
Modrost srca ali 

INTUICIJA NA UKAZ

SRCE TAKOJ
VE ODGOVOR



Namerno osredotočenje na srce nam
ponudi globoko stanje umirjenosti in
intuicije. 
namerno - z namero ali z namenom.
To pa se lahko zgodi vedno in
povsod. Če le tako želimo. 

Temu se reče  intuicija na ukaz.

Srce ima svojo inteligenco. To so že
večkrat dokazali in  vedno drži. 
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Intuicija - jo imam
ali jo moram še
razviti?

Naj že na uvodu navedem nekaj
raziskav Inštituta HeartMath:

·Elektro-magnetno polje srca lahko
prenaša informacije med ljudmi. Ta
raziskava je bila opravljena med
ljudmi, ki so stali na razdalji 1,5 metra
narazen – To pa seveda da jasno
vedeti, zakaj nas nekateri ljudje
privlačijo, drugi pa ne.
Ugotovljeno je bilo tudi, da se lahko
možgansko valovanje ene osebe
uskladi s srčnim valovanjem druge.

·Poleg tega so na inštitutu HeartMath
ugotovili, da je srce bistveno pri
stabilizaciji in destabilizaciji
čustev ter pri harmonizaciji in
disharmonizaciji interakcij med sabo,
živčevjem in možgani. Ko te stvari
niso usklajene, se počutimo
izgubljene.

· 
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Obsežne raziskave so pokazale, da
negativna čustva ustvarjajo
nekoherentnost, neravnovesje in
čudne ritme srca. To ruši odnos med
srcem, živčnim sistemom in možgani,
kar vpliva na telesno in duševno
počutje. Na ta način lahko stres in
čustvene travme povzročijo srčni
napad. Zato ni nenavadno, da lahko
ljudje umrejo od »zlomljenega« srca.

 Dokazano je tudi, da je srce tisočkrat
in več močnejše od možganov pri
pošiljanji signalov skozi telo. Kot
vemo, srce komunicira s telesom, za
zaznava in mu pomaga s pomočjo
hormonov. Enako počne tudi na
povezavi z možgani. A možgani so
bistveno šibkejši, kar se pozna tudi v
njihovem elektromagnetnem polju.
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Negativna čustva
zlomijo srce

·Elektro-magnetno polje okoli srca je
široko 15-20 metrov, s tem, ko je
polje okoli možganov široko le
približno 5 cm.
Polje srca zaobjame celo telo in se
širi v okolico

15 - 20 m veliko
elektro-magnetno
polje srca

INTUICIJA NA UKAZ



Zakaj je tako težko sprejeti velike odločitve? 
Pogosto ne najdemo pravega odgovora. Odgovori se nizajo eden za drugim, a
vsaka možnost sem nam morda zazdi  napačna, neprimerna ali preveč težka. Na
koncu se znajdemo z nešteto možnostmi, za katere pa ne vemo, katere so prave.

 Zakaj se to dogaja? 
Zanimivo je, da se je večina nas naučila razmišljati izključno z možgani. Spomnite
se časa učenja in usvajanja novih veščin. Seveda so trenutki, ko nam tako
razmišljanje zelo služi in daje odlične rešitve. Na primer reševanje matematičnih
nalog, planiranje dohodka, sestavljanje načrta za opremo stanovanja. 
Po drugi strani pa se v drugačnih okoliščinah dejansko omejujemo, ko skušamo
na velika življenjska vprašanja dobiti racionalni odgovor. Naš uma je nagnjen k
utemeljevanju odgovorov. 

Temelji na sklepih, ki jih sprejme na podlagi ponovitev – večkrat kot se je neko
dejanje dokazano kot najboljša rešitev, več je možnosti, da se bo to dejanje
ponovno ponudilo kot najboljša rešitev. 
Možgani pretehtajo prednosti in slabosti odločitve na podlag znanih dejstev

INTUICIJA

SRCE TAKOJ VE
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Srce ima svojo modrost, ki presega modrost možganov. 
Če samo na hitro spregovorim še par besed  o veličini sposobnosti srca:

srce ima svoj nevronski sistem, ki je ločen od možganskega. Ima veliko večji
doseg vibracij, kot možgani. Tudi ko je izven telesa (med transplantacijo)
samostojno deluje tudi do 6 ur. 

In ne nazadnje – srce ima svojo modrost – daleč preko modrosti racionalno
usmerjenih možganov.

Modrost srca je v bistvu znana kot tako  intuicija. O njej je napisanih že veliko
besed. Mnogi menijo, da so nekateri bolj , drugi manj intuitivni. Da je za intuicijo
potreben trening, poskusi, beleženje napak, poslušanje intuicije, iskanje simbolov
ali podobno. Jaz pravim drugače.
Intuicija je v nas doma – srce ima ključ do prebujanja globoke intuicije, subtilnih
spominov in izrednih sposobnosti. 
Namerna osredotočenost na srce, je intuicija na ukaz. 
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Osredotočite se na srce. Naj se vaše zavedanje prenese na
področje srca. Iz glave, polne misli, analiz, sodb in presoj se
spustite v srce.Ko to naredite, pošljete vašemu telesu signal,
da je prišlo do spremembe v zavedanju. Da misli, analize,
sodbe in presoje zdaj niso pomembne. Vaš fokus je na srcu.
Svet okoli vas izgine, vi pa se potopite v svoj notranji svet.

Upočasnite dihanje. Dihanje naj bo počasnejše (6 sekund
vdih in 6 sekund izdih). Morda se boste v začetku lovili pri
iskanju pravega tempa. Celo štetje bo naporno. Vdih in izdih
bosta čakala na svoj nastop – a zavedajte se, da z vajo to
postane vsakdanje opravilo. Ko umirimo dihanje se
avtomatsko spodbudi parasimpatični živčni sistem. Ta pa je
tisti, ki telo pomiri. Upočasni namreč vse funkcije v telesu in
deluje pomirjevalno (v nasprotji s simpatičnim živčnim
sistemom, ki funkcija aktivira)

UPOČASNITE DEIHANJE

Občutite občutke živosti – na vso moč poskusite začutiti
občutke sočutja, prijaznosti, ljubezni in hvaležnosti. To so tista
čustva, ki so skrajno pozitivna, pomirjujoča in dajejo občutke
topline in sprejetosti. Jaz jim rečem vrhunsko čarobna čustva,
ki resnično spreminjajo.

OBČUTITE OBČUTKE
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Na ta način ste vzpostavili povezavo med srcem in možgani. 

Nastala je koherenca (tehniko vzpostavljanja koherence imenujejo tudi Quick
Coherence – Inštitut Heatr Math jo je poenostavil v 3 osnovne korake). 

Na tej točki so možgani in srce medsebojno povezani. Na tej točki se tehnika
Quick coherence zaključi.  Od tu naprej lahko dostopamo do globljih stanj
zavedanja. 

A mi gremo še korak dalje. da bi sprožili sodelovanje intuicije pri vprašanjih, se
moramo premakniti naprej – korak dalje.
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Postaviti moramo vprašanje srcu. Vzpostavljena je povezava
med možgani in srcem. To stanje poskušajte kar se da dobro
vzdrževati. Dihanje naj bo naravno, počasni – tako kot sem
navedla v drugem koraku. 
Čas je za vprašanje. 
Srčna inteligenca ne potrebuje kompliciranih vprašanj, Niti
je ne zanimajo okoliščine in preteklost, ki je do tega stanja
pripeljala. Zato naj bo vprašanje enostavno in natančno. Ko
vprašanje postavite, dovolite srcu, da nanj odgovori.

Srce je del vas in vas zato dobro pozna. Čeprav v tišini, vas spremlja in z vami doživlja vse,
kar se vam pripeti. Je tako rekoč več kot samo nemi sopotnik. Vprašanje, ki mu ga zastavite
je prošnja za iskanje odgovorov na vaša vprašanja. In temu primerno lahko šele pričakujete
odgovore. Odgovori bodo namenjeni vam in v za vas najbolj razumnem jeziku.
Svojo srčno intuicijo lahko vprašate: 
»Prosim, pomagaj mi razumeti stanje, v katerem se zdaj nahajam«. 
Ali 
» Prosim, pomagaj mi z odgovorom na --- vprašanja."
"Kaj je moj naslednji korak?« 
Ali podobno.

Pogovorite se s srcem. 
In ne pozabite: 

Pogovor  naj bo v duhu sočutja, hvaležnosti, radosti in zadovoljstva. 
Ta čustva in občutki naj bodo glavno vodilo. 

SRCE BIVA V VAS IN VAS ZELO DOBRO
POZNA
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Poslušajte odgovor. 
Ta korak bo mnoge zmedel. 
Resnica je, da srce morda ne bo odgovorilo z besedami. Niti
ni nujno, da bo odgovor slišan. Vendar  pa se bodo lahko
pojavila določena občutja ali čustva – kot vrsta neverbalne
komunikacije. 
Včasih se pojavi val miru ali prijetne toplote. Vse to je
odgovor srca. 

Za nekatere, ki so pri tej tehniki dobro izurjeni, je ta korak najlažji. Za druge pa morda v
začetku malo težji, kajti tu gre za komunikacijo, ki je v vsakdanjem življenju nismo vajeni. A
kljub temu, z vajo in vztrajnostjo bodo odgovori vedno bolj jasni.

Zato, ne iščite vedno odgovorov zunaj sebe.
 Odgovori so znotraj vas. So del modrosti srca. In nikar ne verjemite trditvam, da niste

intuitivni. 
Teh pet korakov vam daje intuicijo na ukaz.
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POSLUŠAJTE ODGOVOR SRCA

Video posnetek, nasveti in podobne tehnike pa so na voljo v skupnosti OAZA
https://www.medihip.si/oaza/

Pripravila 
Alenka Dijak
Učiteljica Čuječnosti in Meditacij
Diplomirana Klinična (Medicinska) Hipnoterapevtka
www.medihip.si
dijak.alenka@gmail.com
https://www.facebook.com/AlenkaDijakklinicnaHipnoterapija
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