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UVOD 

Smisel reševanja problemov 
Problem, s katerim se soočimo, moramo rešiti ali pa odstraniti energije/želje, ki so 

vzrok temu problemu. Ko problem rešimo na takšen ali drugačen način, je to naše 
duhovno napredovanje, ki ima za posledico pridobivanje materialnih dobrin. 

 
Če problema ne rešimo, se pojavi naslednji v težji obliki. To se ponavlja, dokler ne 

obupamo. 
 

Da se izognemo duhovni stagnaciji oziroma brezizhodnosti, je bistveno spoznanje, 
kako lahko z direktno povezavo z neskončnim izvorom vsega rešujemo probleme, 
duhovno napredujemo, uspešno, zdravo in srečno živimo v bogatem materialnem svetu, 
predvsem pa razumevamo dogajanje okoli sebe. 
 

Pot je opisana v nadaljevanju, kjer spoznamo, kako misel preko zavesti deluje na 
podzavest in kako potem le-ta uresničuje misel. Smisel uporabe te poti je, da podzavesti 
nalagamo na določen način urejene misli, če želimo živeti urejeno, harmonično življenje. 
Prav tu je uporaba miselnih vzorcev zelo koristna. 
 
 

PROBLEMI 
Naše življenje je sestavljeno iz problemov. Problem je vedno rešljiv, saj nosi rešitev že 

v sebi. Naša naloga je, da jo samo poiščemo/sprevidimo. Včasih je to delo mukotrpno 
zaradi našega nepravilnega pristopa k reševanju naloge - lekcije - problema, ki nam ga 
nalaga življenje glede na naše zahteve in cilje. Ljudje, ki imajo malo želja, imajo malo 
problemov. 
 

Ne smemo pozabiti, da ne obstajajo samo tiste želje, ki se jih zavedamo, pač pa tudi 
tiste, ki jih nosimo v sebi od trenutka, ko smo si nekaj, morda mimogrede, potihem 
zaželeli. Nanje smo že pozabili, vendar še vedno obstajajo v energetskem zapisu. Bodite 
prepričani, da vsakdo izmed nas nosi veliko latentnih želja, ki se želijo uresničiti prav 
nam. Zato se pojavijo problemi, ki se nas na videz ne tičejo, v resnici pa so odgovor na 
našo željo, ki smo jo že pozabili. 
 

V času rednega šolanja te probleme imenujemo naloge. Samo težje naloge običajno 
imenujemo problemi. Lepše bi lahko rekli, da je to pot, ki jo moramo prehoditi, da si 
uresničimo želje. Tako pač deluje življenje. 

 
Ko se pojavi problem, si ga predstavljajmo (po šolsko) kot lekcijo, ki jo moramo 

opraviti v naši učilnici (telesu). Razveselimo se takih lekcij, kajti to je naš napredek - 
uspeh. Pridobimo si znanje, da bomo probleme uspešno reševali. Delajmo za človeštvo in 
s tem tudi zase.Velikokrat se zgodi, da začetnih, lažjih lekcij ne opravimo. Problem 
potisnemo v podzavest. Nato napačno sklepamo, da se nam je uspelo izogniti "delu", ki pa 
je v bistvu duhovno napredovanje, katerega posledica je lahko tudi pridobivanje 
materialnih dobrin, kot smo že povedali. Kadar pridemo v situacijo, ko problema ne 
mislimo rešiti, moramo miselno odstraniti tudi željo, ki nas je pripeljala do prvega ali  



 
 
 

 

3 

katerega koli vmesnega koraka na poti k uresničitvi te želje. S tem pa smo se odpovedali 
svoji rasti. Če tega ne bomo naredili, podzavest razume, da je rešitev problema prelahka in 
nam v zvezi z uresničitvijo iste želje pošlje nov, težji problem. Le ta nas lahko pripelje 
spet bliže k uresničitvi želje, če ga seveda rešimo. 
 

Običajno je naš naslednji problem v povsem drugačni obliki in na videz nima zveze s 
prvotnim, lažjim problemom, ki je sedaj v podzavesti, vendar je pomemben za uresničitev 
iste želje. Vsak nadaljnji problem je bistveno težji. Če ne rešimo niti tega (za to je velika 
verjetnost, saj niti lažjega nismo rešili), se tudi ta zapiše v podzavest kot nerešen. 
Naslednji problem je za nas spet težje rešljiv. In tako lahko v nedogled čakamo na 
uresničitev svoje želje. 
Zavestno se nihče ne odloča za težko breme nerešenih problemov.  
 

Opisala bom eno izmed poti, ki vas lahko osreči, ker vodi k popolnosti. Verjetno svoje 
lastne poti do sedaj še niste odkrili, zato vam že preizkušeno ponujam kot pomoč in vam 
želim veliko sreče.  
 

Doma 
V zadnjem poglavju bomo imeli "recept" za reševanje vseh problemov. Ne bomo več 

čutili potrebe, da bi jih pred seboj skrivali ali se jim izmikali. 
 

Naštejmo nekaj najpogostejših problemov, ki nam močno oslabijo naše energetsko 
polje in povzročijo, da kasneje nimamo dovolj energije, da bi dobro opravili še kake druge 
naloge, ki so prav tako ali pa še pomembnejše v našem življenju: 

 
a) nerazumevanje s partnerjem, 
b) nerazumevanje otrok s starši in staršev s svojimi starši, 
c) nerazumevanje otrok z vzgojitelji, učitelji, profesorji, 
d) nerazumevanje s samim seboj. 

 
Pri nerazumevanju s partnerjem je treba znati najti idealno pot med željami (tudi 

skritimi) obeh partnerjev. 
 

Kadar pride do nerazumevanja med otroki in njihovimi starši, se je treba naučiti 
popuščati (vseeno je, kdo prvi popusti), vendar na tak način, da ni negativnih posledic. 
Vse to se da doseči, če človek dovoli, da se odnosi začnejo spreminjati. 

 
Pri otrocih je izvor nerazumevanja (ki je navadno le nezadovoljstvo ali nezanimanje) v 

ozkosti njihovega obzorja. Nehote ali nevede jih ponavadi vzgojitelji, učitelji, profesorji 
"speljejo" na svoj kanal razumevanja. Zelo žalostno je, kadar otrok to brez argumentiranja 
sprejme. 
 

Kadar smo v konfliktu sami s seboj, to pomeni, da naše trenutno razmišljanje ni 
usklajeno z našim razmišljanjem v preteklosti. To je tipično za ljudi, ki nimajo 
postavljenih ciljev. 
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V šoli 
Tu se pojavijo problemi: 
 

a) zaradi premajhnega sodelovanja med učenci in njihovimi učitelji, 
b) v učenčevem odnosu do učitelja, 
c) v učiteljevem odnosu do predmeta, ki ga poučuje, 
d) zaradi površnega in neiskrenega sodelovanja staršev z učitelji,  
e) zaradi slabega znanja in kot posledica le-tega; slabe ocene učenca navadno pripeljejo do 
popravnega izpita, do ponavljanja letnika ali celo do tega, da mora iz šole, ker nima več 
pravice ponavljati. 
 

V službi 
Običajno se pojavljajo težave zaradi: 

 
a) prenizke plače, 
b) konfliktov z nadrejenimi kot tudi podrejenimi, 
c) nezadovoljstva pri delu. 

 

Kjerkoli 
Ponavadi pride do nekontrolirane materializacije energije, ki jo sicer zavestno 

zadržujemo, da se ne bi komu bližnjih zamerili, v materialnem svetu med neznanimi 
ljudmi. Navidezno so ti ljudje za nas res tujci, vendar imamo z njimi veliko skupnega na 
miselnem nivoju. Smo nosilci podobnih energij. Ker pa energij ne znamo kontrolirati, se 
le-te sprostijo oziroma materializirajo brez kontrole. To se zgodi takrat, ko se dopolni 
potrebna količina energije. 
 

Do nezaželjenih materializacij slabih energij najpogosteje pride: 
 

a) v trgovini, 
b) pri zdravniku, 
c) na zabavi, 
d) na potovanju, 
e) po obisku pri jasnovidcih. 

 
Problemom na tem nivoju se je najlažje izogniti, ker niso vključeni ljudje, na katere 

smo čustveno vezani. Zato bi bilo primerno, da bi uvajali spremembe v svojem življenju 
prav na tem nivoju. Največkrat nam prav nepoznani ljudje kažejo, kakšne energije nosimo. 
Treba jih je le prepoznati. 
 

ISKANJE REŠITVE PROBLEMA 

Med podobnimi, že rešenimi problemi 
Upam, da ste toliko samozavestni in da se čutite toliko močni, da začnete z akcijo in 

vsaj v začetku osvetlite svoj problem s pomočjo podobnih, predhodno rešenih problemov. 
Do teh rešitev pridemo, kadar se zavedamo, da jih iščemo. Tako se pravočasno spomnimo 
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nekoga, ki se je ukvarjal z reševanjem podobnega problema. Pogovor s tako osebo nam je 
običajno v pomoč. Včasih se spomnimo določenega članka, morda stavka, ki je v tesni 
zvezi s tem, kar nas zanima. Lahko se zgodi, da na ta način pridemo do ključa za rešitev 
problema. 

Pri strokovnjakih 
Problem lahko prepustimo v reševanje strokovnajku, a dolgoročno gledano mi osebno 

pri tem ne bomo veliko pridobili. Problem bo sicer rešen, a slej ko prej se bomo morali 
sami soočiti s svojo življenjsko nalogo. 

S pomočjo novih znanj 
Rešitev problema lahko iščemo kjerkoli, izogibati pa se moramo svojim zmedenim 

mislim. Kadar se potopimo v svoje misli, nimamo več dostopa do znanja drugih ljudi. Ker 
smo samo v svoji podzavesti, imamo dostop do malo znanja.  
Umetnost in potreba današnjega časa je, da na čim preprostejši način pridemo do čim več 
novih znanj, ki so v materialnem svetu že dokazana ali pa še ne. Pomembno pa je, da 
znanja, ki jih osvojimo, tudi praktično uporabimo in ugotovimo vrednost, ki jo imajo za 
nas - na raznih seminarjih, tečajih, v šoli... 

S pomočjo novih izkušenj 
Ko bomo preizkusili zgoraj navedene možnosti reševanja problema, si bomo nabrali 

nove izkušnje, ki nam v nadaljevanju reševanje problemov še bolj olajšajo. Tako bomo 
kos težjim in težjim problemom. Sebi in drugim pa lahko pomagamo uresničevati bolj in 
bolj zahtevne želje. 

S pomočjo novih vedenj 
Zadnji korak pri reševanju problema naredimo, ko vključimo še vednost oziroma se 

povežemo z Izvorom znanja. Mnogi ljudje pravijo, da verjamejo le to, kar vidijo. Vsi ti se 
še ne znajo povezati z Izvorom znanja.   Ni nujno, da jim dokazujemo obratno, ker 
zaznavajo svet pač s svojimi čutili. Velikokrat v življenju naredimo določene poteze - 
akcije, ki jih naša okolica ne razume. Pri takem odločanju smo povezani z Univerzalnim 
znanjem, ki na nas deluje direktno preko Kolektivne podzavesti. Naša zavest zazna samo 
rezultat delovanja. Ljudje, dokler se sčasoma ne navadijo na naš način delovanja, lahko 
naše akcije označijo kot nepremišljene; kar pa je seveda daleč od resnice. 
Ko probleme rešujemo na tak način, bi lahko že rekli, da postajamo modri. Modrost ne 
govori, pač pa v okolico seva določene energije, ki jih težko razumemo in si njenih 
materializacij ne znamo razložiti. Vendar te energije ljudi spontano privlačijo. V bližini 
takega človeka se dobro počutimo in smo odprti za učenje. Dokler se sami ne znamo 
povezati z Neskončnim izvorom vsega, uporabljamo kanal - modreca. Kasneje  pa tudi 
sami postanemo direktni kanal do izvora. 
Okrog modrecev - gurujev je tišina, ki govori sama zase. Spoznajmo  trojnost, ki pravilno 
deluje le v smeri puščic. Obratna smer je lažna in nam ne da ZAVESTNE povezave z 
Vsemogočnim izvorom energij. 
 
 

MOČ LJUBEZEN

MODROST  
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Za nas je to največja "nesreča" oziroma največji problem, ki ga moramo rešiti in s tem 

doseči SATCITANANDA stanje. To je stanje neomejenega znanja, neomejenega bivanja 
in neomejenega blaženstva. Zakaj ne bi tega stanja zaznali že v tem telesu? Takrat, ko 
živimo v pravi smeri trojnosti, tudi lepo skrbimo za svoje telo, saj je skrb Vsemogočnega 
izvora namenjena tudi temu. 
 
 

UNIVERZALNA ŽIVLJENJSKA POT S STALIŠČA ENERGIJ - 
SATCITANANDA 

 
Podobno kot matematiki si bomo delovanje misli preko zavesti na podzavest predstavili 

s pomočjo aksiomov. Aksiom je veljavna trditev, vendar se je s sredstvi, ki so nam na 
voljo, ne da dokazati. 
 

Misel - Zavest - Podzavest 
 
Aksiomi misli: 

 
M0: Obstaja neskončen izvor vsega.  
  
M1: Misel je energija. Imenovali jo bomo MISELNA ENERGIJA, ki je lahko aktivna ali 

pasivna. Aktivna energija je, kadar razmišljamo, kadar pa prenehamo razmišljati, smo 
miselno energijo pustili v latentnem - pasivnem stanju. Pasivne energije odčitavajo 
radioestezisti, jasnovidci in vsi tisti, ki imajo razvito sposobnost zaznavanja še 
nematerializiranih energij. V naše dobro je, da se tega naučimo tudi sami. Samo 
hoteti moramo. 

 
M2: Misel je nematerialna energija. 
 
M3: Miselna energija deluje v materialnem. Telesa živih bitij so kanali za miselne 

energije. Ljudje smo duhovne iskre v človeškem telesu. Vsaka duhovna iskra pa ima 
neposredno povezavo z duhovnim izvorom. Misel neskončnega izvora 
Vsemogočnega se je naselila v obliki duhovne iskre v telesu. Duhovne iskre vseh 
živih bitij v kozmosu tvorijo neskončen izvor vsega. Človek ni le telo, pač pa je 
upravitelj, gonilna sila, mali ustvarjalec na planetu Zemlja - "Vse sem, vendar v 
malem." V neskončnem pa je vsemogočni ustvarjalec, vzdrževalec in uničevalec. 
Smo delček Vsemogočnega in smo z njim povezani, če se tega zavedamo ali ne. V 
veliko korist nam je lahko, če se zavedamo. Naša povezava z Vsemogočnim je naša 
misel. Misel pa je povezuje z mislijo, kot se veže nit z nitjo. Kot misel lahko 
delujemo v lastnem telesu, v telesu drugih (če tam ne gre za prepoved duhovne iskre), 
skozi telesa drugih ali pa celo in v predmetih telekineza (premikanje predmetov na 
nadaljavo). 

 
M4: Podobne miselne energije se privlačijo in združujejo. "Povej mi, s kom se družiš, pa ti 

povem, kdo si.""Povej mi, kaj ješ, pa ti povem, kaj si." Ljudje že od nekdaj vedo, da 
se podobno povezuje. 
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V1
V1

V1 V1

V1 
 
 
 Misel : "Jaz sem uspešen." iz okolice privlači ljudi s podobnimi mislimi. Ti ljudje so 
uspešni tudi v  fizičnem svetu. Materializacija misli se s pomočjo latentnih energij iz 
okolice pospeši. (Aksiom M4) 

1V

 
M5: Vsaka misel teži za tem, da se uresniči - materializira. 
Delovanje misli se ustavi ali spremeni z mislijo. 
 

Vprašanje je: 
KOMU ALI ČEMU? 
 
O komer ali čemer razmišljamo, kamor pošiljamo miselno energijo.  

 
Zmeraj razmišljajmo z zavestjo, da naša misel takoj "stopi v  akcijo" in se naseli v 

energetskem plašču tistega, o komer razmišljamo. Veliko nevarnost za nas predstavlja, 
kadar se na koga jezimo. Tudi dotična oseba zazna našo jezo, če seveda nima ustvarjenih 
blokad za sprejem slabih energij iz okolice. Če je kdo v naši okolici bolan, mu lahko 
"posodimo" naše telo za kanaliziranje energij zdravja, kajti bolnik sam težko kanalizira 
energije zdravja. 

 
Kadar imam v mislih svojega profesorja, se energetsko vežem z njim. Kasneje se 

energetska navezava materializira. Vrsta materializacije je odvisna od tega, kako sem o 
osebi v povezavi z drugimi razmišljal in kako sem se ob tem počutil. Učencem 
priporočam, naj pozitivno razmišljajo o svojih učiteljih, ker je to eden od zelo dobrih 
načinov, kako si pridobiti njihovo naklonjenost, tudi če so predhodni odnosi slabi in četudi 
nimajo veselja do učenja. 
 

KDAJ? 
Ko je naložena zadostna količina energije, da se misel uresniči. 

 
Naučiti se moramo: 
 

 - KONCENTRACIJE, 
 - MEDITACIJE, 
 - VIZUALIZACIJE, 
 - UPORABE AFIRMACIJE (tj. biti zmeraj miselno usmerjen v delovanje 
   v skladu z Neskončnim izvorom), 
 - KONSTRUKTIVNEGA LOGIČNEGA MIŠLJENJA, 
 - PRETVARJATI ENERGIJO, KI JE ŠKODLJIVA ZA ČLOVEŠTVO, v koristno 
   energijo. To počnemo z lahkoto s pomočjo misli, nebrušenih 
   kristalov, zaužitih vitaminov in mineralov. 
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 - PRAVILNEGA UŽIVANJA HRANE, 
 - RAZGIBATI IN ODPOČITI SVOJE TELO. 
 

KJE? 
Kjer se oseba ali predmet, ki mu pošiljamo miselno energijo, nahaja. 

 
Ko o nekom ali nečem razmišljamo, ni nujno, da osebo ali predmet tudi vidimo. Lahko 

delujemo telepatsko na podzavest te osebe, seveda če nima "narejene" miselne prepovedi 
vstopa energij iz okolice v njeno energetsko polje. Oseba s tako blokado mora imeti 
sposobnost močnejše koncentracije na danem miselnem področju kot oseba, ki telepatsko 
pošilja energijo z razmišljanjem. V bistvu se je "vsiljenih" - tujih energij na mentalnem 
nivoju zelo težko ubraniti. Lahko poskusimo s tehniko, da energijo sprejmemo in jo takoj 
miselno spremenimo - pretvorimo. Fizično to izvedejo energetski centri - ČAKRE, ki 
energijo spremenijo v uresničitev naših želja. 
 

Na materialnem nivoju se v energetskih poljih ljudi odvijajo prave elektronske vojne. 
Posledice vsi dobro poznamo: bolezen, nezadovoljstvo, sovraštvo, ljubezen, strah. Od nas 
samih je odvisno, ali bodo posledice dobre ali slabe. 

 
Kot primer lahko vzamemo zgodbo iz vaškega življenja. Vaščani včasih določene 

osebe ne sprejmejo medse in jo "bombardirajo" z negativnimi energijami (običajno 
skrivoma). Oseba, ki je žrtev, se ne zna braniti, sicer pa se je tudi zelo težko upreti tako 
močnemu negativnemu miselnemu polju ljudi iz svoje okolice. Prizadeti se začne odzivati 
z raznimi vzorci obnašanja, lahko gre za odvisnost od alkohola, umik ali beg iz 
nespodbudnega okolja in za celo vrsto drugih vzorcev. Redko se zgodi, da se človek 
odloči za "borbo". Pri tem mu najbolj pomaga misel, jasno usmerjena v določen cilj. 
Lahko postane zgled, učitelj ljudem, ki ga niso sprejemali. Takrat množica popusti. Tako 
delujejo naravni zakoni - VZTRAJNOST, VERA in ZAVESTNO NALAGANJE 
ENERGIJ V IZBRANI CILJ je zmeraj poplačano. 
 

KAKO? 
Kakor si sami definiramo, oziroma v skladu z neskončnim izvorom vsega ( z Bogom, s 

Kozmosom, s Kolektivno podzavestjo, z Univerzumom, z Naravo). Kadar si sami 
definiramo, kako naj se nam nekaj izpolni, je to lahko zelo nevarno. Če si vse preveč 
natančno definiramo, se zna zgoditi, da bomo precej časa čakali na uresničitev 
zastavljenega cilja. Lahko določene stvari spregledamo in ko se nam želja izpolni, smo vse 
prej kot zadovoljni. Najboljša pot je ta, da si poljubno natančno definiramo izpolnitev 
želje in dodamo: "Naj se izpolni v skladu z Neskončnim izvorom." Le ta dela brez napora 
in nas je poslal na naš planet na počitnice - UČENJE. Pri vsem tem učenju nam je 
dovoljeno, da se imamo lepo, le odločiti se je treba za to.  

 
Tako se bomo izognili nepotrebni jezi oziroma obsojanju samega sebe, da smo bili 

premalo pozorni. Po drugi strani pa lahko sami sebi dovolimo, da se nam dogajajo boljše 
stvari, kot smo jih doslej vajeni. Ljudje smo v splošnem skromna bitja (v ozadju je strah), 
ker kaj drugega ne upamo biti. Če se prepustimo Neskončnemu izvoru, dobivamo tisto, 
kar je za nas in za ljudi okrog nas najboljše.  
Torej, zaupajte tistemu, iz kogar izhajate, tistemu, ki skrbi, da živite, tistemu, ki skrbi, da 
se boste vrnili tja, od koder izhajate. Zaupanje v Neskončni izvor izhaja iz pridobivanja 
znanja, vendar pa moramo  navidezno stopiti iz svojega varnega in poznanega prostora, v 
katerem vladajo določene zakonitosti (biologija, matematika, kemija, fizika). Lahko 
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uporabim prispodobo matematike v petem razredu. Ko zakonitost sprejmeš, je to tako, kot 
če bi skočil iz množice naravnih števil (kjer je seštevanje neomejeno, odštevamo pa z 
omejitvijo) v ulomke (kjer ni omejitev niti pri seštevanju niti pri odštevanju). Sprva otroci 
ne vedo, kaj početi z ulomki. Ko pa spoznajo in obvladajo zakonitosti računanja, nekako 
do osmega razreda prepoznajo tudi logične povezave. Zanje veljajo zakonitosti naravnih 
števili, a tudi dodatne zakonitosti. Razširili so si prostor. V njem veljajo tudi vse prejšnje 
zakonitosti.  
 

Prav tako je v življenju. Zakonitosti v našem prostoru - Zemlji so zakonitosti, ki veljajo 
v vsem Univerzumu, vendar tam obstajajo še dodatne zakonitosti, ki na Zemlji kot 
materialnem planetu ne veljajo. Tukaj gre le za duhovne iskre, ujete v svoja telesa. Zaradi 
neznanja in nerazumevanja se zdi življenje težko. 
 

S tem člankom bi želela ljudem olajšati prve korake na tej poti.  
 
M6: Kristali so akumulator, ojačevalnik in transformator (pretvornik) miselnih energij. 

Kadar miselno energijo pošiljamo skozi kristale, nam le-ti miselne energije 
harmonizirajo in ojačajo (podobno spodobnim) preden se te ustavijo v podzavesti 
oziroma v našem energetskem plašču. 

 
M7: Misel deluje preko zavesti ali mimo zavesti v podzavest. Zavest je za misli le 

odskočna deska. Tu misel zaznamo na materialnem nivoju in se zavestno odločimo, 
kaj bomo s posameznimi mislimi storili. Preko zavesti tudi iščemo nove ideje v 
povezavi z Neskončnim izvorom vsega. Misel deluje direktno na podzavest takrat, ko  
razmišljam o drugih. 

 
 

Aksiomi zavesti: 
Z1: Zavest odloča o tem, kakšne energije bodo prišle do podzavesti. Zato je zelo 

pomembno, kako in o čem razmišljamo. Misli jeze se zapišejo kot energije jeze in se 
iz okolice vežejo na osebo, ki se jezi. Na ta način se energija, ki je potrebna, da se 
oseba spet razjezi, znova dopolni. Če se to ne ustavi, je oseba neprestano v konfliktu 
s svojo okolico, jezi pa se tudi na predmete, ne samo na ljudi. 

 
Z2: Mi, duhovne iskre, se zavestno odločamo, o čem bomo razmišljali. Z zavestnim 

razmišljanjem določimo, kaj bomo "želi". 
 
Z3: Zavest so vrata do podzavesti. Zavest da dovoljenje, da se nekaj zgodi. Zavest ima 

direkten vpliv na delovanje človekovih energetskih centrov - čaker, ki sprejemajo 
preobrazbo ali pa oddajajo energijo v razponu od najbolj grobe do najfinejše. 

 
Z4: Zavest je aktivna samo v SEDANJOSTI. V tem trenutku nalagamo energijo za 

materializacijo v prihodnosti. Izkoristimo ga! 
 
 
 

Aksiomi podzavesti: 
 
P1: Podzavest je absolutni poslušalec in uresničevalec. 
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P2: Podzavest je naš največji prijatelj. Kadar jo prosimo za pomoč, nam vedno pomaga. 
 
P3: Podzavest je naš največji sovražnik. Izpolnjuje nam tudi tisto, kar smo slabo naložili. 
 
P4: Podzavest ne priznava niti časa niti prostora. Do materializacije pride takrat, ko je 

naloženo dovolj energije za izpolnitev določene želje. Na srečo (zaradi možne 
zlorabe) ne vemo, koliko energije je potrebno, da se nekaj izpolni. Ko bodo ljudje 
bolj samoodgovorni in samoprepoznani, bo vsaka informacija dobrodošla. Zaenkrat 
pa je za nas, Zemljane, še preveč pomembno to, koliko bomo zaslužili za določeno 
opravljeno delo, koliko bomo plačali za neko storitev. Malo ljudi o denarju razmišlja 
na pozitiven - koristen način, kako je tudi v denarju skrita naša energija ali pa 
energija koga drugega. 

  
P5: Podzavest ne loči dobrega od slabega. Realizira tisto, kar ji je ukazano. 
 
P6: Podzavest dela štiriindvajset ur na dan. Zelo pomembno je, da zvečer zaspimo z 

mislimi na vse lepo, kar pričakujemo. Še pred tem pa težave izročimo v reševanje 
Neskončnemu izvoru. V nasprotnem primeru aktivne energije naših težav in 
problemov celo noč čistijo energetski plašč Zemlje teh ali podobnih energij. Energije 
kanaliziramo v naš energetski plašč in velikokrat se čudimo in sprašujemo, zakaj se 
prav  nam dogajajo same slabe stvari. Energije se nam pač materializirajo, saj smo jih 
zavestno celo noč usmerjali k sebi. Dobro je, da si ukažemo, da se energije 
spremenijo, ko pridejo v naše energetsko polje. V pomoč nam je, da zaužijemo več 
vitaminov in mineralov ter da imamo ob sebi kristal - kvarc ali kaj drugega.  
Umetnost nočnega počitka in uspehov podnevi je v tem, da probleme in težave zvečer 
miselno preložimo v reševanje podzavesti. Ob tem moramo pričakovati rešitev v taki 
obliki, ki nam bo razumljiva. Na ta način bomo v sanjah dobivali informacije, 
odgovore, opozorila, napovedi - vse tisto, kar je koristno za naše življenje in s tem 
tudi za življenje človeštva. Konec bo nočnih mor in sanj, ki jih ne razumemo. Če 
verjamete v sanjske knjige, je priporočljivo prebrati razlago. Po svoji lastni želji 
bomo nato sanjali o simbolih, ki bodo imeli tak pomen, kot piše v sanjski knjigi. 
Tako deluje življenje. Če v nekaj močno verjamemo, se nam bo realiziralo. 
Priporočam še, da si uredite svojo sanjsko knjigo. 

 
P7: Jakost energetskega zapisa (količina naložene energije v podzavesti) je premo 

sorazmerna jakosti naše misli, prežete z občutki v vezi z določeno mislijo. 
 
P8: Najmočnejše (to pomeni, da se najhitreje nalagajo, ker pobiramo latentne energije iz 

okolice, kjer jih ni malo) so energije ljubezni, strahu, egoizma, sovraštva, ljubosumja, 
iskrene želje, potrpljenja, vztrajnosti in ne nazadnje tudi ponižnosti. Tu moramo 
povedati, da so energije ZAVISTI nekaj posebnega. Kadar nekomu zavidamo, se 
sproži recipročen proces - tej osebi namreč v pozitivnem smislu dodajamo 
(kanaliziramo) veliko količino energije. Tako bo še boljši zaradi tega, ker mu 
zavidamo, ker smo sami sebe pred tem izpraznili določenih energij. Zavist se nikoli 
ne izplača.  Tudi energije STRAHU so energije, ki nam zelo hitro izpolnijo tisto, 
česar se najbolj bojimo. Strah lahko nevtraliziramo z mislijo, da se nikakor ne bo 
zgodilo to, česar nas je strah. Ta misel je namreč močnejša od strahu. To je zavesten 
UKAZ podzavesti. Vendar se tak način razmišljanja ne priporoča, ker izhaja iz 
osebne podzavesti in deluje pri redkih posameznikih. Kadar nas je strah, je dobro te 
energije miselno zamenjati v energije tistega, kar si nabolj želimo. 
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P9: Navada je funkcija podzavesti. Ta funkcija preslika v podzavest vsako našo misel. 

Večkrat ko se nam ponavljajo iste stvari, večja je verjetnost, da se nam naslednjič 
zgodi isto. Bolj nam nekaj pride v navado, teže se je tega znebiti. Ker se navada 
lahko prekine z drugo navado, lahko z vztrajnostjo spremenimo nezaželeno v 
zaželeno. 

 

Operacije med energijami 
Pred nami je Univerzum, sestavljen iz energij. V njem veljajo aksiomi misli, zavesti in 

podzavesti. Sedaj se lahko poljubno igramo z energijami. Naš odnos pa mora biti 
odgovoren, ker so lahko posledice take igre tudi katastrofalne, kadar ne upoštevamo 
osnovnih pravil. Morda jih znanost še ni dokazala, vendar gotovo že veljajo in delujejo. 
 
PREIZKUSITE. 
 

Z vžigalicami lahko prižgemo ogenj, skuhamo kosilo, se pogrejemo ali osvetlimo 
prostor. Po drugi strani pa lahko uničimo naš materialni življenjski prostor. Ob vsakem 
našem delovanju zmeraj dovolimo kontrolo Neskončnega! Ta nas bo pravočasno opozoril 
na vse možne probleme in težave. 
 

V Univerzum sedaj "vržemo" miselne operacije, kot so: 
 
- KONCENTRACIJA, 
- VIZUALIZACIJA, 
- MEDITACIJA, 
- AFIRMACIJA, 
- KONSTRUKTIVNO LOGIČNO RAZMIŠLJANJE, 
- MISELNI PROGRAMI V KRISTALIH, 
- SPREJEMANJE, 
- ODDAJANJE, 
- TRANSFORMIRANJE. 

 
Vse te operacije zavestno ali podzavestno potekajo skozi človeka - ljudi. Če jih bomo 

uporabljali, bomo postali pravi mojstri pri povezovanju ter koristni uporabniki zgoraj 
naštetih operacij. Lahko uporabljamo tudi kakšno svojo operacijo, vendar pa mora biti v 
skladu z Neskončnim. Spomnimo se, da začnejo slej ko prej delovati tako, kot si želimo, 
zato naj bodo naše želje usklajene. Naše želje se izpolnijo do tiste mere, kar je za nas 
koristno, veliko pa se jih izpolni še dodatno - vse za naše zadovoljstvo. 
 

O operacijah v Univerzumu obstaja veliko literature, nekaj jo navajam tudi v zadnjem 
delu članka. Zaželite si, da vas "pokliče" knjiga, ki vam bo v pomoč. Uporabite tisto, kar 
je v literaturi za vas privlačno, kar vas pritegne. Dopolnite svoje znanje z znanjem iz 
knjige. Vztrajno ponavljajte to, dokler ne najdete svoje poti do uspešnega, srečnega, 
zdravega življenja v Univerzumu neomejenega znanja, neomejenega lastnega obstoja in 
neomejenega blaženstva. Takrat boste spoznali, da ste lahko vedno povsod, le če si to 
močno zaželite. 

 
Odkrili ste skrivnost Kolektivne podzavesti, Neskončnega izvora življenja. 
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VIZUALIZACIJA DELOVANJA ŽIVLJENJA MISLI 
 

Ljudje kot zemeljska bitja si v svojih materialnih telesih zelo težko zamišljamo 
delovanje tega, česar ne vidimo, ne slišimo, ne moremo otipati in ne preveriti. Delovanje 
Univerzuma si lahko vizualiziramo na tri načine, ki so učencem, ki pridejo k nam po 
nasvet, zelo pri srcu. Na ta način si nekateri hitreje, drugi počasneje uskladijo življenje z 
Neskončnim izvorom in zaživijo življenje učenja brez škodljivega strahu, zavisti, egoizma 
in sovraštva. 
 
 

Čarovniški krogci - prenos misli 
 

Vsakega posameznika si predstavljam kot krog z zavestjo in podzavestjo. Krogi se med 
seboj sekajo in v preseku s krogi drugih ljudi imamo skupne ali zelo podobne energetske 
zapise. Ne smemo pozabiti, da so le-te na poti materializacije. Slabost nas, Zemljanov je, 
da se laže prepoznavamo po fizičnem izgledu kot po podobnosti naloženih energij v 
skupni podzavesti. To se nam dogaja zato, ker premalokrat zavestno uporabljamo osnovne 
operacije med energijami Univerzuma (KONCENTRACIJA,...). Tudi zaznavanje z našimi 
čutili so operacije v Univerzumu, vendar žal šele na materialnem nivoju, ki je tudi v 
Univerzumu. 
 

Ko določeno materializacijo prepoznamo ali doživimo na materialnem nivoju, je 
prepozno, da bi karkoli spremenili. Ostane nam izbira, da ne ponovimo iste materializacije 
s pomočjo predhodnega usmerjenega miselnega delovanja na nematerialnem nivoju. 
 

V preseku vseh krogov si predstavljajmo Neskončni izvor vsega: “kolektivno 
podzavest”. Na ta način prikažemo, kako imamo vsi dostop do vsega. Ni treba, da je kdo 
naš DIREKTNI posrednik do Neskončnega izvora. Zaradi posredništva se velikokrat 
zgodi, da ljudje postanemo od nekoga odvisni in ga v trenutkih odločitve zmeraj iščemo. 
Ko ta oseba fizično izgine iz našega območja gibanja, se začasno tudi mi izgubimo, ker je 
skozi to osebo tekla do nas energija, ki smo jo uporabljali. Zaprimo za nekaj dni vodo in 
opazujmo dogajanje. Nekaj podobnega se zgodi, če človeku odvzamemo dotok določene 
energije. 
 

Še vedno pa obstaja izhod iz zgoraj opisane situacije. Če smo se že zapletli v tako 
odvisnost, moramo vedeti, da nam duhovna iskra posrednika lahko še zmeraj pomaga, če 
jo za pomoč prosimo. Lahko se nam javi v sanjah (kot glas, ki nam svetuje) ali pa kako 
drugače. Lahko si celo določimo, kako naj se nam ta duhovna iskra prikaže. 
 

Vsekakor pa se priporoča začasno posredništvo: staršev, prijateljev, zdravnikov takrat, 
ko imamo velik energetski primanjkljaj določenih energij. Ne smemo se preveč vezati na 
njih. Od zdravnika moramo pričakovati, da nam bo postavil pravo diagnozo in s tem 
predpisal prava zdravila, v katerih je tudi skoncentrirana energija, ki jo potrebujemo. 
Takrat, ko smo bolni, težje sprejemamo energijo, ki nam manjka. V času bolezni tudi 
nismo sposobni močne koncentracije, ki je potrebna, da v svoj energetski plašč pritegnemo 
energije. Zato je toliko pomembneje, da zaupamo zdravniku in s tem tudi njemu 
pomagamo, da se lažje poveže z Neskončnim izvorom, ki je nosilec vseh znanj. 
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Ko pa smo zdravi in če živimo v skladu z Neskončnim izvorom, bomo tudi zdravi 
dočakali lepo, srečno starost. Kot so rekli že stari Grki: naj bo "zdrav duh v zdravem 
telesu." 
 

Pomembno je, da se zavedamo, da srečujemo določene ljudi zato, da z njimi 
dokončamo neko še nerealizirano delo, ki je običajno tik pred materializacijo. 
 

S čarovniškimi krogci si lahko zamislimo katerokoli situacijo in si jo s pomočjo 
operacij med energijami tudi hitro realiziramo. Čarovniški krogci nam lepo ponazarjajo 
delovanje misli preko zavesti na osebno podzavest skupne podzavesti ali pa povezovanje s 
Kolektivno podzavestjo. Podobno tudi števila ponazorimo na številski premici. Tudi 
delovanje operacij med njimi se da ponazoriti na številski premici (logaritmično računalo). 
V današnjem času si pri računskih operacijah pomagamo s kalkulatorji. S pritiskom na 
prave tipke zelo hitro pridemo do pravega rezultata. Tudi s pravilno usmerjeno mislijo 
pridemo nepričakovano hitro do rezultata - materializacije. 
 

Oglejmo si čarovniške krogce na sliki:  
 

 

UČITELJ

JAZ

V1
V2

- posameznikova zavest

- posameznikova (osebna) podzavest

- skupna podzavest treh ljudi
  oziroma v preseku vseh podzavesti
  je to neskončen izvor vsega

- neskončen izvor (presek podzavesti) vseh ljudi

Vežem se z energijami, ki delujejo neposredno na moje telo in zdravje se mi vrača.

Tu si mislimo:
- bolnik:  - ta misel se veže z energijami zdravja v Neskončnem izvoru
- učenec: “Učitelj je zelo dober z menoj”

Učenec še bolj z veseljem ponavlja

“Sem zdrav”

Te energije se zapišejo v
skupno podzavest med
učiteljem in učencem

Energije se materializirajo zavestno
skozi učitelja in učenca

Ko oseba fizično začuti, da se ji zdravje zboljšuje,
še intenzivneje razmišlja

Učitelj je z učencem že v boljših odnosih glede na predhodno stanje

Lahko ga pohvali ali mu pomaga

Mentalni svet

Materialni svet
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Časovni trak - zavestna kontrola dogodkov 
 

Časovni trak je pripomoček za zavestno kontrolo predvsem slabih dogodkov. 
 

Koristno ga je uporabljati takrat, ko navidezno ne moremo izstopiti iz slabih 
materializacij. 
 

Ob dobrih materializacijah
ni težko dobro misliti.

Tu je umetnost, da ob slabi
materializaciji dobro 
mislimo. Vendar je nujno 
zlo, če si želimo spremembe.

V preteklosti je naloženih
več slabih energij kot dobrih.

+ + + + + + + +
 + + + + + + +

+ + + + + -
- + - + - + -

- + - - - - + - 
- - - - + - - -

+ + + + +
+ +

+

+
+

PRIHODNOST SEDANOST PRETEKLOST

Materialni svet

Mentalni svet

Spet sedanjost.
Te energije imajo v 
prihodnosti, ki je spet naša
sedanjost, dobre 
materializacije.

Posledica slabih naloženih
energij so slabše realizacije.
Vmes je tudi kakšna dobra.

dobre miselne energije

slabe miselne energije

realizacija dobrih miselnih energij

realizacija slabih miselnih energij

+

-

 
 
 

Posledice slabih miselnih energij so nezaželeni dogodki. Tu običajno delamo največje 
napake s tem, ker v nedogled premišljujemo in premlevamo. Slabo je, ker ljudem 
potožimo ali se na dolgo in široko pogovarjamo. Na ta način spet nalagamo slabe energije. 
Tega si ne smemo dovoliti, če si želimo boljših materializacij. 
 

Ko se zgodi nekaj slabega, bi morali misliti: "S tem je konec, ker vem, da moram 
delovati tako, da ob slabi materializaciji razmišljam dobro, ker si ta trenutek - SEDAJ - 
ustvarjam materializacijo za prihodnost, ki pa bo dejansko spet moja naslednja 
SEDANJOST. Sedanjost traja le trenutek, zato je bistvenega pomena, kaj v danem 
trenutku mislimo. Največji problem za večino ljudi je, ko bi morali ob slabi materializaciji 
misliti dobro. Tu ni potrebno glasno povedati, kaj si mislimo o določeni stvari, tako se 
izognemo lažem in slabi vesti. Ni laž, kadar se zavedamo, da je misel pred dejanjem. 
 

Jaz osebno delam takole: 
- ob slabi materializaciji mislim na naslednjo dobro materializacijo, na glas pa povem: 
"Poskrbela bom, da se mi bodo materializirale take stvari, ki mi pripadajo po vseh 
kozmičnih zakonih." 
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Z uporabo časovnega traku naši konflikti z okolico in s samim seboj počasi (ali pa tudi 
hitro) izginjajo in po določenem času smo prepričani, da si zaslužimo vse najboljše, tako 
kot tudi vsi okoli nas. Tu se šele zavedamo (do sedaj smo samo verjeli), da ta trenutek 
doživljamo tisto, kar je bilo naloženo v PREJŠNJI SEDANJOSTI - tj. PRETEKLOSTI in 
da ta trenutek - SEDAJ ustvarjam dejanja NASLEDNJE SEDANJOSTI - 
PRIHODNOSTI. Spet lahko naredimo asociacijo na matematiko: vsakemu naravnemu 
številu n (razen 1) pripada njegov predhodnik n - 1 in njegov naslednik n + 1. 
 

Ne smemo si dovoliti, da se nam ponavljajo stvari, ki jih ne maramo. Spremenimo 
način razmišljanja, vse ostalo tako ali tako ni več odvisno od nas, vendar se v odvisnosti 
od nas materializira. 
 
 

Cikel usode, ki ni usoda 
 

MISEL

USODA

ZNAČAJ

NAVADA

DEJANJE

Mentalni svet

Fizični svet  
 
 

Tu moramo končno povedati, da ni edina pot do sprememb v smeri iz miselnega v 
fizični - materialni svet. Vse deluje tudi v obratni smeri, vendar je delovanje iz 
FIZIČNEGA v MENTALNI SVET veliko težje. V fizičnem svetu nas ovirajo ali 
podpirajo ljudje, ki nas opazujejo ali vplivajo na naše delovanje. Pri vsej močni volji, ki jo 
imamo v zvezi z neko spremembo v fizičnem svetu, ponavadi popustimo pod vplivom 
kake osebe, ki nam je zelo blizu. S tem lahko zelo močno vpliva na naše energetsko polje - 
miselnost. Takrat do pričakovanih sprememb ne pride. 
 

Če pa spremembo pripravljamo na miselnem nivoju, ljudje okrog nas ne vedo, o čem 
razmišljamo in se ne morejo vključiti v naš miselni proces (razen, če mi to dovolimo) in 
nam ne morejo ustavljati materializacije. Vsekakor pa je zelo dobro imeti somišljenike, 
ker s tem zelo pospešimo uresničitev zamišljenega načrta. 
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Večina ljudi se "zaciklira" v zgornjem krogu, ker ne vedo kako ali pa ne znajo ali si ne 
upajo definirati poteka dogodkov, tako da bi bili pri USODI zadovoljni. Tako sebe nekako 
prepričajo, da je tisto, kar se jim dogaja, usoda in se z njo sprijaznijo. Če verjamemo, da 
so slabe materializacije naša usoda, je to prava katastrofa. 
 

Po Naravi nam je dano, da postanemo tisto, kar pričakujemo. Naša usoda je le to, da 
smo ljudje, vse ostalo pa si lahko po svojih sposobnostih in znanjih ustvarjamo sami. 
 

Pri NAVADI si z lahkoto sami dovajamo oziroma odvzemamo energijo in sicer v zvezi 
z navado, ki jo želimo obdržati ali se je znebiti. Zakaj ne bi delovali še iz fizičnega na 
mentalno telo - seveda, če smo dovolj samozavestni in vemo, kaj hočemo. Tu se rado 
zgodi, da nas navada premaga, da pademo pod njen vpliv in jo obdržimo. 
 

Največja nevarnost v ciklu naše usode, ki ni usoda, je v ZNAČAJU. Ko o nekom 
mislimo, govorimo, tej osebi v podzavest telepatsko dodajamo miselne energije. Če o nas 
drugi govorijo dobro, se tega ni bati. Ko pa o nas govorijo slabo, moramo te energije 
ustaviti oziroma nekaj storiti. Z močjo misli lahko sebe sprogramiramo tako, da iz okolice 
sprejemamo le tiste energije, ki so za nas koristne v skladu z Neskončnim izvorom. Lahko 
pa energije, ki pridejo do nas, sprejmemo in jih s pomočjo naših energetskih centrov 
spremenimo v energije neke določene želje iz našega načrta. S tem jih koristno 
uporabimo. Tretja možnost je, da to, kar zavestno zaznamo iz okolice (besede), 
sprejmemo, spremenimo in oplemeniteno vrnemo pošiljatelju energije. Na ta način se 
vključujemo med tiste, ki čistijo AURO Zemlje. Kadar na ta način vračamo energijo, se 
ljudje radi zadržujejo v naši okolici. Podzavestno čutijo, da so se nečesa razbremenili, ne 
znajo pa si tega razložiti. 
 
 

Vizualizacija prihodnosti 
 
Privzeli smo, da vsaka misel teži za tem, da se izpolni (razen, če jo zavestno prekličemo - 
takrat se izpolni misel preklica). Sedaj je na nas, da si naredimo načrt življenja na vseh 
področjih. Zelo pomembno je, da lahko vedno pogledamo vase in prepoznamo svoje želje. 
Zato si je dobro načrt narisati oziroma napisati. Tako vsaj vemo, kaj pričakujemo in glede 
na to se tudi odločamo. Ob realizaciji želje zato ne bomo presenečeni, pač pa srečni, da 
lahko željo v svojem planu prečrtamo in si v nadaljevanju na tem področju zastavimo nove 
cilje. Če si na tem področju še kaj želimo, pustimo željo za nekaj časa v mirovanju.  
 
Ko si delam načrt, je dobro postaviti približne časovne okvire, razen pri željah, kjer se 
nam zdi, da se bodo ljudem zdele kot čudež, ko se nam bodo izpolnile. Realizacijo le teh v 
celoti prepustimo Neskončnemu izvoru. 
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 Primer načrta v linearni obliki 
 
 

PRIMER OSEBE, KI NAČRTUJE

DRUŽINA ŠOLA ŠPORT ITD.

Pri vsaki posamezni vaji naredimo dve koloni.
V prvo napišemo to, kar si želimo doseči na posameznih
področjih in predvidimo datum uresničitve.

V drugo kolono vpisujemo tiste misli, ki nam 
pridejo v zavest v zvezi z izbrano željo, pa vemo,
da so z njo v nasprotju. Ko so zapisane, jih 
prečrtamo in ob tem miselno poudarimo, da smo 
se odločili za realizacijo tistega, kar imamo
zapisano na levi.  

 
 
 Primer načrta v obliki miselnega vzorca 
 

IME

ŠPORT

DRUŽINA

+

+

+
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PRIMERI IN PRAKTIČNA UPORABA MISELNIH ENERGIJ NA 
NAŠIH PROBLEMIH - ŽIVLJENJSKIH NALOGAH 
 
 

Doma 
 

Otrok je v nenehnem konfliktu s starši in starši se odločijo, da mu bodo pomagali (s 
tem pa tudi sebi). Kadar pride do konfliktne situacije, sploh ni pomembno, kdo je bil 
"AKTIVATOR". Energija med udeležencema situacije je AKTIVNA. Kadar pride do take 
situacije v prostoru, kjer je  veliko PASIVNIH ali latentnih energij, te nemudoma pojačajo 
konflikt. Roditelj mora iz besed otroka prepoznati slike njegovih naloženih energij v njuni 
skupni podzavesti.  
 

Akcija: "Vse energije, ki so trenutno aktivirane med menoj in mojim otrokom, 
pretvarjam v energije razumevanja. Energijo oddajam v Univerzum." 
 
1. Jaz, “MOJE IME”, si zaslužim, da s svojim otrokom živim v harmoniji in 

razumevanju. 
Brišejo se lastne blokade, ovire, ki nastajajo v konfliktih med roditeljem in otrokom. 
 

2.  Ti, “MOJE IME”, si zaslužiš, da s svojim otrokom živiš v harmoniji in razumevanju. 
Brišejo se blokade vseh najbližjih, ki so kakorkoli prizadeti zaradi nastalega spora. 
 

3.  “MOJE IME”, si zasluži, da živi s svojim otrokom v harmoniji in razumevanju. 
Brišejo se blokade človeštva. 
 

Tako otrok iz okolice na sebe ne bo več "pritegoval" energije, ki bi imele za 
materializacijo konflikte s starši. 
 
 

AFIRMACIJE 
 

Uporabljajo se pred spanjem, oseba pa mora miselno preložiti vse druge probleme v 
reševanje kolektivni podzavesti. Z uporabo afirmacije se zavestno v človeku aktivirajo 
energije, kakršne želi med spanjem sprejemati. Afirmacije je koristno ponoviti vsaj 
dvajsetkrat. 

 
Lahko se ponavljajo podnevi, oziroma kadarkoli ima oseba čas (med malico, v vrsti v 

banki, na avtobusni postaji,...). Na ta način v energetski plašč naložimo veliko energije, ki 
se bo materializirala tako, kot si želimo. 

 
Ves postopek se lahko izvaja neodvisno od vednosti otroka, če pa konflikte s starši želi 

reševati tudi otrok, je to še toliko bolje. Kadar uporablja afirmacije še otrok, se situacija 
zelo hitro izboljša. 

 
Za ta način reševanja problemov praktično ni treba poznati nobenih posebnih metod, ki 

bi se jih morali naučiti. S tem pridobimo na času, ki je za nas zelo pomemben, ker ne 
moremo v nedogled čakati na ugodno rešitev problema. 
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V šoli 
 

Otrok se veliko uči, v šoli pa dobiva slabe ocene. Iz tega lahko sklepamo: 
 
1.  Otrok se ne zna učiti. 
a) Miselno je že vnaprej usmerjen v neuspeh pri pisnem ali ustnem preverjanju. Taki 
otroci ponavadi že vnaprej v sebi sprogramirajo tisto, česar naj v šoli ne bi znali.  
b) Mati in oče že vnaprej vesta, da bo otrok dobil slabo oceno. V času preverjanja se lahko 
tako močno usmerita v negativno, da otroku "zablokirajo" možgani. 
 
Problem začnemo reševati tako da poiščemo vzroke za neuspeh. Recimo, da je v vašem 
primeru vzrok nepravilno otrokovo učenje. Svetujem naslednje AFIRMACIJE: 
 

“Jaz, “MOJE IME”, si zaslužim, da je sin (hči) uspešen pri učenju.” 
“Ti, “MOJE IME”, si zaslužiš, da je sin (hči)uspešen pri učenju.” 
“ “MOJE IME”, si zasluži, da je sin (hči) uspešen pri učenju.” 

 
Otroku poiščite primerno literaturo o učenju z miselnimi vzorci in mu jo tudi preberite, 

saj je vsakomur v korist vse, kar je novega. Zavedati se moramo, da smo vsi preveč 
usmerjeni v linearni način razmišljanja. Uporabljati je treba še drugo možgansko polovico, 
ki nam pomaga, da smo bolj ustvarjalni. 
 

Kadar se zgodi, da otrok literature kot učnega pripomočka ne more sprejeti, mu tega ne 
vsiljujte, ampak si zvečer, pred spanjem, poskušajte vizualizirati, kako vaš otrok vesel 
bere knjigo in je navdušen nad učenjem z miselnimi vzorci. Vizualizirajte si tako dolgo, 
dokler otrok ne bo segel po knjigi. Verjamite, da se bo to zgodilo, kdaj, pa je odvisno od 
vaše vizualizacije. 
 

Kadar otrok piše test ali gre za preverjanje znanja, se miselno usmerite na to, kako 
otroka povezujete z energijami znanja, ki jih zahteva test. 
 
 

V službi 
 

Žena išče zaposlitev, njenemu življenjskemu sopotniku pa v službi ne gre najbolje. 
Nikakor se ne smeta prepustiti tarnanju. Vsak posebej naj si vizualizirata določene 
dogodke v njegovi službi (odvisno od dejavnosti firme, v kateri dela mož). Predstavljajte 
si, kako podpisujete pogodbe, kako se na delovnem mestu praznuje zaključek dobrega 
posla itd. 
Dobro je, če si mož zvečer miselno ponavlja (potem, ko je vse ostale probleme preložil v 
reševanje podzavesti) določene afirmacije: 
 

Jaz, "moževo ime", si zaslužim, da v službi z veseljem opravljam dobro plačano delo. 
Ti, "moževo ime", si zaslužiš, da v službi z veseljem opravljaš dobro plačano delo. 
On "moževo ime", si zasluži, da v službi z veseljem opravlja dobro plačano delo. 

 
Poleg zgornjih dveh metod je treba tudi vsako slabo misel ali besedo v zvezi s službo 

zaznati in ustaviti ter energijo misli oziroma besede takoj spremeniti v energije uspešnosti. 
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Posledica tako vloženih energij moža in žene bo rešen problem. Lahko se tudi zgodi, da bo 
mož zamenjal službo. 
 

Preden se začneta mož in žena miselno ukvarjati z njegovo službo, morata iskanje 
ženine službe prepustiti podzavesti.  
 
 

Kjerkoli – Jasnovidci/ Nostradamusove napovedi/ bionerergetiki 
 

Ljudi vse bolj zanima njihova prihodnost ali prihodnost njihovih otrok. Zato se radi 
zatečejo k jasnovidcem. Ti imajo razvito sposobnost za "odčitavanje" energij, ki so 
"naložene" z naše strani ali s strani drugih. Te energetske zapise se da tudi drugače 
odčitati, npr. z nihalom ali v alfa-stanju. Težave nastopijo, ko jasnovidec odčita slabe 
energetske zapise in jih tudi pove. Oseba, ki je slišala slabo napoved, od tega trenutka 
dalje razmišlja o besedah jasnovidca. Na ta način si še dodatno "nalaga" energije v tej 
smeri. Ker je prisoten tudi strah, so to velike količine energije. Skupen rezultat je, da se 
zgodi prav napovedano in nezaželeno. Jasnovidca pohvalijo, ker se je uresničilo, kar je 
napovedal. V resnici pa se je samo povezal z nami v skupni podzavesti in nam povedal, 
kaj tam piše. 
 

Zelo koristno je, da energije slabe napovedi spreminjamo v energije nečesa, kar z 
veseljem pričakujemo. 

 
Kadar nam jasnovidec odčita dobre energije, o teh ponavadi le občasno razmišljamo, 

vložimo manj energije, zato tudi dlje traja, da se napoved uresniči. 
 
 
Primer 1 
 

Matematike nisem več maral. Profesorja sem sovražil in tudi v šolo nisem hotel več 
hoditi. Potem smo se skupaj s starši odločili, da si pridobimo več znanja s pomočjo 
inštrukcij. Profesorica matematike mi je "vlivala" pogum in mi dajala napotke, kako rešiti 
težke naloge na najlažji mogoč način. Naučila me je veliko novega, tudi o kristalih, katerih 
zgradba in delovanje mi je bilo do takrat neznano. Kristal - kamen ti priraste k srcu in 
postane del tebe. Pomagal mi je. Z njegovo pomočjo sem postal samozavesten in močan, 
verjel sem, da bom uspešno opravil izpit. Profesor ni bil več moj sovražnik in tudi šola ne 
več. 

 
Inštruktoričin pristop do učenca je bil drugačen kot pri ostalih učiteljih. Z njeno 

pomočjo sem bolje spoznal samega sebe - delovanje zavesti in podzavesti. Z velikim 
veseljem sem prihajal k njej. Bilo je novo, zanimivo in vzpodbudno. 
 

Izpit sem uspešno opravil. 
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Primer 2 
 
V življenju sem doživela veliko neuspehov. Že iz otroštva imam mnogo bridkih 

spominov. Zmeraj sem imela občutek, da me nihče ne mara in nihče ne razume. Danes 
vem, da bi morali starši poskrbeti za osebnost svojih otrok ter jih naučiti, kako naj se 
soočajo s problemi. Če se otrok počuti neljubljenega in mu starši še dodatno nalagajo 
občutek nevrednosti, se kasneje nikakor ne bo znašel kot samostojno bitje. Postal bo 
osamljen, poln grenkobe in nezaupljiv do vseh. Takšen bo na vseh področjih svojega 
delovanja in posledice bodo strahotne. Ali bo obupal pri prvem neuspelem poskusu ali pa 
si bo v želji po uspehu zadajal nedosegljive cilje, ki jih nikakor ne bo mogel uresničiti. 
Delal bo zaradi drugih, ne zaradi sebe. Nikoli ne bo znal reči ne in vedno bo mislil, da ni 
vreden svojega cilja. Ne bo se spoštoval in svojemu delu ne bo znal postaviti cene. 

 
Sama sem že zgodaj začela delati na sebi. Naučila sem se reševati svoje probleme, 

analizirala svoje občutke in ugotovila, da moram zmeraj spreminjati le samo sebe. S to 
ugotovitvijo so tudi drugi začeli spreminjati odnos do mene. Napisala bom nekaj pravil iz 
svojih lastnih izkušenj: 
 

- Ne glejte nebogljeno, kadar vam gre vse narobe - postali boste "sredstvo" drugih in 
vsak si bo z veseljem "dal duška", da boste še bolj na tleh. Raje si recite: "Za vsakim 
dežjem posije sonce." Mislite raje na prijetne trenutke, ko na to, da niste dosegli nečesa, 
kar si že dolgo želite. 

 
- Če imate probleme s starši, ste lahko veseli, če ne živite z njimi. Če pa bivate skupaj, 

si lahko v mislih predstavljate, kako ste z njimi v dobrih odnosih. Predstavljajte si, da je 
problem že rešen in izginil bo sam od sebe. 

 
V službi si zmeraj predstavljajte, da ste nepogrešljivi, kako vas cenijo. Govorite si: 

"Vreden sem svojega uspeha in razumevanja s sodelavci.” Situacija se bo izboljšala, 
problem izginil, dobili boste pohvalo, ko jo boste najmanj pričakovali. 

 
- Naučite se dajati brez strahu in ne le zato, da bi dobili. Če boste dajali s srcem, boste 

tudi sprejemali. Ne veste, kako lep občutek je to. 
 
- Ne izgubljajte zaman svoje energije. Vzemite v roke svoj kristal in mu namenite same 

pozitivne misli. Spremenite negativno energijo v pozitivno. Obrestovalo se bo. Npr: "Svoj 
strah pred... spreminjam v svoje zdravje (avto, karkoli). 
 

- Predstavljajte si, da dobivate vse, karkoli si želite. Predstavljajte si svoje občutke ob 
tem, ko prejemate. 

 
- Pred spanjem preložite probleme na kolektivno podzavest. Imejte pred očmi že rešen 

problem in ne razglabljajte več o njem. Problem se bo rešil sam od sebe ali pa celo izginil. 
 
- Prilepite na steno nekaj, kar vas spravlja v dobro voljo - verz, slika, risba ali kaj 

drugega. Ko boste slabe volje, se spomnite nanj. 
 
- Zapisujte svoje želje in cilje za tekoči dan. Bodite zadovoljni že z majhnim 

napredkom. Za malimi stvarmi se zmeraj skrivajo velike. 
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- Imejte se radi. To ste vi in nihče drug. Pred ogledalom si zatrdite, da ste vredni... 

 
Meni je uspelo. Seveda mi še kdaj pa kdaj "spodrsne", ampak samo za hip. Za dežjem 

zmeraj posije sonce. Želim, da uspe tudi vam. In - bodite!  
 
 
Primer 3 
 

Popravni izpiti moje hčerke 
 

Moja hči je obiskovala prvi letnik gimnazije. Ni imela visokih ocen, a sem vendarle 
upala, da bo razred uspešno izdelala. Vendar ni bilo tako. Najprej je dobila nezadostno 
oceno iz fizike, nato iz nemščine in na koncu še iz slovenščine. 

 
Mislila sem, da se mi je "sesul svet". Nič ji nisem očitala, ampak bilo je tako hudo. Bila 

sem razočarana nad njo. 
 
Prijavila se je na prvi rok iz fizike in nemščine. Fiziko se je učila intenzivno, nemščino 

pa le zadnja dva dneva. To se je pokazalo tudi na izpitu, kjer nemščine ni uspešno 
opravila. Tako sta ji ostala za drugi rok dva težka popravna izpita. 

 
Skupaj sva razmišljali o možnostih, ki jih ima. Dvomila sem vanjo, ona pa sama vase. 
 
Poiskala sem pomoč. Izvedela sem, da moja hči nosi podvojeno breme, če jaz dvomim 

vanjo. Vedeti morava, kaj hočeva in v to usmeriti vso energijo. Cilj je, da uspešno opravi 
prvi letnik gimnazije, cilj je, da uspešno opravi popravna izpita iz nemščine in 
slovenščine. 

 
Vso svojo energijo sem usmerila v hčerin uspeh. Nenehno sem uporabljala metodo 

pozitivne misli in afirmacije. Vsak dan sem desetkrat napisala stavek: "Moja hči ima 
uspešno opravljena izpita". Bila sem prepričana, da ji bo uspelo. Vizualizirala sem si, kako 
gre na pismeni del popravnega izpita in dobi samo taka vprašanja, na katera zna 
odgovoriti. "Videla" sem jo na ustnem zagovoru samozavestno in uspešno. Tudi to, kako 
mi sporoči veselo novico in kako skupaj jokava od veselja. Začela sem zaupati.  
 

Celo poletje se je odgovorno učila in oba izpita uspešno opravila. 
Moja hči je uspešno končala drugi letnik gimnazije.  
 

Cilj človeštva je doseči popolnost v vsem. Ko jo dosežemo na nekem področju, se nam 
problemi ne pojavljajo več. S tistim, kar je popolno, ne moremo biti več obremenjeni. 
Omenila bom še Nostradamusove napovedi, ki na ljudi delujejo podobno kot besede 
jasnovidcev. Posameznik mora koristno uporabiti slabe napovedi. Miselno je treba 
energije strahov spreminjati v energije blagostanja in napredovanja za vse ljudi v skladu z 
Vsemogočnim izvorom. 
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NE POZABITE: 
 TA TRENUTEK KANALIZIRATE IN SOUSTVARJATE ENERGIJE ZA 

MATERIALIZACIJO PRIHODNOSTI. VIDITE IN VEDITE, KAJ  
PRIHAJA DO VAS IN KAJ OD VAS ODHAJA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ljubljana, oktobra 1995              Friderika Drakul 
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ABSTRACT 
 

In a hopeless situation one faces at least two alternatives he may consciously surrender 
to life processes and belive that whatever happens is his destiny.  
 

On the other hand, he may consciously commit himself to the path of changes.  
 

Whenever one combines both choices, being fully aware of the fact his humanity is the 
only destiny there is and having in mind the relationship between one s thoughts and the 
Infinite Source acting one upon the other through awareness, he thereby entities himself 
and others to the materialisation of seemingly impossible wishes. 
 

This way he consciously participates in experiencing life, thus contributing charm as 
well as meaning to his own existence. 
 
 
POVZETEK 
 

V brezupni situaciji ima človek vsaj dve izbiri. Lahko se prepusti toku življenja ali pa 
se zavestno odloči za pot spremembe. 
 

Kadar pa človek obe izberi združi v preizkušeno, vendar v splošnem premalo poznamo 
pot, ki nam s pomočjo vedenja o delovanju misli preko zavesti na neskončnen izvor vsega 
in obratno, omogoči uresničitev, materializacijo tudi navidezno nemogočih želja, takrat se 
tudi zaveda, da si lahko sam definira posamezne želje zaradi lastnega zadovoljstva. Le te 
pa še vedno prepusti kontroli neskončnega izvora - ker se na ta način tudi slabo definirane 
želje v vsakem primeru realizirajo nam v zadovoljstvo in veselje. To tudi daje čar in 
smisel našemu življenju. 
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