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IZPUSTITE PRETEKLOST  
ter si dovolite znova živeti 

 

Ni preteklost tista, ki nas ovira, niti to ni sedanjost – ovira nas le naš razum,  

zapiranje srca ter vztrajanje v preživetih vzorcih in bolečih zgodbah. 

 

 

Osem (8) tedenski program je zasnovan z zavedanjem, ki vam pomaga: 

 razumeti dinamiko partnerskih odnosov ter ljubezenskih zgodb;  

 sprejeti neprijetna čustva, ki se morda še pojavljajo v vas ter jih varno izraziti; 

 doumeti, da niso drugi tisti, ki povzročajo bolečino v vas, temveč vam samo 

pokažejo, katero rano je potrebno še zaceliti; 

 iz vašega življenja z ljubeznijo izpustiti tisto, kar vam več ne služi; 

 da se v življenju začnete znova radostiti ter življenje resnično živeti.  

 

Skozi potek programa boste: 

 v sebi našli moč in pogum, da se odstranite od tistega, kar vam morda povzroča 

bolečino; 

 razumeli in sprejeli svoja čustva ter se jim prenehali upirati in se proti njim boriti, 

saj boste spoznali, da je edino sprejemanje tega, kar je, tisto, kar vas naredi 

radostne in srečne; 

 sebe postavili na prvo mesto ter začeli živeti svobodno in radostno življenje – 

takšno, kot si ga od nekdaj želite in zaslužite; 

 na življenje ter na odnose pogledali popolnoma drugače, z višjim zavedanjem, z 

globljim razumevanjem ter s sočutjem; 

 z močnimi ter učinkovitimi tehnikami boste dvignili stopnjo svojega zavedanja na 

popolnoma nov nivo. 

 

S programom začenjamo vsako soboto oz. po dogovoru in ni potrebno čakati na 

''sošolce'', saj program izvajam z vsakim individualno, da se lahko vsakomur seveda 

popolnoma posvetim. 

Šele ko se pomirimo s preteklostjo, smo sposobni zaživeti tukaj in Zdaj. 
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Program IZPUSTITE PRETEKLOST zajema:  

 skoraj 130 STRANI ZAPISOV, ki jih boste lahko predelovali v svojem tempu; 

 več kot DVE URI 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; 

 štiri (4) INDIVIDUALNE POGOVORE* v trajanju 60 minut.  

*opcija brez pogovorov 

 

 

TEDENSKI PREGLED POTEKA PROGRAMA 

 

 

1. TEDEN: Kako izpustiti preteklost ter pretekla razmerja 

 Izkušnja, ki me je zaznamovala 

Najvišja oblika ljubezni je svoboda 

 Karma in usoda  

Vsak naš trenutek gradimo karmo, pa se tega sploh ne zavedamo. Duša to izkušnjo 

vsekakor potrebuje, da lahko izživi svojo usodo – za kar je na ta svet prišla   

 Duša dvojčica = sorodna duša? 

Vsi jih poznamo, vsi jih imamo. Če pred njimi bežimo – bežimo pred samimi sabo 
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2. TEDEN: Bodi pripravljen izpustiti tisto, kar te veže na preteklost in bodi 

iskren do sebe 

 Osvobodi se svojega ega ter se poveži s svojo dušo  

Spoznaj kaj je ego in kaj duša ter postani trden v resnici, ki je že v tebi  

 Odločitev je samo tvoja - bolečina, ki ti najeda zdravje, prav tako 

S seboj sem moraš slej ko prej soočiti, šele takrat boš imel nadzor nad svojim 

življenjem 

 Iskrenost do sebe in do drugih je bistvenega pomena 

Morda ti ne bo prinesla veliko prijateljev, vendar ti bo prinesla tiste prave – če jo živiš 

 

 

3. TEDEN: Zapisuj si svoje misli - ozaveščaj vse, kar se je zgodilo 

 Sprejemanje – kot način, da živiš tukaj in zdaj 

Upiranje temu, kar je, ne pomaga - potrebno je samo sprejeti 

 Odpiranje oči je boleče, vendar nič ne boli bolj, kot živeti v iluziji 

Čeprav čustva prihajajo, jih ne pošiljajmo proč, niti se proti njim ne borimo – poglejmo 

jih ter jih objemimo  

 Vse v življenju je le odsev tvoje zavesti 

Ozaveščanje kot temelj prebujanja bitja  

 

 

4. TEDEN: Postavi se ven iz situacije, poglej zgodbo kot zunanji opazovalec 

 Resnico je težko sprejeti in le-ta pogosto povzroči jezo 

Čustev ne moremo zanikati -  so in vedno bodo del nas. Lahko pa jih razumemo tako, 

da jim najprej dovolimo, da so ter jih opazujemo 

 Rezanje karmičnih vezi ter zakaj tega NE počnemo 

Karmične povezave se lahko odstranijo z zavedanjem ter s spoznanjem 

 ZAVEST kot eno in edino vodilo v naših življenjih 

Prebudimo se ter ne dopustimo, da se nam življenje dogaja, ampak ga začnimo živeti 

 Spreminjanje drugih ni mogoče – spremeniš lahko le sebe 

Sprememba odziva na vse, kar se v življenju dogaja 
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5. TEDEN: V vsem skušaj najti dobro 

 Zakaj je tišina tako pomembna 

Ali srečo in ljubezen iščeš v sebi ali izven sebe, boš slišal šele v tišini 

 Izpuščanje vsega, kar nam več ne služi  

Po navadi nam strah preprečuje, da bi zaživeli v miru - in tako se še naprej nečesa (ali 

nekoga) oklepamo  

 Odpuščanje drugim je odvisno od tega, da najprej odpustiš sebi 

Nihče nas ne more prizadeti, če tega mi ne dopustimo 

 V iskanju odgovorov se velikokrat lahko izgubimo 

Odgovore se moraš naučiti najti v sebi - od nekdaj so tam, le upaj jih slišati 

 Bodi sočuten ter opogumljaj druge na njihovi poti 

Ne glede na to, da greš morda sam skozi nevihto, nikoli ne zavrni nekoga, ki potrebuje 

pomoč 

 

6. TEDEN: Sebe ter druge obravnavaj s prijaznostjo 

 Najprej očisti ''posodo'', v kateri prebivaš 

Sreča in ljubezen do sebe ne bosta prišli v umazano posodo - poskrbi za svoje zdravje 

 Zdravje - harmonija telesa, misli in čustev 

Holističen pristop do telesa je bistven za fizično ter mentalno zdravje 

 Pet najhujših sovražnikov, ki močno najedajo naše zdravje 

Četudi znamo morda poskrbeti za fizično zdravje, brez, da bi spoznali naša čustva, 

celostno zdravje Bitja ni možno 

 Sprememba, ki jo iščeš, se začne v tebi 

Odgovore se moraš naučiti najti v sebi - od nekdaj so tam, le upaj jih slišati 

 Svobodna volja je nekaj, česar človek skoraj ne uporablja 

Vedno se lahko odločimo, kakšne misli bomo gojili do sebe - negativne ali pozitivne 

 

 

7. TEDEN: Izpusti vsa pričakovanja ter se prenehaj boriti proti negativnim 

čustvom 

 Spoznaj glavne razloge človekovega trpljenja ter se nad njih povzdigni 

Čustev ne moremo zanikati, so in vedno bodo del nas. Lahko pa jih razumemo s tem, 

da jim dovolimo, da so  

 Želje – ter zakaj se ne uresničujejo 

Želja, namera, prepričanje in zaupanje 
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8. TEDEN: Vizualiziraj si svojo lastno srečo - tisto, kar želiš postati 

 Vse v življenju je tvoja lastna kreacija 

Spoznaj se z ovirami, ki ti preprečujejo, da bi resnično zaživel 

 Afirmacije - ter zakaj včasih ne delujejo 

Močno orodje naše duše, ki pa delujejo le, če jih resnično čutimo 

 Pričakovanja, ki jih ustvarjamo, ustavljajo tok dogodkov v naših življenjih 

Svoje sanje moramo narediti dejstvo v sedanjosti 

 Podzavest igra močno vlogo v naših življenjih 

Šele ko postanemo zavestni tega, lahko tok življenja obrnemo 

 

  

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. 

 


