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1.TEDEN: Postani najboljša verzija samega sebe 

• Začni hoditi svojo pot 

Pot vsakogar je drugačna in vsaka je prava. Kako boste vedeli, ali je prava, 

je odvisno od tega, kako se boste na njej počutili; 

• 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 trden v resnici, ki je že v tebi; 

• Iskrenost 

Morda ti ne bo prinesla veliko prijateljev, vendar ti bo prinesla tiste prave 

– če jo živiš 

 

 

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 
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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 nas ne more prizadeti, če tega mi ne dopustimo 

 

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 

 

 

 

 

 


