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4/4   Kaj delam narobe? 

 
Običajno, ko smo pridni in dejavni, pa se nikakor ne 

prestavimo v zaželeni smeri, se tolčemo po glavi in 

sprašujemo ''Zakaj? Zakaj jaz? Zakaj meni ne gre vse 

tako zlahka kot njej ali njemu? …'' In nato ugotovimo, da 

pravzaprav ni nekaj izven nas zaslužno zato, da nam ne 

gre vse kot po maslu, ampak, da sami oblikujemo svojo 

realnost, ali bolj 'moderno' povedano: manifestiramo. 

 

Kje se zalomi? 

Kaj delamo narobe? 

 

Najprej povejmo takole: vedno sami mi sami sebe 

sabotiramo na tak ali drugačen način. 

 

V ozadju našega uma se vrtijo prepričanja 

in miselni vzorci, ki oddajajo vibracijo. Če 

se bojimo zobozdravnika, vemo da od nas 

kar ''smrdi'' po strahu. Podobno se zgodi, 

ko se v ozadju sproži misel – čeprav je na 

nezavedni ravni, energija vseeno šviga in 

deluje v nezaželeni smeri.   

 

In kaj zdaj? Težko se je namreč dokopati do teh 

misli, ki so se oblikovale najverjetneje v otroštvu. 
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Lahko se nam je vtisnil v spomin prizor iz filma ali 

pa se je v našem otroškem umu ustvarila povezava, 

ki pravzaprav niti nima neke razumske osnove. 

Dovolite, da delim svojo izkušnjo ene take misli. 

Stara sem bila okoli 14 let, ko sem prvič slišala za 

Leonard Peltiera, ki mu je FBI podtaknil umor. 

Leonard je bil po krivem obsojen na doživljenjsko 

zaporno kazen istega leta kot sem se jaz rodila in 

vedno, ko pomislim nanj, je nekje v ozadju 

konotacija, ''Toliko časa kot sem jaz živa, je on 

zaprt - celo moje življenje je zaprt''. Ne mnogo let 

nazaj, v zelo intenzivni izkušnji, je iz mene 

bruhnilo: ''Leonard Peltier je zaprt cel tvoj lajf, ti pa 

po Egiptu hodiš, da te ni sram.'' Moj otroški um si 

je razložil, da ni lepo ali ni prav, da imam dobro 

življenje, če je pa on v zaporu, kjer ga mučijo vsak 

dan že od leta 1975, ko je bil prvič aretiran. Da 

dragi moji, um je fantastično ustvarjalen. 

 

Vprašanje ni kaj delam narobe, temveč: 

KAKO NAJ SE TEGA LOTIM DRUGAČE? 
 

Tukaj bi želela, da se za hip ustavimo in vas res 

srčno prosim, da nikoli nikoli nikoli več ne 

porečete, da je nekaj narobe, kar počnete. 

 

Ni narobe. 
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Ne prinaša zaželenih rezultatov oziroma, prinaša 

drugačne kot bi si vi želeli. 

Vedno moramo poskušati biti KONSTRUKTIVNI. 

 

Kadar se jezimo na sebe, pravzaprav uničimo tisto 

iskrico ustvarjanja in sebe popolnoma negiramo. 

  

Ko sebe negiramo, povemo svojemu umu, da smo 

itak nesposobni nekaj prav ustvariti, oziroma tako 

kot  je treba. In, ko to storimo, nam naš um seveda 

več ne zaupa in gre na 'avtomatskega pilota'.  

 

Kaj pa imamo v navodilih za uporabo (avtopilot)? 

Vse graje naših staršev, kritike iz vrtca in šole, 

zafrkavanje prijateljev, sosedov, znancev, 

razočaranja, spomine na trenutke šibkosti, 

nespretnosti itd itd Skupni imenovalec: pazi, da se 

ti to ne zgodi spet, zato ne poskušaj ničesar 

novega, ali: DRUGAČNEGA. 

 

Kako to spremeniti? 

 

No, pa dajmo: 

 

Kaj nas najbolj moti pri sebi? 
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Kdo nam je vcepil to mišljenje? 

 

 

Če ste odgovorili z nihče,se niste dovolj potrudili.   

 

 

Ali se strinjate s tem? 

 

Zakaj? 

 

 

Prosim, navedite vsaj 5 razlogov zakaj… 

 

 

 

 

 

Bi veljali tudi, če bi vam jih za sebe povedal/a 

prijatelj/ica – ali bi mu/ji odgovorili drugače? 

 

 

 

 

In za konec: 
 

TO JE OD xy MNENJE  

in NE VAŠE. 
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Zdaj poiščimo Vaše mnenje:  

ali je to res moteče in narobe? 

 

 

V kakem kontextu pa je ta lastnost dobrodošla? 

Poiščimo kje in kdaj in kako jo lahko uporabite? 

 

 

 

 

Pomembno je,da oblikujemo svoje mnenje mi sami.  

Mi.  

Vse prevečkrat oblikujemo svoja prepričanja na 

podlagi splošnih smernic, pričakovanj ali besed 

drugih.  

 

Zato sedajle opišite kaj pa počnete fantastično:  

(kar vzemite si čas in vsaj 2 lista papirja)  
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KAJ DELAM NAROBE V ODNOSIH? 

 

Ali vemo kakšna oseba je za nas primerna kot 

partner? Vemo kaj potrebujemo v odnosu? 

 

Čim bolj natančno opišimo.  

Če ste samski, se zavedajte po čem hrepenite.  

Tisti v zvezi pa skomunicirajte na primeren način. 

 

Zaljubljenost je v določenih primerih preveč 

Hollywoodsko obarvana – zato imamo ponavadi 

premalo radi sebe, da bi za sebe izbrali dobrega 

partnerja/partnerko. Prav je, da smo mi dobra 

polovica odnosa, ni pa prav, da smo edina aktivna 

polovica. Odnos je kot kanu na reki: če veslate le 

vi, vaš dragi/a pa udobno sedi in vas za nameček 

še kritizira, je samo vaša odgovornost, da nekaj 

spremenite.  

 

Kaj pogrešate in kako to lahko VI spremenite, ne 

partner/ica? 
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KAJ DELAM NAROBE NA POSLOVNI PLATI? 

 

Lastna vrednost je neposredno povezana z obiljem. 

  

Ne, ne govorim le o s pogodbo točno določeni plači 

v službi, ki velja za večino zaposlenih. 

 

Obilje ne velja le za denar, temveč tudi: čas, radost, 

Ljubezen, življenjska energija itd 

 

Prihodek ni nikoli le plača. Lahko se odločimo za 

honorarno zaposlitev; morda za konjiček, ki 

prinese kak dodaten cekin; kaj pa kompenziranje z 

dobrinami itd? 

 

Denar ni vse, kar lahko štejemo kot prihodek. Vsi 

poznamo osebe, ki jim skorajda magično uspe 

kupit zadnji model avtomobila po ultra znižani ceni 

ali po smešno nizkih obrokih – samo primer. 

Poznamo ljudi, ki zadenejo na loteriji, prijatelji jim 

podarijo nov laptop itd itd 

 

To so osebe, ki imajo visoko lastno vrednost zato 

resonirajo z energijo: ''Vse obilje mi je na voljo''. 

Kakšna je vaša energija? Opišite jo. Kar dajmo: 
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Smo hvaležni za vse, kar imamo ali se pritožujemo? 

Se primerjamo z drugimi, sodimo dosežke, talente, 

kako jim je lahko/so dobri, mi pa nesposobni ali je 

le nam, zaradi okoliščin, nemogoče doseči cilje? Je 

sploh res naš cilj doseči, tisto kar ''njim'' morda 

skorajda zamerimo, da so dosegli ali imajo?  

Bodimo brutalno iskreni. 
 

Seveda nimamo vsi enakih talentov in možnosti. 

Moja startna pozicija je drugačna od vaše. 

MOŽNOST pa imamo vsi. Jaz bom vložila energijo, 

čas, denar itd v druge zadeve kot vi, zato je moje 

življenje drugačno od vašega. In super je tako, saj 

nam res ni treba biti vsem enaki. Zavedajmo pa se, 

da je samo od nas odvisno kak dan ustvarimo. 
 

Ko polagamo temelje, naj temeljijo na nas 

in ne na pričakovanjih drugih. 

Poznajte SVOJE cilje v življenju in jih ne zamešajte 

s pričakovanji družbe, staršev, partnerja, otrok ali 

Petra Pana. Vi ste VI in ste unikat. 

 

Zdaj pa: zapisat cilje in 

poiskat DRUGAČEN PRISTOP! 

 

 
  

 


