
Delovni zvezek

 ONLINE TRANSFORMATIVNI PROGRAM
 

ZAME

 Ta program je ekskluzivno sestavljen tako, da te zares pripelje v
ZDAJ, da lahko narediš trajno transformacijo.

 
Pred tabo je tridnevno potovanje in raziskovanje, na katerem se
boš naučil/a, kako uporabiš svoje telo, um in čustva, se uglasiš s

svojo pravo naravo/dušo, ter stopiš na novo pot.
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 UVODNI NAPOTKI PRED ZAČETKOM:

Te tri dni zares nameni sebi in se zaveži polni izvedbi programa,
to je tvoje darilo tebi.
 
Vse, kar obsega program vzemi lahkotno in raziskuj, kaj zate to
pomeni tudi v življenju izven programa.
 
Odpri se novemu in bodi v sprejemanju.
 
Začni svojo prakso zjutraj, ko se odpre program, kajti po jutru se
pozna tvoj celoten dan.
 
Pripravi si prostor, kjer boš svoj program dnevno izvajal/a v miru.
 
Priporočam ti, da naloge v programu izvajaš sproti in skozi proces
raziskuješ svojo kreativnost in sposobnost hitrega prilagajanja.

 V treh dneh lahko dosežeš nič ali pa narediš transformacijo, ki 
 ustvarja novo življenje!
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 Kaj potrebuješ za izvedbo programa:

Joga podlogo ali neko podlago za gibanje
 
Stekleničko vode
 
Kakšno dišečo palčko ali svečko,
 
Natiskan delovni zvezek, ki ga prejmeš pred začetkom programa
in pisalo
 
Udobna oblačila
 
Rezerviraj si čas:
1. zjutraj za jutrajno prakso - 60 minut, 
2. enkrat med dnevom za zapisovanje dela, ki ga izvajaš med
dnevom, cca. 20 minut in 
3. zvečer za večerni del V ŽIVO od 18:30 do 20:00

 PREDEN ZAČNEŠ SE VPRAŠAJ:

Kaj je tisto, za kar sem resnično hvaležen/na v tem trenutku
svojega življenja? Izberi eno najpomembnejšo situacijo in jo opiši s
tremi stavki.
 
Katero je tisto področje na katerem želiš doseči transformacijo in
si ne glede na trenutne okoliščine hvaležen/na, ker je bil tvoj
kvaliteten učitelj vse do tega trenutka tvojega življenja?
 
Ko dosežeš svoje željeno stanje oz. cilj, kako se takrat počutiš?
Kdo si? Daj se v to situacijo in jo začuti, kot da je že tukaj in zdaj.
Poustvarjaj in rekreiraj jo skozi celoten program!
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 VSEBINA PROGRAMA IN NALOGE:

V tem dnevu, modulu bomo poglobili in prenovili odnos do
svojega fizičnega telesa. 
 
Veliko pozornosti v fizični gibalni praksi namenimo prizemljevanju,
občutenju sebe, postavljanju sebe v TUKAJ IN ZDAJ. 
 
Tega občutka moderni človek praktično več ne pozna, ker je
stalno v mislih in idejah, skrbeh, … 
 
Okrepili bomo moč v nogah in spodnjih energijskih centrih,
pripravili bomo namero, ki nas bo krepila skozi dan in preko tega
dosegli notranje prepoznanje, ki bo trajno. 
 
Spoznali bomo, kje in kako smo še neprijazni do svojega telesa in
začeli s transformacijo teh vzorcev.

 1. Dan - SPOŠTUJEM IN LJUBIM SVOJE TELO



Zapiski:

 PO JUTRANJI VADBI:

Zapiši svoje občutke in kako se v tem trenutku počutiš s svojim
fizičnim telesom?
 
Kaj tebi v tem trenutku predstavlja tvoje fizično telo in kakšen je
tvoj odnos do njega od tega dne naprej, kaj spreminjaš? 
 
Kdo si v svojem telesu od tu naprej?



Zapiski:

 SKOZI CELOTEN DAN:

Se opazuj, predvsem opazuj kako se fizično počutiš. 
 
Če čutiš znotraj telesa kakršnokoli napetost, to samo sprejmi in ne
odrivaj. 
 
Vprašanja in misli si zapiši. Tudi AHA momente si zapiši. 
 
Vse to je tema za večerno interaktivno delavnico (za ta del si vzemi
vsaj 20 minut v dnevu, da narediš pogled vase in pripraviš
zapiske).

 NAMERA DNEVA:
 “SPOŠTUJEM IN LJUBIM SVOJE TELO;
  PREPUŠČAM SE ZDRAVILNEMU TOKU ŽIVLJENJA.”



Zapiski:

Zapiši svoje nove ideje, ki so se ti porodile, zapiši občutke, ki so se
pojavili, opazi, kje že vidiš spremembo in vse to deli na naši zaprti
FB skupini. Ko deliš so-ustvarjaš in krepiš svojo namero.

 PO VEČERNEM DELU:
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 VSEBINA PROGRAMA IN NALOGE:

V drugem modulu zavestno opazujemo svoje misli in čustva. 
 
Opazimo, da so misli, predvsem pa naša čustva in občutki
integralni del nas. 
 
Postopoma se potopimo v ta naš notranji svet / naš kozmos in ga
začnemo validirati, kot nekaj, kar je, obstaja in kar nas lahko na
naši poti podpre. 
 
Svoje notranje raziskovanje prestavimo v višjo prestavo oz.
pridemo na nov nivo. 
 
V praktično-gibalnem delu tega modula se posvetimo krepitvi nog
in trupa, obnovimo energijsko pretočnost teh energijskih centrov
in se povzpnemo do srčnega centra. 
 
Tukaj so doma naša čustva. Skozi transformacijsko zasnovan
proces drugega dne, se naučimo, kako se ne zapletati v svoje misli
in svoj um “postaviti” na način, da nam začne služiti in nič več
diktirati, nas ustrahovati. 
 
Izkušnja drugega dne vas zagotovo ne bo pustila hladnih in bo
trajala. Je podlaga za začetek novega, zavestnega kreiranja.

 2. Dan - UMIRJAM SVOJ UM IN MISLI



Zapiski:

 PO JUTRANJI VADBI:

Zapiši svoje občutke in kako se v tem trenutku počutiš s svojim
fizičnim telesom?
 
Kakšne so tvoje najbolj pogoste misli o sebi in življenju v tem
trenutku in kakšna so tvoja čustva ter občutki?  
 
Kakšen je tvoj odnos do tvojega čustvenega sveta in misli ter kaj
od tega dne naprej v zvezi s tem spreminjaš? 
 
Kdo si sedaj v odnosu do svojega čustvenega sveta in uma?



Zapiski:

 SKOZI CELOTEN DAN:

Se opazuj, predvsem opazuj kako se fizično počutiš ter predvsem
katera čustva in misli so najbolj pogoste? 
 
Če čutiš znotraj telesa kakršnokoli napetost, to samo sprejmi in ne
odrivaj. 
 
Vprašanja in misli si zapiši. Tudi AHA momente si zapiši. 
 
Vse to je tema za večerno interaktivno delavnico (za ta del si vzemi
vsaj 20 minut v dnevu, da narediš pogled vase in pripraviš
zapiske).

 NAMERA DNEVA:
 “MOJE MISLI SO MIRNE, ZAUPAM V SVOJE SRCE.”



Zapiski:

Zapiši svoje nove ideje, ki so se ti porodile, zapiši občutke, ki so se
pojavili, opazi, kje že vidiš spremembo in vse to deli na naši zaprti
FB skupini. Ko deliš so-ustvarjaš in krepiš svojo namero.

 PO VEČERNEM DELU:
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 VSEBINA PROGRAMA IN NALOGE:

Tretji dan - modul je integracija prvega in drugega, ter njuna
nadgradnja. 
 
V tem zares močnem dnevu na novo prižgemo luč / energijo v
naših srcih / dušah. Znova občutite tistega notranjega duha,
življenje, ki teče skozi vas. 
 
Aktiviramo tok, ki je glavni pogon vsega, kar ustvarjamo v naših
življenjih. Z drugimi besedami, povežemo se s kreacijo življenja, ki
je “Ljubezen”. 
 
Na ta dan zagotovo začutite, kaj pomeni notranja transformacija
in zakaj je ta bistvena, če želimo dolgoročno spremembo v našem
življenju. 
 
Gibalno-jogijska energijska praksa tretjega modula je namenjena
celotnemu telesu, integrira vse. Ti pa se zaznaš kot harmonična
celota, ki sodeluje pri tem procesu. 
 
V tem dnevu stopiš na novo pot in se spojiš z novo vizijo, ki je
usklajena z univerzalno. 
 
Ustvariš in zapišeš novo vizijo zase oz. obstoječo prenoviš in jo
reafirmiraš. 
 
Sedaj imaš notranjo moč in novo realizacijo, ki te podpre, da
začneš ustvarjati življenje, pot, ki je tvoje poslanstvo.

 3. Dan - VRAČAM SI STRAST DO ŽIVLJENJA



Zapiski:

 PO JUTRANJI VADBI:

Zapiši svoje občutke in opiši kakšna je tvoja nova verzija Tebe?
Kaj je sedaj možno zate?
 
Kaj sedaj vidiš, da je klic tvojega srca, kaj v tebi prebudi strast in
kaj je to, kar želiš na novo vživeti v svojem življenju? 
 
Kdo si kot vibracija in kreator od tega trenutka dalje? 
 
Kaj kreiraš?



Zapiski:

 SKOZI CELOTEN DAN:

Se opazuj, predvsem opazuj kako se fizično počutiš.
 
Če čutiš znotraj telesa kakršnokoli napetost, to samo sprejmi in ne
odrivaj. 
 
Vprašanja in misli si zapiši. Tudi AHA momente si zapiši. 
 
Vse to je tema za večerno interaktivno delavnico (za ta del si vzemi
vsaj 20 minut v dnevu, da narediš pogled vase in pripraviš
zapiske).

 NAMERA DNEVA:
 “SVOJO TRANSFORMACIJO SPREJEMAM LAHKOTNO, NOV MIR SE
NASELJUJE VAME IN VALOVI SKOZI MENE V CELOTO/
ŽIVLJENJE/STVARSTVO.”



Zapiski:

Zapiši svoje nove ideje, ki so se ti porodile, zapiši občutke, ki so se
pojavili, opazi, kje že vidiš spremembo in vse to deli na naši zaprti
FB skupini. Ko deliš so-ustvarjaš in krepiš svojo namero.

 PO VEČERNEM DELU:
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 PO ZAKLJUČKU PROGRAMA - NASLEDNJE JUTRO:

Vzemi si čas. Vdihni vase ves prostor, ki si ga ustvaril/a zase. 
 
Kdo si sedaj, kako doživljaš sebe? Kakšna je sprememba v teh treh
dneh? Kdo si sedaj?
 
Razpiši se, zapiši svoje občutke ideje na FB skupino. 
 
Tvoje ideje so del kozmosa. Ko deliš sebe, ustvarjamo prostor tako
za druge kot zase. 
 
Napiši tudi 4 praktične korake, ki jih boš izvedel/la, da tvoji novi
občutki, tvoja nova zaveza postane resnična. 
 
 
Zaživi svojo novo verzijo SEBE.
 
Čestitam ti, dragi Kreator, draga Kreatorka novega življenja!

Ostani v stiku z nami in našo skupnostjo. Pojdimo skupaj naprej v
ljubezni in sokreaciji!
 
Ana in ekipa
 
Povezave do nas: 
https://www.anacordum.com/
https://www.facebook.com/anacordum/
https://anacordum.teachable.com/
https://www.youtube.com/channel/UC8qhbkJlq68-t3uS3bAoiHQ?
view_as=subscriber
 
Podpri nas s svojo brezplačno naročnino na naš YouTube kanal,
spletne novice in všečkom na FB! :)


