjaa  lleekkcciijjee; lahko bi celo rekli z oollaajjššaannjjeemm  tteerr  zz
oobbččuuttkkoomm  oossvvoobbooddiittvvee. 

Pravzaprav se ššeellee  ttuu  zzaaččnnee  pprraavvoo  ooddppuuššččaannjjee; prva stopnja je bila le
energijska priprava.

Ob vsem tem nam llaahhkkoo  ppoommaaggaajjoo  rraazznnee  tteehhnniikkee, dokler sledijo cilju:
uussmmeerriittii  zzaavveesstt  vv  vviiššjjoo  vviibbrraacciijjoo  tteerr  oodd  ttaamm  ppoogglleeddaattii  nnaassee.

Nekaterim tudi pomaga, da se v tej vmesni fazi večkrat zavestno

spominjajo stvari, ki jim v partnerstvu nniissoo  bbiillee  vvššeečč 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 ooddnnooss  nneehhaarrmmoonniiččeenn; 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 nnii  ppoommeemmbbnnoo, kaj tehnično počnemo ... če le vemo, kaj je naš
končni cilj: vviiddeettii  sseebbee  −−  vv  ppoovveezzaavvii  ss  tteemm  ddooggooddkkoomm  iinn  zz  bbiivvššiimm  ppaarrttnneerrjjeemm  −−
sskkoozzii  pprriizzmmoo  vviissookkee  vviibbrraacciijjee.

Zelo priporočljivo pa je, da se premaknemo še naprej na ddrruuggoo  ssttooppnnjjoo,
kjer na celotno izkušnjo gledamo s ššee  vviiššjjee  vviibbrraacciijjee  iinn  bbrreezz  ssllaabbiihh  oobbččuuttkkoovv  ......
ddoo  sseebbee  iinn  ttuuddii  ddoo  ppaarrttnneerrjjaa. 

RReeššiitteevv  ssiittuuaacciijjee  vveeddnnoo  ssoovvppaaddaa  zz  žiivvlljjeennjjsskkiimm  ppoossllaannssttvvoomm

No, nad vsem tem pa je še ena »avtoriteta«, ki je pa ne moremo obiti ...
Namreč kkoonnččnnii  ppeeččaatt  iizzkkuuššnnjjii  bboo  ppooggoojjeenn  zz  nnaaššiimm  žiivvlljjeennjjsskkiimm  ppoossllaannssttvvoomm,
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 ... VVssee,,  kkaarr  jjee  ppoommeemmbbnnoo  vveeddeettii,,  jjee,,  ddaa  jjee  bbiill  ttaa
ppaarrttnneerr  iiddeeaalleenn  zzaattee −−  vv  ddaanneemm  ttrreennuuttkkuu.. Zdaj pa je treba usmeriti energijo
ddrruuggaamm 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 ssmmiisseellnnoo. 

Kako pa vemo, da smo zaključili vmesno stopnjo? KKoo  ssee  oobb  mmiissllii  nnaa
iizzkkuuššnnjjoo  aallii  nnaa  ppaarrttnneerrjjaa  vv  nnaass  nnee  zzbbuuddiijjoo  vveečč  nneepprriijjeettnnii  oobbččuuttkkii  ddoo  sseebbee,,  ppaačč
ppaa  bbrreezz  ssooddbbee  sspprreejjeemmaammoo,,  kkaarr  ssee  jjee  zzggooddiilloo..  

Vendar ppaazziimmoo,,  ddaa  ssee  nnee  zznnaajjddeemmoo  vv  pprrvvii  ffaazzii  rraazzvvoojjaa, ko smo
»predpražnik«; velikokrat se nam namreč zdi, da delujemo brezpogojno, v
resnici pa zzaanniikkaammoo  sseebbee,,  ddaa  bbii  vv  ooččeehh  ddrruuggiihh  iizzgglleeddaallii  bboolljjee.

Zato ne razmišljajmo, kako se naš odnos do partnerja, zveze in sebe kkaažee
nnaavvzzvveenn,,  kkaajj  pprraavviijjoo  ddrruuggii,,  kkaakkoo  gglleeddaajjoo  nnaa  nnaass  iinn  ppooddoobbnnoo − pač pa se raje
uukkvvaarrjjaajjmmoo  ss  ssvvoojjiimmii  oobbččuuttkkii  ...
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PPRRAAKKTTIIČČNNII  PPOOSSTTOOPPEEKK  DDEELLOOVVAANNJJAA  NNAA  OOBBEEHH  SSTTOOPPNNJJAAHH::  DDRRUUGGAA  SSTTOOPPNNJJAA

Druga stopnja predstavlja, kot rečeno, nnaaddaalljjeevvaannjjee  pprrvvee. 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 bbeežaannjjaa  oodd  sseebbee. Torej, ker bi nam zavest ob misli
na bolečo izkušnjo padla v neprijetno razmišljanje o sebi, bi lahko ustvarili
vzorec, kjer bi mmiissllii  nnaa  iizzkkuuššnnjjoo  zzaavveessttnnoo  aallii  nneezzaavveeddnnoo  ooddrriivvaallii  oodd  sseebbee  ...

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, nnee  uussttvvaarriimmoo  vveečč  ččuussttvvaa,,  ppaačč  ppaa  eenneerrggiijjaa  oossttaannee  vv
oobbččuuttkkuu. 

Če se na kratko spomnimo − ččuussttvvoo  nnaassttaannee,,  kkoo  uumm  nneekkii  ssiittuuaacciijjii,,
ddooggooddkkuu,,  oosseebbii  ......  pprriippiiššee  ssppeecciiffiiččeenn  ppoommeenn  oozziirroommaa  ssvvoojjoo  rraazzllaaggoo. Pravimo
tudi, da um energiji »prilepi etiketo«, s katero zaznamuje to energijo.

Bistvo čustva je, da se naša energija tu ustavi in se nnee  mmoorree  ppoommaakknniittii
nnaapprreejj, saj se začnemo vedno, ko se omenjenega spomnimo, v mislih
ukvarjati s to zadevo − kar nas ppoottiissnnee  vv  pprreetteekklloosstt  in nam onemogoča
delovanje tukaj in zdaj. Povedano drugače, zz  vvssaakkiimm  ččuussttvvoomm  ssee  ppoorruuššii  nnaaššee
ttrreennuuttnnoo  eenneerrggiijjsskkoo  rraavvnnoovveessjjee. 

Občutek pa označuje pprriimmaarrnnoo  iinn  nneevvttrraallnnoo  eenneerrggiijjoo dogodka, situacije ...
Torej ko nneekkaajj  ttrreennuuttnnoo  ddoožiivviimmoo, a se že vv  nnaasslleeddnnjjeemm  ttrreennuuttkkuu  vvrrnneemmoo  vv
eenneerrggiijjsskkoo  rraavvnnoovveessjjee. Lahko tudi rečemo, da oobbččuutteekk  nnaa  nnaass  nnee  ppuussttii
nnoobbeenneeggaa  ((ddoollggoorrooččnneeggaa))  gglloobbookkeeggaa  vvttiissaa,,  hh  kkaatteerreemmuu  bbii  ssee  kkaassnneejjee
eenneerrggiijjsskkoo  vvrraaččaallii. 

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 nnee  žeelliimmoo  nnaa  ((ddoo  nneeddaavvnneeggaa  ššee  bboolleeččoo))  iizzkkuuššnnjjoo  gglleeddaattii
kkoott  nnaa  zzeelloo  rraaddoossttnnoo,,  ppaačč  ppaa  jjoo  žeelliimmoo  zzaazznnaavvaattii  kkoott  nneevvttrraallnnoo. 

Lahko čutimo energije spoštovanja in hvaležnosti ... kot jih pač čutimo do
vsega. ČČee  uussttvvaarriimmoo  mmooččnnoo  ččuussttvvoo  −−  ttuuddii  »»ppoozziittiivvnnoo««  oozziirroommaa  ttââkkoo,,  kkii  nnaass
nnaavvddaajjaa  ss  pprriijjeettnniimmii  oobbččuuttjjii  −−,,  ssee  nnaammrreečč  pprraavv  ttaakkoo  eenneerrggiijjsskkoo  ppoovveežeemmoo  ss
ssiittuuaacciijjoo..

Vrnimo se k primeru, ko nas je zapustil partner, in si oglejmo, kako se
odvija postopek na drugi stopnji. 
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Čustvo nastane, 
ko um neki situaciji,
dogodku, osebi itd.

pripiše 
specifičen pomen

oziroma svojo razlago.



Izhajamo iz začetnega stanja, ki je hkrati tudi kkoonnččnnoo  ssttaannjjee  pprrvvee  oozziirroommaa
vvmmeessnnee  ssttooppnnjjee: iz izkušnje smo odvzeli toliko energije, da nas ne povleče
vanjo, ko se energijsko povežemo z njo, pač pa lahko vvzzttrraajjaammoo  vv  ssvvoojjii
ttrreennuuttnnii  vviibbrraacciijjii.

Če smo nadaljevali v vmesno stopnjo, tudi vemo, da je bila izkušnja
koristna in je predstavljala le llooggiiččnnoo  nnaaddaalljjeevvaannjjee  nnaa  ppoottii  rraazzvvoojjaa, zato si
ničesar ne očitamo ali jemljemo k srcu. 

PPrrvvii  kkoorraakk  ddrruuggee  ssttooppnnjjee

Drugo stopnjo lahko ponazorimo z že omenjenim primerom, ko vv  tteemmnnii
ssoobbii  pprriižggeemmoo  lluučč  iinn  tteemmaa  iizzggiinnee. 

Če želimo priti do tega, je prvi korak uussttvvaarrjjaannjjee  kkrriittiiččnnee  mmaassee  eenneerrggiijjee
vviissookkee  vviibbrraacciijjee. To pomeni, da se je treba oobbrrnniittii  vvaassee  tteerr  uussmmeerriittii  zzaavveesstt  vv
zzeelloo  vviissookkoo  vviibbrraacciijjoo. Imamo dve možnosti: 

− usmerjanje zavesti v visoko vibracijo samo nnaa  tteemm  ppooddrrooččjjuu,,  ss
kkaatteerriimm  ssee uukkvvaarrjjaammoo,

− usmerjanje zavesti in življenjske energije v visoko vibracijo nnaasspplloohh.
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Močno čustvo −
»pozitivno«

ali »negativno« −
nas veže na situacijo.



Laže je doseči rezultate na prvi način, veliko več pa nam prinaša drugi − ko
lahko gledamo na vvssaa  ppooddrrooččjjaa  iinn  nnaa  ccéélloo  žiivvlljjeennjjee  iizz  vviissookkee  vviibbrraacciijjee. To je
tudi naš končni cilj ... in takrat nam ne bo več predstavljal problemov
(oziroma energijske disharmonije) nnoobbeenn dogodek iz preteklosti.

Če želimo torej objeti (vsaj) to področje osebnega partnerstva z ljubeznijo,
je treba energijo ljubezni nnaaččrrttnnoo  ggrraaddiittii  ......  vvččaassiihh  tteeddnnee  aallii  mmeesseeccee. 

Pomaga, če smo kkaajj  ppooddoobbnneeggaa  žee  uussttvvaarriillii  nnaa  kkaakkššnneemm  ddrruuggeemm
ppooddrrooččjjuu. 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 pprreenneesseemmoo  eenneerrggiijjoo  ss  ttiisstteeggaa
ppooddrrooččjjaa  nnaa  ppaarrttnneerrssttvvoo: najprej uussmmeerriimmoo  zzaavveesstt  vv  oommeennjjeennoo  ppooddrrooččjjee, da
vzbudimo zmagovalne občutke, in ddooppuussttiimmoo,,  ddaa  ssee  nnaaššaa  zzaavveesstt  zzaassiiddrraa
gglloobbookkoo  vv  nnjjiihh. 

Takrat bodo odpadli dvomi ter strahovi in imeli bomo občutek, da
obvladujemo situacijo, ne ona nas. 

Ko to dosežemo, pprreenneesseemmoo  eenneerrggiijjoo  nnaa  ppooddrrooččjjee  ppaarrttnneerrssttvvaa. No, tudi ta
postopek je treba oossvvoojjiittii  vv  sseebbii  oziroma doseči kritično maso ... 

Primeren način, da osvojimo postopek, je mmeeddiittaacciijjaa. 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
zzaaččuuttiimmoo. Vztrajajmo v tej energiji toliko časa, dokler ne bomo zaznali, da
lahko ttaa eenneerrggiijjaa  oobbjjaammee  vvssee  nniižjjee  vviibbrraacciijjee  iinn  nnee  oobbrraattnnoo. 

Dokler bo lahko energija problema vplivala na našo zavest, le pomeni, da
ššee  nniissmmoo  zzggrraaddiillii  ddoovvoolljj  eenneerrggiijjee  vviissookkee  vviibbrraacciijjee,,  ddaa  bbii  ddoosseeggllaa  kkrriittiiččnnoo
mmaassoo  ... Zato nadaljujmo. 

In ne bojmo se, da bomo vložili preveč energije: nniikkoollii  nnee  bboommoo  zzggrraaddiillii
pprreevveečč eenneerrggiijjee  EEnnoossttii,,  kkii  bbii  nnaass,,  nnaa  pprriimmeerr,,  oohhrroommiillaa  vv  ddeelloovvaannjjuu  ...

Namreč, ko bomo enkrat dosegli kritično maso, bomo zaslišali srce in
intuicijo ter zaznali aktivnosti, ki izhajajo iz nje, zato bomo nemudoma zzaaččeellii
ddeelloovvaattii. 

DDrruuggii  kkoorraakk  ddrruuggee  ssttooppnnjjee

Tako bo ddrruuggii  kkoorraakk  ddrruuggee  ssttooppnnjjee  pprriiššeell  ssaamm  oodd  sseebbee:: kkoo  ssee  bboo  nnaaššaa
zzaavveesstt  ttrrddnnoo  zzaassiiddrraallaa  vv  vviissookkii  vviibbrraacciijjii,,  bboo  ssaammooddeejjnnoo  oobbjjeellaa  vvssee  eenneerrggiijjee
nniižjjiihh  vviibbrraacciijj. 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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Nikoli ne bomo zgradili
preveč energije Enosti ... 
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Energijo preteklega partnerstva bomo tako dojemali zgolj kot iizzkkuuššnnjjoo,,  kkii
jjii  nnee  bboommoo  pprriippiissoovvaallii  nnoobbeenneeggaa  pprreeddzznnaakkaa ali posebnega pomena. 

To bomo lahko zaznali z energijo, s katero preverimo, ali smo dosegli
namen: ppoosskkuussiimmoo  ssee  ssppoommnniittii,,  kkaakkššeenn  jjee  bbiill  nnaašš  ooddnnooss  ddoo  ppaarrttnneerrjjaa  pprreedd
nnaaššoo  sskkuuppnnoo  iinnttiimmnnoo  iizzkkuuššnnjjoo; ko sva bila, na primer, samo prijatelja.

Sem se želimo premakniti. Če smo dosegli kritično maso, nas bodo ob
spominu na izkušnjo preplavili pprriijjeettnnii  oobbččuuttkkii. 

Torej je naš cilj, da se vrnemo na začetek, kajti »»ttaamm,,  kkjjeerr  jjee  zzaaččeetteekk,,  bboo
ttuuddii  kkoonneecc««, 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 kkeerr  zzddaajj  iizzhhaajjaammoo
iizz  LLjjuubbeezznnii,,  llaahhkkoo  ooppaazziimmoo  ppoovvssoodd  vv  sseebbii  iinn  ookkoollii  sseebbee  llee  LLjjuubbeezzeenn. 

Torej bo vse, kar bo naša energija izražala, le hhvvaalleežnnoosstt  žiivvlljjeennjjuu. 

S tem razrešimo disharmonično energijo tako do bbiivvššeeggaa  ppaarrttnneerrjjaa  kkoott
ttuuddii  ddoo  ssiittuuaacciijjee  iinn  ddoo  sseebbee.

To drugo stopnjo je zelo težko opisovati z besedami, saj je to pprroocceess,,  kkii  ggaa
jjee  ttrreebbaa  žiivveettii. Tudi tu lahko uporabimo razne tehnike, na primer
vizualizacijo, afirmacije in podobno, a vedno le v skladu s končnim ciljem ...
ne pa, da ppoossttaanneejjoo  ssaammee  sseebbii  nnaammeenn. 

Če želimo torej doseči omenjeno, je pomembno, da ččiimm  vveečč  ččaassaa
pprreežiivviimmoo  vv  vviissookkii  vviibbrraacciijjii. 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 pprreevveečč  nneerraazzrreeššeenniihh  iizzkkuuššeennjj  iizz  pprreetteekklloossttii ,  ki
potrebujejo odpuščanje, da bi reševali vsako posebej,

− ker s tem nnee  pprreepprreeččiimmoo  nnaassttaannkkaa  nnoovviihh  ppooddoobbnniihh  iizzkkuuššeennjj  vv
pprriihhooddnnoossttii.

»Tam,
kjer je začetek, 
bo tudi konec.« 

(Jezus)



Zato se lahko odločimo, da se zadeve lotimo ssttrraatteešškkoo  iinn  tteemmeelljjiittoo. Treba
pa se bo poglobiti v srž problema ... Poglejmo.

NNEE  OODDPPUUŠŠČČAAMMOO  LLJJUUDDEEMM,,  PPAAČČ  PPAA  SSEEBBII  IINN  SSIITTUUAACCIIJJII,,
VV  KKAATTEERRII  SSMMOO  SSEE  ZZNNAAŠŠLLII

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, nnee  ppoosskkuuššaajjmmoo  ooddppuussttiittii  oosseebbii,,  kkii  nnaamm  jjee  oommooggooččiillaa  lleekkcciijjoo
oziroma ki je bila igralec v igri, kjer so se prikazovale energije, ki se odvijajo v
naši notranjosti, ampak ooddppuussttiimmoo  sseebbii  tteerr  ssiittuuaacciijjii  nnaasspplloohh. No, morda
besedna zveza »odpustiti situaciji« ni ravno najprimernejša in je boljša:
hhaarrmmoonniizziirraammoo  ssvvoojj  ooddnnooss  ss  ssiittuuaacciijjoo. 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 vvsseemmii,,  kkii  ssoo  aallii  ssee  ššee  bbooddoo  zznnaaššllii  zz  nnaammii  vv  ppooddoobbnnii  iizzkkuuššnnjjii  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 nnee  bbii  ooddpprraavvlljjaallii  vvzzrrookkaa,
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
ookkuuppiirraa  nnaaššee  mmiissllii  nnaa  zzaavveeddnnii  rraavvnnii  −−  ttoorreejj  pprrii  vvssaakkooddnneevvnniihh  oopprraavviilliihh  −−  ttaakkoo
mmooččnnoo,,  ddaa  ssee  nnee  mmoorreemmoo  zzbbrraattii  iinn  oossrreeddoottooččiittii  nnaa  oopprraavvlljjaannjjee  ttrreennuuttnneeggaa
ddeellaa; 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 rraazzrreeššiillii  sskkuuppaajj. 

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
ssttrraatteešškkoo  oozziirroommaa  nnaaččrrttnnoo  ... ali iz vzroka navzven, kot je opisano v
nadaljevanju. 
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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.



Tako bomo istočasno reševali »krizne primere« (preko dneva − po principu
dveh stopenj), ob tem pa še splošno delovali tako, da bomo oommeejjeevvaallii  vvpplliivvee
vvsseehh bboolleeččiihh  iizzkkuuššeennjj  ...

Poglejmo, kako naredimo slednje. 

OODDPPUUŠŠČČAANNJJEE  SSEEBBII

NNaajjppoommeemmbbnneejjššaa  oosseebbaa  −−  iinn  pprrvvaa,,  kkii  jjii  jjee  ttrreebbaa  ooddppuussttiittii  zzaa  kkaatteerroo  kkoollii
iizzkkuuššnnjjoo tteerr  nnee  gglleeddee  nnaa  vvssee  −−  ssmmoo  mmii  ssaammii.. 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 iizzkkuuššnnjjoo  ppooddppiirraallaa  ... 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 zzeelloo  ppooddoobbnnaa. 
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Najpomembnejša 
oseba − in prva, 

ki ji je treba odpustiti 
za katero koli izkušnjo
ter ne glede na vse −

smo mi sami.
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