
 

 

Mi ustvarjamo misli ali misli ustvarjajo nas? Kako misli delujejo? 

Vsi ljudje skupaj tvorimo kolektivno zavest, to je skupna energija vsega človeštva, povezana na nešteto 
različnih nivojih in različnih vibracijah. Vsak izmed nas ima mnogo različnih vezi, tako družinskih kot 
prijateljskih, službenih … in po teh vezeh potujejo naše misli in še močneje ustvarjajo povezave med 
določenimi osebami. Misel je energija ki je ustvarjalna, saj vsaka misel povzroči določeno reakcijo. Kot bi 
vrgli ribiško palico in potem tisto kar smo ujeli, pritegnemo k sebi. Tako misli v naše življenje pritegnejo 
določene situacije, osebe… pomembno je da so naše misli pozitivne, saj tako pritegnemo pozitivne ljudi, 
dogodke… 

Pa poglejmo v praksi kakšen primer. Nekemu fantu je všeč neko dekle in se odloči, da bosta postala par. 
Mogoče ga ona niti ne pozna, on pa v svoji domišljiji že ustvarja film o njunem skupnem življenju … in 
sčasoma je vse to že tolikokrat podoživel, da je že prepričan, da se mu bo njegova želja uresničila. Ker so 
njegove misli, sicer enostransko, a intenzivno, prišle do tega dekleta, so se med njima že ustvarile tanke 
energetske vezi in je velika verjetnost, da se kmalu srečata. Ko pa se srečata, bo fant zaradi svojega 
prepričanja v uspeh, nastopil zelo samozavestno, je večja možnost, da se res začne razvijati nek 
medsebojni odnos. Seveda je odločitev o tem, v rokah tega dekleta, a zaradi samozavestnega nastopa in 
določenih energetskih nitk, ki so na nekem mikro nivoju, ustvarile neko skupno energijo, je ta verjetnost 
višja, kot v nasprotnem primeru.  

Z ustvarjalno močjo  misli, pritegnemo v naše življenje tiste osebe oz. situacije, ki so za nas realne, imajo 
neko realno podlago. Če bo npr. nekdo brez službe, cele dneve na kavču sanjaril o novem avtu, bo zelo 



težko pritegnil tako situacijo v svoje življenje, ker ni realna, pa če še tako intenzivno usmerja svoje misli, 
saj se ne morejo povezati z oprijemljivo situacijo.  

Na neki vasi, je bil mladenič, ki se je razvil v izvrstnega nogometaša. Kmalu je bil najboljši v mestu, 
njegova kariera se je strmo vzpenjala. Ko je že sanjal o milijonskih pogodbah, prepolnih svetovnih 
stadionih…, si je zlomil nogo in na koncu je šel za poštarja. Seveda ni nič slabega biti poštar, a ni to tisto 
kar si je želel. In tako smo že še pri eni zelo pomembni stvari. Načrtu naše duše, našemu poslanstvu v 
določenem življenju. Določene stvari smo si z dosedanjimi dogodki, zaslužili, določene si nismo. Torej če 
še tako intenzivno razmišljamo o stvareh, ki si jih želimo, se nekatere nikakor ne morejo uresničiti, saj 
nekatere so nam namenjene, druge ne. 

Energija, ki jo vsakdo oddaja, je vez med vsemi s katerimi smo povezani in tako smo na energetski ravni v 
toku neke energije, ki nas identificira. Naša energija posledično vpliva tudi na naše misli. Ko imamo 
visoko in čisto energijo, se dobro počutimo, smo zadovoljni… in tako tudi ustvarjamo pozitivne misli. Ko 
nam energija pade, se naše počutje bistveno poslabša in že ustvarjamo misli, ki posledično pritegnejo 
slabše stvari v naše življenje. Torej je bistveno, da se naučimo držati visoko in čisto energijo. 

Zelo nazoren prikaz moči misli, so strahovi. Ko nočemo, da se nam nekaj zgodi, ker nas je tega strah, z 
mislimi ustvarimo točno tisto česar nočemo. Ko smo razmišljali o tem česa nas je strah, smo poslali svoje 
misli v določene situacije, osebe… in smo v naše življenje pritegnili točno tisto, česar nočemo.  

Niso pa misli samo tiste, ki na nek način ustvarjajo našo prihodnost, ampak tudi zadržujejo našo 
preteklost. Živeti v preteklosti je težko breme. Da se ločimo od preteklosti, je nujno da preteklost 
izpustimo in se od nje miselno, čustveno in energetsko ločimo. To pa je takrat, ko o preteklosti več ne 
razmišljamo in nismo obremenjeni z njo.  

Sandi 

 

 

  

 

 

       

 


