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Koncepti 

MISLI 

Ono što je zapanjujuće jest podatak da čovjek dnevno pomisli 60 000 – 80 000 misli, a 90 

posto tih misli prolazi ispod radara naše svijesti, a baš te nesvjesne misli su ono što nam kreira 

život. 

Kada se u danom trenutku osjećamo dobro ili loše – to je u stvari naša reakcija na misli koje 

nam se vrte po glavi. 

Čovjek ima tendenciju svoje fizičko, emotivno i mentalno stanje pripisivati vanjskim 

događajima.  

Tako često mislimo da se osjećamo loše zbog stanja u prometu, računa u banci, loših 

međuljudskih odnosa,...itd. Ustvari, osjećamo se loše zbog misli koje mislimo vezanih uz 

svaku pojedinu temu.  

Treba napomenuti da kako mislimo, tako se osjećamo. Kako se osjećamo, tako mislimo. Ako 

ne možemo razmišljati bolje od onoga kako se osjećamo, nikad nećemo promijeniti energiju 

koja je potrebna za iscjeljenje, uspjeh, sreću, kreativnost.. 

 

EMOCIJE 

Postoji određena paleta ljudskih emocija. Svaka od njih može se osjetiti u danoj situaciji. 

Prema određenim istraživanjima, ljudi do 35. godine života osjete sve emocije i na određeni 

način mogu predvidjeti kako će izgledati njihov život do smrti. Tu život gubi na svojoj ljepoti 

i uzbuđenju, te tada osoba poseže za vanjskim promjenama da bi se ponovno istinski počela 

osjećati živom. 

Život je uzbudljiv dok njime kolaju emocije iščekivanja i nepredvidljivosti. 

Kada smo u nepoznatom, najbolji način da predvidimo što će nam se dogoditi dalje u životu 

jest da kreiramo. 

Svako mjesto gdje se jedan neuron spoji s drugim, zovemo sjećanje. Mozak je živi arhiv 

prošlosti. 

Misli su jezik mozga, osjećaji su jezik tijela. 

Mozak primjećuje da tijelo osjeća  pa proizvodi još jednu misao savršeno usklađenu s onim 

kako se osjećate. 

Emocije koje neprestano doživljavate na temelju svoje automatske razmišljajuće volje, 

kondicioniraju tijelo da zapamti  te emocije koje su jednake programiranom umu i mozgu. to 

znači da nije svjesni um taj koji vodi. Tijelo je podsvjesno programirano, da postane svoj 

vlastiti um. 
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UVJERENJA 

Što su dakle uvjerenja?  

Uvjerenje je nešto što vjerujemo da je istina te kad mislimo određenu misao u koju doista 

vjerujemo, naše tijelo odgovara na povezani način stvarajući odgovarajuću emociju.  

Kada misao i emocija djeluju zajedno tada kreiramo svoj život u smjeru tog uvjerenja. 

Uvjerenja nam mogu služiti ili nam mogu raditi izrazito veliku štetu. 

Što prije počnemo prepoznavati uvjerenja o svakoj pojedinoj osobi, pojavi, događaju ili stvari 

na ovome svijetu, prije ćemo ih moći mijenjati te koristiti u vlastitom napretku. 

 

POZITIVNO RAZMIŠLJANJE 

Ja sam osobno protiv „pozitivnog razmišljanja“.  

Ljudi imaju tendenciju „pozitivno razmišljati“ izvana, a da pri tome opasno zanemare impulse 

koji im dolaze iz utrobe njihovog bića i govore im – ti ne vjeruješ u to što pričaš. 

Zašto? 

Zato što nisu riješili svoja uvjerenja. 

(Npr. Osoba koja nema novaca.  

Svaki put kad takva osoba kaže: - Ja imam novaca i novac mi dolazi sa svih strana te pri tome 

zanemari čvor u svojem želucu koji joj govori: - Lažeš!  

Svaki put ta osoba sve jače i jače kreira realnost u kojoj nema novaca jer nije svjesna 

nesvjesne misli i emocije koje joj govore da nema i da nikada neće imati novaca.  

Da bi takva osoba došla do novaca, prvo mora riješiti svoja uvjerenja o vlastitoj vrijednosti i 

dostupnosti novca. 

Tek tada će misao: - Ja imam! Stvoriti odgovarajuću emocionalnu reakciju koja će voditi u 

materijalizaciju. ) 

 

IDENTITETI (uloge) 

Identiteti su duboko ukorijenjena vjerovanja te ih živimo svakog trenutka svakoga dana. 

Ovisno o tome kakav život osoba vodi, mora postati svjesna identiteta te ne dopustiti da se oni 

smjenjuju u „pogrešnom“ ritmu. 

Npr. Majka i supruga koja radi. 
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Kao što svatko od nas ima puno identiteta tako ima i ova osoba.  

Samo ću se za ovu priču dotaknuti tri osnovna. 

Žena u danom trenutku preuzima ulogu majke koja skrbi za svoju djecu (ovisno o njenim 

uvjerenjima, ona će se osjećati kao da uspijeva biti „dobra“ majka ili ne) 

Žena u danom trenutku preuzima ulogu radnika (ovisno o uvjerenjima ona će imati osjećaj 

kao da uspijeva biti „dobar“ radnik ili ne) 

Žena u danom trenutku preuzima ulogu supruge (ovisno o uvjerenjima ona će imati osjećaj 

kao da uspijeva biti „dobra“ supruga ili ne) 

Osim uvjerenja, kod identiteta je vrlo bitno da se ne koriste krivi identiteti u krivom trenutku. 

Što to znači? 

To znači da se vrlo često događa da kad osoba treba biti majka, preuzima ulogu radnika ili 

supruge. Kada treba biti supruga, preuzima identitet majke,...itd. 

Sve to dovodi do zamjene u osnovnim ulogama ljudi u suživotu, padu osobne energije, slanju 

krivih poruka vlastitom mozgu i okolini te do porasta stresa svih uključenih. 

 

PROMJENA IDENTITETA 

Živimo pod određenim obrascima i naša svakodnevna razmišljanja, osjećanja i ponašanja 

stvaraju svakodnevno istu realnost. 

Sve je to moguće promijeniti. 

Kako? 

Tako da se svakodnevno dovedemo u stanje potpunog mira, smirimo misli i samo opažamo. 

Opažamo tko smo i tko želimo biti. 

Kada uđemo u to mirno stanje, naši moždani valovi se mijenjaju iz beta (stresnih valova i 

djelovanja intelektualnog uma) u alfa valove ( valovi u kojima se pali naš kreativni dio mozga 

te nam postaju dostupnija nesvjesna razmišljanja), tada smo u mogućnosti uvidjeti naše 

obrasce ponašanja te ih postupno mijenjati u ono što želimo. 

Tada, doslovno možemo primijetiti kako bi se osjećali da živimo ono što želimo biti i koje 

korake trebamo odraditi u tom procesu.  

Tada se pred nama otvaraju vrata jednog potpuno novog svijeta. 
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Što češće ćemo kročiti kroz ta vrata i opažati sebe te opaženo primijeniti u svakodnevnom 

životu – to ćemo prije svjedočiti promjeni identiteta koji živimo i realnosti u kojoj se 

nalazimo. 

***************** 

 

Uvjerenja 

- nemam dovoljno vremena – živim u bez vremenu i uspijevam sve 

- život je težak i nikoga nije briga 

- moram puno raditi da bih bio uspješan 

- netko me treba učiniti „sretnom“ 

- moja rasa ili kultura je bolja (superiorna).. 

- kada budem imala ______________  bit ću sretna – kada budem sretna – imat ću to 

 Ja sam sramežljiva osoba 

Bacili me čine bolesnom 

Bog je izvan mene 

Ja sam loša i bog me ne voli 

Realnost je linearan proces 

Žene su manje vrijedne od muškaraca 

Teško je stvarati i mijenjati realnost 

Život je jako ozbiljan 

Moja bol je normalne – nikada neće otići 

Nikad nije onako kako želim da bude 

Jako nalikujem na moje roditelje – ja sam kao moji roditelji 

Jednostavno nisam onaj koji ima sreće 

Nikad mi se ne dešava ništa dobro – Univerzum je sretno mjesto 

Nisam pametna/kreativna – ja sam genijalac 

Lako se udebljam 

Trebam 8 sati sna 
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Ne mogu naći partnera 

Moj biološki sat otkucava 

Imam kratki fitilj 

Ljepota izgleda ovako_________ - (trenutak kad se osjećaš lijepo, odašilješ ljepotu na sve 

strane!!) 

 

Sva ta uvjerenja i percepcije dolaze iz prošlih iskustava 

Izmislili smo ta uvjerenja bazirano na prošlim iskustvima 

Da li želite nastaviti doživljavati stvari na isti način? 

Ja volim sinkronicitete i dešavaju se uvijek oko mene  

 

Čista intencija i uzvišena emocija – KREATIVNO STVARANJA (MANIFESTIRANJE) 

Srčana koherencija i održavanje tog stanja – duži vremenski period 

Otpuštanje hormona stresa traje 90 sekundi do 2 minute – duže od dvije minute – glumite ili 

nanovo potičete 

Preživljavanje nije vrijeme za rast, razvoj i spajanje, za otvaranje srca i za bivanje nježnim. 

Stres je vrijeme za bježi, sakri se ili bori 

Autonomni živčani sustav : 

1. simpatički – borba ili bijeg – troši unutarnje zalihe 

2. parasimpatički – očuvanje energije, opuštanje, usporavanje 

Homeostaza- svi sustavi rade usklađeno- živčane veze između srca i mozga moraju raditi 

optimalno 


