alternativa

Edina omejitev
so meje, ki jih
postavljamo
sami
Pozitivna

sprememba
ni odvisna
od dejanj,

temveč od

človekovega

stanja duha,
s katerim

sproža vse,
kar potre-

buje in želi.

Zavestno ustvarjati! Kako?

»Zavestno ustvarjati pomeni zavestno namenjati pozornost viziji želenega tako, da si
želeno predstavljamo in občutimo, še preden se zgodi,« mi odgovori Nataša na moje osnovno vprašanje o čarovniji življenja,
o kateri se bo kmalu razpisala tudi v svoji prvi knjigi »Zakaj se Buda smeje? Nenavaden priročnik za več ljubezni in radosti v
življenju«. Kmalu mi na isto vprašanje poda še slikovito ponazoritev s kitaristom, ki
»se mu zdi samoumevno, da strune glasbila najprej uglasi. Razume, da je uglašenost
glasbila pomembna in potrebna. Na podoben način je tudi človek glasbilo in ‘kitarist’
hkrati, saj samega sebe vedno znova uglasi
z želenim.« Ko občutimo želeno, še preden
se zgodi, ter živimo s tem občutkom, privlačimo vse potrebno za uresničitev želenega
ter delujemo optimalno.

Misel – temelj vsake stvaritve

Da notranji svet narekuje zunanjega, mi v sproščenem pomladnem
klepetu razkriva iskriva sogovornica, trenerka zavestnega ustvarjanja Nataša Martinčič – Ašvata.
Maja Furman, Foto: Thinkstock

»Misel je mati vseh občutkov, besed in dejanj. Zato je misel (vibracija) temelj vsake stvaritve,« je prepričana sogovornica. Ker se med
procesom zavestnega ustvarjanja dogaja mnogo stvari, ki jih ne
moremo nadzirati, je pri osredotočanju na želeno bistveno, da nadziramo edino stvar, ki jo lahko – svojo vibracijo. »Najbolje jo nadziramo, ko si pustimo želeno občutiti brezpogojno,« še dodaja trenerka zavestnega ustvarjanja. »Naše misli so vibracija, zato se okolja ves
čas dotikamo s svojo vibracijo, okolje pa se odziva na naš dotik,« slikovito ponazori moč misli Nataša Martinčič.

Miselna preobrazba

Prvi koraki v svet zavestnega ustvarjanja
želenega se delajo s spremembo misli. »Ko
si želeno predstavljamo in čutimo vnaprej,
se začnemo miselno preobražati,« razlaga
sogovornica in dodaja, da ves čas postajamo to, o čemer razmišljamo. Z novim načinom mišljenja postajamo nova oseba. »Če
želi biti nekdo na primer uspešen, mora za66
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četi razmišljati in ravnati kot uspešna oseba. Če želi biti vitek, mora začeti razmišljati in ravnati kot vitka oseba. Vse bolj razmišljamo, govorimo in ravnamo kot oseba, katera želimo biti,« razkriva bistvo zavestnega ustvarjanja. Ko delujemo tako, začnemo
opažati, da v življenje privlačimo natančno
tiste ljudi, informacije, stvari in okoliščine,
ki jih potrebujemo in želimo. »Ustvarjamo
lahko v nedogled. Če bi se ljudje bolj zavedali, za kako naraven, nenehen proces gre,
bi lahko na poti življenja veliko manj skrbeli in se več zabavali,« je prepričana Ašvata.

Ves čas postajamo to, o čemer razmišljamo.
kaže, da v tistem trenutku razmišljamo na
način, ki ne podpira želenega. Pojasni, da
nas naši občutki in čustva sami vodijo k potrebnim spremembam. »Negativnih občutkov se ni treba bati. Ko jih sprejmemo s sočutjem in razumevanjem ter jih ne obsojamo, lažje najdemo nove, prijetnejše misli,«
pomirja. »Pogosto se ljudje ustrašijo negativnih, neprijetnih misli. Včasih do te mere,
da začutijo paniko. Ko se človek upira neprijetnim mislim, imajo te nad njim še ve-

Zakaj se želeno ne uresniči?

Po besedah trenerke zavestnega ustvarjanja se to dogaja, ker še nismo uglašeni z želenim
ali ker k nam prihaja nekaj še boljšega.
Ko jo vprašam, kako preseči strah in dvom, ki se lahko pojavita, ko poskušamo zavestno
ustvarjati želeno, mi Nataša svetuje, »da ju ne ignoriramo in ne obsojamo in da najdemo
svež, kar najprijetnejši pogled nase ali na trenutno situacijo«. In ko sem radovedna, kako vemo, da smo našli pravi pogled nase in na nastalo situacijo, mi sogovornica lahkotno pojasni,
da to vemo po občutku olajšanja.
Kot najpogostejšo oviro pri uresničitvi želenega Nataša navaja pogojevanje – to ni mogoče
zato, ker … »Pogojevanje postane nesmiselno, ko enkrat spoznamo, da smo del neskončno
inteligentne sile, ki uresničuje naše želje,« je iskriva sogovornica in razkriva, da je to, kar si želimo, že tu in se uresničuje od znotraj navzven, s čutenjem.

Je potreben trening?

Ko vprašam, ali je za ustvarjanje želenega
potreben trening, mi Nataša pritrdi in razloži, da »star način mišljenja in delovanja
po navadi ne podpira novega občutka, zato moramo biti pripravljeni razmišljati sebi prijaznejše ter opuščati stare navade mišljenja in ravnanja«. To pa je lahko na začetku težko. »Vsak lahko pomaga sebi in je
sam svoj trener. Sama pomagam vsem, ki
čutijo, da jim lahko pomagam,« še pojasni.

Odločitev — prvi korak

Za prvi korak k novemu načinu življenja sogovornica šteje tisti trenutek, ko se odločimo živeti z želenim občutkom. »Ko začnemo čutiti želeno, se hkrati odpremo novemu načinu mišljenja in ravnanja, zato moramo biti pripravljeni sprejeti tisti način
mišljenja in ravnanja, ki podpira nov občutek,« razloži in doda, da lahko to dosežemo
s pomočjo vizualizacije ali z drugimi tehnikami. »S tem, ko si pustimo brezpogojno
občutiti želeno, nežno odstranjujemo strahove in dvome,« še pove in nadaljuje, da taki občutki nato sprožajo misli, potrebne za
miselno preobrazbo.

Ko se vtihotapi neprijeten
občutek, misel …

Nataša razloži, da vsako neprijetno čustvo
ali občutek, ki se še pojavi v tem procesu,
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čjo oblast,« razloži in svetuje, da jih je dobro sprejeti kot povabilo k sveži, topli misli. »Navsezadnje nam pomagajo krojiti novo osebo, katera postajamo,« še spodbudno
dodaja.

Ustvarjanje lepih občutkov

Sogovornica poudarja, da je na poti do želenega bistveno občutenje le-tega in ohra-

njanje notranjega ravnovesja. »Kako pridemo do teh občutkov, pa je odvisno od
posameznikove iznajdljivosti,« še meni in
pojasni, da je pot doseganja takšnih občutenj prepuščena posamezniku. »Nekateri se na želen občutek najraje osredotočajo med vrtnarjenjem, drugi na sprehodu, tretji si ga vizualizirajo, četrti ga občutijo med tekom, savnanjem ali meditacijo,« našteva.
Nataša poudarja, da ne obstaja le en pravi način, kako ustvariti prijetno notranje
ozračje. Pomembno je, da vsak posameznik prek svojega načina doseže občutenje blagodejnih misli, ki pozitivno vplivajo na naše ravnanje v vsakdanjem življenju, na odnose, zdravje, uspeh, stanje na
bančnem računu …

Ko okolje ne ‘dopušča’

S pogosto trditvijo, da je okolje tisto, ki je
krivo za neuspeh pri ustvarjanju želenega in ki ne dopušča pozitivnih sprememb,
se Nataša Martinčič ne strinja. Zavestnega ustvarjalca po njenem mnenju »takšne
okoliščine spomnijo, da smo se sposobni počutiti drugače, kot se zdi, da od nas
zahtevajo okoliščine. Sčasoma spoznamo,
da ne moremo nikoli obtičati na neželenem mestu, preprosto zato, ker smo sposobni želeno čutiti vnaprej. In te svobode
nam ne more vzeti nihče.« Tak posameznik po besedah sogovornice tudi ve, da
pozitivna sprememba ni odvisna od dejanj, temveč od človekovega stanja duha,
s katerim sproža vse, kar potrebuje in želi.

Dr. Drago Smiljanič je Človek z veliko začetnico.Že desetletja svojega življenja posveča zdravljenju pomoči potrebnim. Je bioenergetik in overjeni parapsihološki medij, doktor kiropraktike, akupunkturist, radiestezist, posveča se tudi raziskovanju hipnoze in reinkarnacije. Napisal je
knjige o bioenergiji, kiropraktikiin o zdravljenju raka. Svoje široko znanje z vsem srcem podaja
tudi svojim učencem. Prireja izobraževanja, kjer nauči bodoče terapevte ogromno o alternativnih vejah naravne medicine. Prav vsak lahko zdravi z bioenergijo, tudi vi! Imeti je potrebno čiste
misli in dušo, ter zdrava ledvica. Spoznate vse tehnike zdravljena z bioenergijo, nauči vas osnov
radiestezije in pokaže akupresurne točke po telesu. Poleg vsega pa tečajniki izvedo tudi številne
naravne recepte, ki vam pomagajo pri zdravljenju različnih bolezni. V dveh dneh pridobite toliko znanj, da lahko izvajate terapije svojim domačim in prijateljem. Po končani tretji stopnji pa se
naučite še izvajanja bioenergije na daljavo ter pridobite dodatna znanja radiestezije. Na koncu
izobraževanja opravite izpit in pridobite certifikat, s katerim zdravljenje z bioenergijo in radiestezijo lahko postane vaš poklic.
Glavno vodilo uspešnega bioterapevta je želja, da pomaga drugim. Tega, in še mnogo drugih
duhovnih modrosti, dr. Smiljanič nauči tudi svoje bodoče terapevte. Pravi, da sonce sije vsem
enako!
Naslednje izobraževanje, ki ga planira je 31. maja in 1. junija na Primorskem.
Prijavite se lahko na www.bioenergetsko-zdravljenje.com ali 041 552 716.
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