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Tebi, 

ki si vreden/vredna, 

da sebe postaviš na prvo mesto. 

 

Tebi,  

ki veš, da postaviti sebe  

na prvo mesto ni egoistično dejanje. 

 

Tebi,  

ki veš, da le kadar si srečen/srečna,  

zadovoljen/zadovoljna in notranje izpolnjen/izpolnjena,  

lahko daješ največ.  

 

Tebi,  

ki veš, da poskrbeti zase 

pravzaprav pomeni, da poskrbiš za druge. 
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Uvod 
 

Ja, žal, postaviti sebe na prvo mesto po mnenju mnogih še vedno 

pomeni biti egoist. Zato ne preseneča, da bi na prste ene roke lahko 

prešteli ljudi, ki bi na vprašanje Kdo je najpomembnejša oseba v vašem 

življenju? samozavestno odgovorili Jaz. 

 

Mnogo (premnogo) let sem odgovarjala na vprašanje, kdo je 

najpomembnejša oseba v mojem življenju. Ne z besedami, temveč z 

dejanji. Potreba po tem, da ustrežem in ugajam drugim, je bila 

premočna. Kako tudi ne, ko pa sem že kot otrok sklenila, da ne jaz ne 

moje potrebe niso pomembne in da takšna, kot sem, nisem dobra, kaj 

šele vredna ljubezni in sprejemanja. V ospredje sem postavljala druge, 

njihove želje in potrebe, sebe pa pustila v ozadju. 

 

Nikoli ne bom pozabila sodelavke, ki mi je nekoč postavila vprašanje, 

kdo so najpomembnejše osebe v mojem življenju. Naštela sem jih pet in 

ja, uganili ste, sebe mednje nisem uvrstila. Verjetno se ne bi, niti če bi mi 

rekla, da jih lahko naštejem deset ali petnajst. A življenje pozna način, 

kako poskrbeti za to, da si zopet prisluhnemo. Udari nas tam, kjer 

običajno najbolj boli. Po zdravju. In jaz nisem bila nobena izjema. 

Hvaležna sem le, da me je udarilo v nadležni, a kljub vsemu mili obliki, z 

alergijo, ki se je manifestirala kot posledica uživanja nezdrave hrane, 

stresa in naraščajočega nezadovoljstva s svojim življenjem. 
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Če verjamemo, da nismo pomembni, v ospredje vedno postavljamo 

druge, njihove želje in potrebe in v nekem trenutku svojih potreb in želja 

ne prepoznamo več. To ne pomeni, da preprosto izginejo. Ostanejo v 

nas, neopažene in neizpolnjene nas počasi, a vztrajno napolnjujejo z 

nezadovoljstvom in notranjim nemirom. Niti opazimo ne, kako 

postajamo vedno bolj nezadovoljni in razdraženi, kako nam gredo 

vedno bolj na živce ljudje, ki so nam bili včasih blizu, kako postajamo 

vedno bolj utrujeni. A to ni tista običajna utrujenost, ki mine z dobrim 

spancem, temveč utrujenost od življenja.  

 

Tako živimo iz dneva v dan, iz tedna iz teden, iz meseca v mesec ali celo 

iz leta v leto. Vsake toliko časa se ustavimo in vprašamo, ali je to res vse, 

kar naj bi imeli od življenja, kaj je pravzaprav smisel vsega, in živimo z 

mislijo, kako s čim manj napora preživeti še en dan. Počasi se 

spreminjamo v osebo, ki je utrujena in naveličana življenja, ki je 

nezadovoljna s seboj in celim svetom, posledično pa stalno razdražena. 

Postajamo oseba, s katero se pravzaprav ne bi želeli prav pogosto 

družiti. A vendar je prav to oseba, ki jo pogosto ponujamo svojim 

bližnjim, ne da bi se tega sploh zavedali.  

 

Smo v takšnem stanju res lahko dober starš, partner, prijatelj ali 

sodelavec ali pa morda le lahko damo več, kadar nas prežemata 

notranje zadovoljstvo in notranji mir? Bi rekli, da ste bolj potrpežljivi, 

prijazni, energični in mirni, kadar ste zadovoljni ali kadar niste? Ko ste 

zadovoljni in mirni, vas situacije, v katerih bi običajno doživeli mini izbruh, 

tudi spravijo iz tira? Ali pa jih morda sprejmete z večjo umirjenostjo in 

optimizmom? 

 

Kadar občutimo notranje zadovoljstvo in notranji mir, nam zunanji nemir 

in kaos ne prideta tako hitro do živega. In prav zato je še kako 

pomembno, da si prisluhnemo in sledimo tudi svojim željam in 

potrebam. To je namreč pot do našega notranjega zadovoljstva. In šele 

ko smo resnično zadovoljni s seboj in svojim življenjem, lahko ljudem 

okrog sebe damo največ. Je torej res tako zelo egoistično postaviti sebe 

na prvo mesto? Prepričana sem, da ne. Zato uporabite štiri strategije, 

opisane v tej e-knjigi, in postavite sebe ponovno tja, kamor si zaslužite – 

na prvo mesto. 

 

Z ljubeznijo.  

Petra 
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1. strategija: 

SAMOREFLEKSIJA 
 

Naučite se, kako biti samemu sebi najboljši prijatelj. 

 

Svoje prijatelje poslušamo, mar ne? Jim skušamo ustreči, kadar le lahko, 

mar ne? Včasih zato, ker verjamemo, da je to nekaj, kar bi dobri prijatelj 

naredil, včasih pa preprosto zato, ker jih imamo radi in želimo, da so 

srečni. Bilo bi lepo, če bi imeli enak odnos tudi do sebe, mar ne?  

 

Odgovor na vprašanje, zakaj sebe tako pogosto postavimo na zadnje 

mesto, je pravzaprav le eden: prepričanje. Ne le eno, temveč več: 

 Dober starš, otrok, partner, prijatelj, sodelavec itd. vedno ustreže. 

 Le kadar ustrežem drugim, sem vreden/vredna ljubezni. 

 Le kadar ustrežem, me bodo ljudje sprejemali. 

 Jaz nisem pomemben/pomembna, pomembno je, da so 

zadovoljni drugi. 

 Če skrbim za druge, to pomeni, da sem dobra oseba. 

 Spodobi se, da drugemu ustrežeš, ko te prosi za uslugo. 

 Če ne ustrežem, bom razočaral/razočarala in prizadel/prizadela 

tiste, ki jih imam rad/rada. 

In še bi jih lahko naštevala.  
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V ozadju vseh teh prepričanj je strah. 

Strah pred izgubo ljubezni in 

sprejetosti. Strah pred izgubo 

dveh stvari, ki sta še kako 

pomembni. Potreba po 

ljubezni in pripadnosti je 

zapisana v naših genih. Še 

predobro se namreč 

zavedamo, da imamo 

povezani z drugimi mnogo 

večje možnosti preživetja. 

Vprašanje pa je, kako 

povezani si bodo drugi želeli biti 

z nami, če bomo kar naprej slabe 

volje in razdraženi.  

 

Ko boste naslednjič čutili potrebo, da nekomu ugodite, čeprav si tega 

ne boste želeli, si dajte dovoljenje, da ne odgovorite takoj, temveč se 

najprej temeljito pogovorite s seboj. Vprašajte se po razlogih, zaradi 

katerih želite ugoditi sogovorniku. Zato, ker verjamete, da ga boste v 

nasprotnem primeru razjezili, razžalostili ali razočarali? Zato, ker 

verjamete, da je to eden od načinov, da si pridobite njegovo 

naklonjenost in sprejemanje? Morda zato, ker verjamete, da niste dovolj 

dobri, če mu ne ugodite? Ali pa zato, ker verjamete, da je vaša 

vrednost odvisna od pripravljenosti ustreči drugim?  Kaj si boste mislili o 

sebi, če sogovorniku ugodite, in kaj, če mu ne? Raziščite strahove in 

prepričanja, ki so v ozadju vaše želje, da ustrežete.  

 

Ne razumite me napak, nič ni narobe s tem, če želimo drugim ustreči in 

pomagati. Vprašanje je le, ali pri tem poslušamo sebe ali pa, tako kot 

običajno, svoje občutke in želje potisnemo na stran, ker so želje drugih 

pomembnejše. Jasen pokazatelj, da ste naredili slednje, je jeza. Saj 

poznate tisti občutek, ko vas nekdo prosi za uslugo, vas pa čaka cel kup 

drugih stvari, ki si jih želite postoriti. A iz takšnih ali drugačnih razlogov 

privolite, nato pa še cel dan stresate slabo voljo povsod okrog sebe. 

Jezni ste na osebo, ki vas je za uslugo prosila, saj bi lahko vedela, da 

imate cel kup drugih obveznosti, jezni ste nase, ker ste privolili, jezni, ker 

boste svoje načrte zopet morali preložiti, jezni pravzaprav na cel svet. 

Takšno počutje je dober pokazatelj, da v uslugo niste privolili iz pravih 

razlogov. Tudi občutek, da pravzaprav niti nimate izbire in da 

sogovorniku morate ugoditi, je jasen znak, da usluge ne delate iz pravih 

razlogov. Občutek, da nekomu pomagamo, ker se čutimo nemočne, 

da bi se mu uprli, prav tako nakazuje, da razlog za uslužnost ni pravi. V 

vseh navedenih primerih bolj ali manj izhajamo iz vloge žrtve in 

dovoljujemo, da naše življenje narekujejo drugi in njihove želje. 

 

Nič ni narobe s tem, če 

želimo drugim ustreči in 

pomagati. Vprašanje je le, 

ali pri tem poslušamo sebe 

ali pa, tako kot običajno, 

svoje občutke in želje 

potisnemo na stran, ker so 

želje drugih pomembnejše. 
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Z nekaj spretne uporabe komunikacijskih veščin lahko sogovorniku še 

vedno ponudite pomoč in ob tem upoštevate tudi svoje želje in 

potrebe. Morda usluge niti ne potrebuje takoj in mu boste lahko 

pomagali ob času in na način, ki bo bolj ustrezal tudi vam.  

 

Uporabite pa tudi Vodeno meditacijo za spreminjanje prepričanj, saj 

boste tako poskrbeli za odpravo izvora svoje potrebe po tem, da vedno 

ustrežete drugim. In ne skrbite, po spremembi prepričanj nikakor ne 

boste postali egoistični. Še vedno boste pomagali drugim, razlika bo le 

v tem, da:   

1. se ob tem ne boste počutili slabo;  

2. boste pomagali zato, ker si to želite, in ne, ker morate; 

3. bo energija, ki jo boste ob tem oddajali, precej bolj pozitivna in 

prijetnejša. 

 

Velika korist, ki jo s seboj nosi sprememba prepričanj, pa je tudi 

odsotnost občutka krivde, ki bi jo občutili, vedno kadar zaradi takšnih ali 

drugačnih razlogov željam sogovornika ne bi mogli ugoditi. 
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2. strategija: 

SAMOOPAZOVANJE 
 

Naučite se, kako prisluhniti svojemu telesu. 

 

Nedelja zvečer. Občutim nemir. Ne vem, zakaj, vem pa, da mi nekaj 

manjka. Sprehodim se do hladilnika, vzamem jogurt in se vrnem pred 

televizijski zaslon, kjer ga pojem. Nekaj minut pozneje ponovno občutim 

nemir. Še vedno mi nekaj manjka. Grem v shrambo, pogledam v košaro 

s sladkimi priboljški. Nič mi ne pade v oči. Pogledam še v košaro s slanimi 

prigrizki. Vzamem čips in se vrnem na kavč. Čips mi tekne, a občutka, 

da mi nekaj manjka, se ne morem znebiti.  

 

Vam zveni znano? Meni zelo. To se mi je namreč dogajalo zelo pogosto. 

Ne le ob nedeljah, temveč tudi ostale dneve v tednu in ne le zvečer, 

temveč že čez dan. Vajeni, da nam nekdo od zunaj pove, kaj 

potrebujemo, zato da bi se dobro počutili, niti ne pomislimo, da bi se 

odgovor lahko skrival v nas. A ta občutek nemira ni nič drugega kot glas 

telesa, ki nam skuša povedati, da nekaj ni v redu, a mu ne znamo 

prisluhniti.  
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Ko boste naslednjič imeli občutek, da vam nekaj manjka in se ne mogli 

domisliti, kaj je to, se umaknite v tih in miren prostor, naredite nekaj 

globokih vdihov in izdihov, nato pa v mislih postavite vprašanje Kaj 

potrebujem? Z radovednostjo in sprejemanjem prisluhnite odgovoru. 

Morda je vse kar potrebujete, nekaj minut 

svežega zraka, mogoče daljši sprehod. 

Morda potrebujete nekaj trenutkov tišine, 

morda čas za branje knjige ali pa 

skodelico toplega čaja. Mogoče je vse, 

kar potrebujete, kratek klepet s 

prijateljico, kratka meditacijo ali pa le 

to, da vstanete, se malo pretegnete in 

naredite nekaj korakov po prostoru, v 

katerem se nahajate. Prisluhnite, kaj 

vam sporoča telo in kadar le lahko, 

poiščite način, da mu ugodite.  

 

Svojim potrebam in željam ne morete dajati pomembnosti, če jih ne 

poznate. Zato vedno, ko v sebi občutite nemir, preverite, kaj je tisto, kar 

pravzaprav sploh potrebujete in presenečeni boste, v koliko primerih, ko 

se vam je zdelo, da potrebujete hrano, v resnici potrebujete nekaj 

popolnoma drugega.  

 

Dovolite si resnično prisluhniti sebi. Ne poslušajte drugih, ki vam bodo 

dajali vse mogoče nasvete in ideje, kaj potrebujete, da se boste počutili 

bolje. Nihče vas ne pozna bolje kot vi sami. Naučite se zaupati sebi, kajti 

odgovori so že v vas. Če potrebujete počitek, si ga privoščite. Če 

potrebujete večer s prijateljicami, najdite način, da ga organizirate. Če 

potrebujete masažo, si jo privoščite ali pa zanjo poprosite svojega 

partnerja. Če potrebujete sproščujočo penečo kopel, si jo naredite.  

 

Spoznali boste, kako malo je včasih potrebno, da lahko prisluhnemo 

sebi. Sama sem imela včasih občutek, kot da bi me življenje preizkušalo. 

Ko sem se naučila prepoznavati, poslušati in upoštevati svoje potrebe, 

želje, kadar le lahko, so se okoliščine nekako preuredile tako, da sem si 

lahko privoščila tisto, kar sem potrebovala. Najbolj zanimivo pa je bilo 

to, da običajno res ni bilo potrebno veliko, včasih le nekaj globokih 

vdihov in izdihov ali nekaj minut sprehoda na svežem zraku. Večkrat ko 

boste prisluhnili svojemu telesu, lažje boste prepoznavali, kaj za svoje 

dobro počutje v resnici potrebujete. In kaj kmalu boste začeli opažati, 

da že intuitivno čutite, katera so tista drobna dejanja, ki bodo odločilno 

pripomogla k spremembi vašega počutja.  
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Nihče vas ne pozna 

bolje kot vi sami. 

Naučite se zaupati 

sebi, kajti odgovori 

so že v vas. 
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Prepoznavanje lastnih potreb je odličen način, da se izognete energiji 

stresa in nemira, ki se v nasprotnem primeru začne kopičiti v vašem 

telesu. Spoznali boste, da lahko z majhnimi spremembami v svoje 

življenje vnesete veliko več miru, kar vam bo omogočalo, da se boste 

lažje soočali z vsakodnevnimi aktivnostmi, jih posledično opravili hitreje 

in s tem le še povečali možnost, da v svoje življenje vpeljete tudi 3. 

strategijo, ki sem jo poimenovala kar Mojih 15 minut. 
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3. strategija: 

Mojih 15 minut  
 

Naučite se, da se svet ne bo ustavil samo zato, ker ste si vzeli 15 minut 
časa zase. 

 

Vzeti si 15 minut zase? Ne morem. Treba je peljati psa na sprehod, 

spraviti otroke v šolo, opraviti delovne obveznosti in iti v trgovino, skuhati 

kosilo in pospraviti posodo, peljati sina na nogomet in hčerko na plesne 

vaje, oprati in zlikati perilo, posesati, ponovno peljati psa na sprehod, 

pripraviti večerjo, pregledati otrokom domačo nalogo, poskrbeti, da so 

se otroci stuširali, si umili zobe in da so v postelji. Aja, med vsem tem pa 

moram opraviti še najmanj deset nujnih telefonskih klicev in postoriti 

nekaj manjših opravil. Nimam niti minute, kaj šele 15 minut časa zase. 

 

Opisani primer je odličen recept za izčrpanost. Vprašanje je le, kdo bo 

potem namesto vas peljal psa na sprehod, spravil otroke v šolo, opravil 

delovne obveznosti, šel v trgovino, skuhal kosilo … Če med svoja 

dnevna opravila ne želite dodati tudi naloge poišči nekoga, ki bo 

postoril vse tvoje obveznosti, medtem ko boš ti od izčrpanosti lahko le 

še ležal oz. ležala, potem bo treba narediti spremembo in poskrbeti tudi 

zase. Če se med hitenjem in opravljanjem vseh mogočih opravkov 

večkrat sprašujete, kje sem tu jaz in kdaj bo čas zame, prav tako. 
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Včasih se nam zdi, da se bo svet nehal vrteti, če si vzamemo nekaj minut 

časa zase. Kot da bi verjeli, da bomo s tem uničili svojo prihodnost, 

prihodnost vseh, ki so nam blizu, da se bo ravno zaradi tega zgodilo 

nekaj hudega in slabega in da vse obveznosti, ki smo si jih zadali, ne 

bodo narejene pravočasno ali dovolj dobro.  

 

Temelj nezmožnosti, da si vzamemo 15 minut zase, je najpogosteje strah 

pred negativnimi posledicami. V glavi si naslikamo vse možne 

negativne izide in tako kot trdno verjamemo, da se bodo uresničili le 

zato, ker smo nekaj minut namenili sebi, smo tudi sveto prepričani, da 

se jim bomo izognili, če bomo stalno na voljo vsem okrog sebe. In tako 

raje izberemo nenehno hitenje. A kot sem že omenila, življenje pozna 

način, da nas ustavi. Morda prav zato ne preseneča, da je vedno večje 

število ljudi, ki si s svojim tempom življenja pridelajo bolezen modernega 

časa – izgorelost, z njo pa tudi prisilni počitek in slabo vest, ki ga običajno 

spremlja.  

 

Biti stalno v pogonu je danes postalo že 

neke vrste vrednota, nekaj, s čimer se 

pohvalimo pred drugimi, nekaj, za 

kar verjamemo, da določa našo 

vrednost. Kot da bi verjeli, da je vzeti 

si čas zase vredno obsojanja in 

nekaj, zaradi česar bi morali imeti 

slabo vest. Pozabljamo pa, da naše 

telo in tudi um potrebujeta počitek. 

Narava je čudovit primer tega. Tako 

kot je čas za setev in pobiranje sadov, je               

  čas tudi za počitek. Tako kot je čas za dan 

             in svetlobo, je čas tudi za noč in temo. Drugo brez 

drugega ne gre.    

 

Res je, da so naši dnevi najpogosteje polni obveznosti, res pa je tudi, da 

se jih lahko mnogo uspešneje lotimo, kadar smo spočiti, tako fizično kot 

umsko. Kadar razmišljamo, da si ne moremo vzeti 15 minut na dan zase, 

se moramo resno vprašati, kako pomembni smo sami zase in kako 

pomembna je za nas dobrobit nam ljubih oseb. Tega, česar nimamo, 

namreč ne moremo dati. Če v sebi ne čutimo zadovoljstva, ga ne 

moremo izražati. Če v sebi ne čutimo miru in energije, ju ne bomo mogli 

nameniti otrokom ali partnerju.  
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Zjutraj, zvečer, čez dan, 

med malico ali kosilom – 

ni pomembno, kdaj si 

vzamemo čas zase, 

pomembno je le,          

da si ga.  
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Zjutraj, zvečer, čez dan, med malico ali kosilom – ni pomembno, kdaj si 

vzamemo čas zase, pomembno je le, da si ga. Niti ni pomembno, kaj 

konkretnega takrat počnemo, pomembno je le, da počnemo nekaj, 

kar nam veliko pomeni, ob čemer uživamo in se posledično tudi 

sprostimo. Če radi barvate, potem barvajte, če radi berete, potem 

berite, če vas pomirja narava, pojdite na sprehod ali zgolj v tišini 

opazujte pestro paleto barv, ki nam jih ponuja. Če vam veliko pomeni 

klepet s prijatelji, pokličite koga ali si organizirajte kratko skupno kosilo. 

Če radi meditirate, storite to; lahko uporabite tudi katero od meditacij, 

ki jih najdete med brezplačnimi vsebinami na spletni stani Mesta znanja.  

 

Ne zadovoljite se z odgovorom Nimam časa, temveč se naučite, kako 

si ga vzeti.  
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4. strategija: 

AFIRMACIJE 
 

Naučite se, da so vaše potrebe in želje enako pomembne kot potrebe in 
želje drugih. 

 

O afirmacijah je bilo že veliko zapisanega in povedanega, med drugim 

sem o tej temi spregovorila tudi v oddaji Jutro s kosmiko; posnetek 

oddaje si lahko ogledate na moji spletni strani v zavihku brezplačne 

vsebine. Kljub vsemu pa naj izpostavim nekaj načel pravilnega 

oblikovanja in uporabe afirmacije. 

 

Pri oblikovanju afirmacije bodite pozorni na sledeče: 

 zapisana naj bo v sedanjiku in v prvi osebi ednine (jaz sem/sem; 

jaz imam/imam itd.), 

 afirmacija naj bo pozitivna, naj izraža to, česar si želite, ne tistega, 

česar si ne, 

 naj bo kratka in jasna, 

 naj bo vaša; ko jo izgovorite, je pomembno, da verjamete vanjo 

in se ob tem počutite dobro. 
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Afirmacijo lahko večkrat dnevno 

izgovarjate naglas, če želite, lahko 

tudi pred ogledalom, lahko pa si 

jo ponavljate tudi v mislih ali jo 

večkrat dnevno zapišete. 

Izberite način, ki vam najbolj 

ustreza, pazite pa, da 

izgovarjanje afirmacije ne 

postane rutina oz. opravilo, ki 

ga »morate še opraviti«. 

Afirmacijo si lahko tudi 

zapišete na list in ga kot blag 

opomnik postavite na nočno 

omarico, nalepite na hladilnik, 

na ogledalo v kopalnici ali v 

prostor, kjer delate. Lahko pa si jo 

nastavite tudi kot ozadje na računalniku. 

 

Afirmacija bo učinkovitejša, če ob izgovarjanju ali ob misli nanjo 

doživljamo prijetne občutke. Zato je zelo pomembno, da se ob 

afirmaciji počutimo dobro, da se nam ob njej ne pojavi misel dvoma ali 

samokritike. Kadar naša afirmacija ni prava in vanjo ne verjamemo, 

nam bo to naše telo zelo hitro pokazalo, če smo mu le pripravljeni 

prisluhniti. Zato velja vabilo, da s spodnjo vajo preverimo, ali je 

afirmacija ustrezno oblikovana. 

 

Pojdite v tih in miren prostor in zaprite oči. Naredite nekaj globokih 

vdihov in izdihov. Predstavljajte si, da se ob vsakem izdihu sproščajo 

napetosti v vašem telesu. Ko boste pripravljeni, v mislih ponovite svojo 

afirmacijo, nato pa s sprejemanjem in radovednostjo opazujte, kakšni 

občutki se ob tem porajajo v vašem telesu. Znaki, da afirmacija ni 

prava, so lahko različni. Morda začutite blag občutek neugodja v 

katerem delu telesa, morda neprijetno bolečino ali stiskanje v predelu 

trebuha ali grla. Vse to so znaki, da je treba afirmacijo preoblikovati. 

Bodite pozorni tudi na misli, ki se vam porodijo ob tem, ko si ponovite 

svojo afirmacijo. Kaj vam sporočajo? Se vam porodijo misli dvoma ali 

misli spodbude?  

 

Če ne čutite, da afirmacija v celoti drži, se bo zelo hitro pojavil notranji 

glasek, ki vam bo prišepnil, da je to, kar ste pravkar izgovorili, laž. V 

takem primeru afirmacija ne doseže svojega namena oz. lahko 

upočasnjuje manifestacijo, saj z njo oddajate tudi negativne vibracije. 
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Če se ob izrečeni afirmaciji 

počutimo dobro, potem ta 

deluje, saj oddajamo 

pozitivne vibracije, v 

nasprotnem primeru ne 

deluje, saj so vibracije, ki jih 

oddajamo, negativne. 
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 Michael Losier, avtor knjige Law of Attraction, predlaga, da pri 

oblikovanju afirmacije uporabimo stavek: »Sem v procesu …« Bistvo, ki 

ga lahko povzamemo iz omenjene knjige, je: če se ob izrečeni afirmaciji 

počutimo dobro, potem ta deluje, saj oddajamo pozitivne vibracije, v 

nasprotnem primeru ne deluje, saj so vibracije, ki jih oddajamo, 

negativne. Avtor torej poudarja prav pomembnost tega, da v 

izgovorjene besede verjamemo.  

 

Ko izrazimo željo in vanjo usmerimo svojo pozornost, smo dejansko že v 

procesu uresničitve. Zato se nam afirmacija z uporabo stavka »Sem v 

procesu …« zdi resničnejša in posledično oddaja bolj pozitivne vibracije. 

Sama sem ugotovila, da mi je bilo na začetku pogosto lažje verjeti v 

afirmacije, ki so se začele ravno s tem, da sem v procesu nečesa, 

pozneje pa sem lahko verjela tudi v afirmacijo, ki tega začetnega dela 

ni več vključevala. 

 

Vedno, kadar boste afirmacijo preoblikovali, lahko uporabite zgoraj 

zapisano vajo in z njo preverite, ali je nova afirmacija resnično tista 

prava, resnično vaša. Z nekaj vaje boste že zelo hitro znali prisluhniti 

svojemu telesu do te mere, da boste intuitivno 

vedeli, ali je prava za vas ali ne. Prav tako 

boste pridobili občutek za 

prepoznavanje tistega, kar 

potrebujete za svoje dobro počutje. 

Naše telo in naš um sta čudovita – ko 

spoznata, da smo jima pripravljeni 

prisluhniti, se s svojimi idejami dobrega 

za nas oglašata vedno pogosteje in 

nam tako olajšata pot k sebi in svojim 

potrebam. 

 

Odločite se, da bodo zapisane strategije postale del vašega življenja. S 

samozavestjo, ki jo boste pridobili med programom 7 korakov do 

samozavesti, jih boste vedno lažje vpeljevali v svoj vsakdan, s tem pa 

doprinesli ne le h kvaliteti svojega življenja, temveč tudi življenja vseh 

tistih, ki so za vas prav tako pomembni.  

 

Želim vam, da vas na poti do novega življenja spremlja čudovita misel 

(ki jo lahko uporabite tudi kot afirmacijo) ilustratorke Molly Hahn, ki pravi: 

»S tem, ko poskrbim zase, poskrbim tudi za svet.«  
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S tem, ko poskrbim 

zase, poskrbim tudi 

za svet. 

Molly Hahn 
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 Mesto znanja, izobraževanje in svetovanje za osebno rast, Petra Cvek s.p., 

2017. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedano 

kopiranje, razmnoževanje, prepisovanje in vsakršno drugo razširjanje celotne e-

knjige ali njenih posameznih delov v nekomercialne in komercialne namene.  

 

Vir naslovne slike: https://pixabay.com 
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