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POT SRCA 
 

Če ves čas drugim govorite DA, a sebi vedno NE.. 
Če ste naveličani tega, da vaše življenje vodijo drugi.. 

Če že komaj čakate, da stopite na svojo pot – na pot LJUBEZNI.. 
Če si želite življenje ponovno ljubiti in se v njem radostiti in biti srečni.. 

 
 

NAJ VAS POVABIM NA POT SRCA 
 

 

 
 
 

Skozi potek programa boste: 

 dobili popolnoma nov pogled na življenje ter ga začeli resnično živeti; 
 v sebi našli moč in pogum, da izstopite iz vzorcev, ki vas omejujejo in vam morda 

preprečujejo, da stopite na pot vašega srca; 
 z močnimi ter učinkovitimi tehnikami dvignili stopnjo svojega zavedanja na 

popolnoma nov nivo; 
 postali ENO s svojim srcem ter mu začeli brezpogojno slediti; 
 sebi začeli pogumno slediti, zaupati ter se v življenju zopet radostiti; 
 spremenili boste misli o sebi ter začeli postajati tisto, kar ste si vedno želeli. 

   

Program POT SRCA zajema:  

 skoraj 100 STRANI ZAPISOV, ki jih boste lahko predelovali v svojem tempu; 
 več kot ENO URO VIDEO nagovorov posnetih samo v ta namen; 
 močne tehnike SPROŠČANJA telesa in uma ter VAJE in TEHNIKE za spremembo 

prepričanj ter doseganje višjih stanj zavedanja; 
 vodene MEDITACIJE , ki jih boste lahko izvajali v udobju vašega doma; 
 NALOGE ter VPRAŠANJA, ki vas bodo popeljala še globlje vase; 
 pet (5) INDIVIDUALNIH POGOVOROV* v trajanju 60 minut.  

*opcija brez pogovorov 
 

S programom začenjamo vsako soboto oz. po dogovoru in ni potrebno čakati na 
''sošolce'', saj program izvajam z vsakim individualno, da se lahko vsakomur 
popolnoma posvetim. 
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Pot do sreče in radosti se začne globoko v nas. Ne bojmo se pogledati tja,  
le tam jo bomo namreč našli in nikoli več nam je nihče ne bo mogel vzeti. 

 

 

 

 

 

 

 

TEDENSKI PREGLED POTEKA PROGRAMA 
 

1.TEDEN: Postani najboljša verzija samega sebe 

• Začni hoditi svojo pot 
Pot vsakogar je drugačna in vsaka je prava – kako boš vedel ali je prava, 
je odvisno od tega, kako se boš na njej počutil 

• Kaj je duhovnost ter kako jo živeti 
Duhovnost je tvoja odločitev, da boš živel življenje tako, kot si se ti odločil – ne 
glede na to, kaj si drugi mislijo, ter da boš sledil samo sebi in tistemu, kar globoko v 
sebi verjameš; 

• Želje – ter zakaj se ne uresničujejo 
Želja, namera, prepričanje in zaupanje 
 
 

2.TEDEN: Hodi svojo resnico 

• Osvobodi se svojega ega 
Spoznaj kaj je ego in kaj duša ter postani zasidran v resnici, ki je že v tebi 

• Iskrenost 
Morda ti ne bo prinesla veliko prijateljev, vendar ti bo prinesla tiste prave – če jo 
živiš 
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3.TEDEN: Sprejmi ter objemi samega sebe 

• Sprejemanje kot način, da živiš tukaj in zdaj 
Razlika med življenjskim položajem ter življenjem; 

• Spreminjanje drugih ni mogoče – spremeniš lahko le 
sebe 
Sprememba odziva na vse, kar se v življenju dogaja; 

• Vse v življenju je tvoja lastna kreacija 
Spoznaj se z ovirami, ki ti preprečujejo, da bi 
resnično zaživel 
 

4.TEDEN: Ko odpustiš, ozdraviš dve duši 

• Spoznaj glavne razloge človekovega trpljenja ter se nad njih povzdigni 
Čustev ne moremo zanikati, so in vedno bodo del nas. Lahko pa jih razumemo, 
tako, da jim dovolimo, da so 

• Odpuščanje drugim je odvisno od tega, da najprej odpustiš sebi 
Nihče te ne more prizadeti, če tega ne dopustiš 
 

5.TEDEN: Povzdigni se nad svoja čustva in začni ljubiti sebe 

• Kaj je razlika med ljubeznijo do sebe ter samoljubjem 
Ali srečo in ljubezen iščeš v sebi ali izven sebe? 

• Kaj je razlika med navezanostjo ter resnično ljubeznijo 
Najvišja oblika ljubezni ni ljubezen, temveč svoboda 

• Radost je že v nas, brezpogojna ljubezen tudi 
Ljubijo lahko le pogumni, kdor se ljubezni boji, nanjo še ni pripravljen 
 

Program poleg predelovanja zanimivih tematik, vsebuje 
veliko preprostih vaj, učinkovitih tehnik ter močnih 
meditacij, s katerimi boste nedvomno lahko pomagali 
samim sebi. Vprašanja in naloge, ki vas čakajo na koncu 
programa, pa vam bodo omogočile, da boste preverili, 
kako iskreni ste do samih sebe in že na ta način prišli do 
močnih zaključkov ter spoznanj. 

 


