
10 ZAPOVEDI 
ZA LAHKOTNEJŠE ŽIVLJENJE,

ki jih lahko uporabiš takoj
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LETOM KAŽEM
JEZIK 

Res drži, da si star toliko, kot se počutiš.. Ker, če obrnem
svoji dve številki in pomislim na to, kako sem se počutila,
ko sem bila stara 25 let, ugotavljam, da se sedaj v svoji
koži počutim mnogo bolje, kot takrat.. 

Da sem do tega prišla, je trajalo kar nekaj časa, a danes
vsak trenutek posvečam temu, kako v tem turbulentnem
svetu živeti lahkotneje in bolj sproščeno. 
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Ko se gledam v
ogledalo, vidim to, kar
se skriva zadaj za
gubicami, kilogrami in
zunanjo podobo in mi
je všeč to, kar vidim. 

In to ne glede, če je to
všeč drugim ali ne. 

Stvari, ki mi prihajajo
nasproti, jemljem takšne,
kot so (ker so takšne, kot
so). 

In sebe sprejemam 
 takšno, kot sem, z vsemi
plusi in predvsem s svojimi
minusi. 

Sproti preverjam, kako se
počutim in če se ne
počutim dobro, se
vprašam, kaj lahko sama
naredim za to, da se bom
počutila bolje in je odvisno
samo od mene, ne glede
na zunanje okoliščine in
ljudi okoli mene. 

In potem to tudi naredim.

10 ZAPOVEDI ZA LAHKOTNEJŠE IN
BOLJ SPROŠČENO ŽIVLJENJE
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Ne čakam na to, da se
bo vse poklopilo, da
nekaj naredim, ampak
grem v akcijo sproti. 

In to kljub strahovom,
dvomom in delom sebe,
ki mi servirajo vse
možne razloge, zakaj
naj nečesa ne naredim. 

Vem, da ni nič, kar naredim
ali ne naredim, prav ali
narobe, ampak je samo
korak na križišču v smer, v
katero želim iti .

In ta korak mi bo prinesel
naslednji korak.

Vem, da je vse sestavljeno
iz svetlobe in teme in da ne
more biti vse samo dobro. 

A vedno imam možnost
izbire, kako se bom odzvala
na eno in drugo. 
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Vem, da mi ni treba vse
storiti sami in da je ok,
če pokažem, da sem
samo človek.

Izbiram družbo in se
obkrožam z ljudmi, ob
katerih se počutim dobro in
se medsebojno podpiramo.

Si "držim štango", ko kaj
zaj… 

In to točno v taki meri, kot
podpiram tudi druge.



To, da sem do tega prišla, se seveda ni zgodilo samo od
sebe, ampak je to rezultat volje, vztrajnosti, dolgoletnega
spoznavanja sebe, dela na sebi, izobraževanja in
spreminjanja svojih prepričanj, vzorcev in programov, ki
mi več ne koristijo. 

Pa sedaj vem tudi, da je to »life time job« in ne čakam več
na čudežno palčko, ki me bo rešila. 

Katere pa so tvoje zapovedi za lahkotnejše in bolj
sproščeno življenje? Vesela bom, če jih boš podelila z
menoj.. 
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10Sprejemam to, da ni
vedno vse po moje in
dovolim, da stvari
prihajajo k meni na svoj
način. 
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Skozi neustavljivo željo pomagati sebi in drugim
zaživeti lahkotneje in bolj sproščeno ter željo po
nenehnem učenju in odkrivanju neznanega na
različnih področjih konstantno gradim znanja, da ti
lahko danes pomagam do boljšega življenja kot
coachinja po izobraževalnem programu, akreditiranem
pri ICF, mentorica, svetovalka, organizatorka, obrazna
refleksoterapevtka po metodah Sorensensistem TM in
še bi lahko naštevala… In še se učim… Zate in zame.

MIHAELA
VIBRAPLUS
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PRIDRUŽI SE MOJI SKUPNOSTI NA 

Naroči se na brezplačen uvodni razgovor, da
vidiva, kako ti lahko pomagam. Pošlji mi
sporočilo na 031 365 490 ali mi piši na
info@vibraplus.net.

NAROČI SE NA
BREZPLAČEN UVODNI

RAZGOVOR


