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Razvozlavanje vaših začaranih krogov je verjetno najtežja stvar, ki ste jo, ali pa jo 

boste kdajkoli počeli. 

Da je to početje produktivno, morate vanj vložiti trud, čas in predanost. 

 

Če ste pripravljeni vložiti vse to in vztrajati do konca, bo vaš trud več kot poplačan.  

O sebi se boste naučili stvari, za katere doslej niste niti vedeli, da obstajajo.  

Z vsakim korakom, ki ga boste naredili na poti samo sprejemanja in posledično 

samozdravljenja, boste nagrajeni z več svetlobe in energije. Stvari v vašem življenju se bodo 

postavljale na svoja mesta in življenje bo spotoma postajalo bolj celostno v vseh vidik vašega 

bivanja. 

 

_______________________  

Verjetno ste iz zgornjega že razbrali, da je najprej potrebna odločitev- vaša odločitev. 

Ta je lahko za ali proti, vaša svobodna volja je, da se odločite tako ali drugače. 

Če ste se odločili, da tega sedaj ne bi počeli, je to v redu. Skupaj smo prišli do sem, sedaj se 

poslavljamo in se srečamo kje drugje. 

Če pa ste se odločili ZA in ste rekli »sedaj grem do konca!« Potem seveda 

dobrodošli, skupaj bomo prehodili to pot, ki v resnici ni tako zahtevna, kot se zdi na prvi 

pogled. 

  

ZAČARANI KROGI 

  

Vsi ustvarjamo začarane kroge bolečih izkušenj.  Vzrok zanje se nahaja v  pomanjkanju 

poznavanja samih sebe, pomanjkanju ljubezni do sebe in popačenem razumevanju kako se 

božanska energija izliva skozi nas.  

 

Vsi trpimo zaradi svojih zmot in napačnih predstav o delovanju "vesolj/božanskega". 

Življenje ustvarjamo skozi lastne iluzije, na podlagi naučenega in prevzetega od okolja, ki nas 

obdaja.  
K temu dodamo še več trpljenja z obrambnim sistemom pred izvorno bolečino, iz našega 

otroštva.  
Znova in znova ustvarjamo nove začarane kroge, ki nam preprečujejo, da bi ustvarili in živeli 

življenje kakršnega v resnici želimo. V begu pred sprejemanjem bolečine postanemo napeti in 

togi. Upiramo se bolečini iz otroštva in bežimo pred svojimi ranami. Kar povzroča še več 

začaranih krogov, ki jim ni videti konca. 

 

Poznavanje začaranih krogov nam pomaga doumeti stanja, ki jih doživljamo.  Zato moramo 

najprej prepoznati svojo izvorno rano- mimogrede - če ste v fizičnem telesu, to pomeni, da ste 

se skupaj s fizičnim telesom, utelesili tudi z izvorno rano. 

 


