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7 korakov do 
notranje mociv

Da zaživiš lepše in bolj polno življenje ter si polna 

energije, zadovoljna in uspešna pri svojem delu.

7 KORAKOV DO NOTRANJE MOČI01 Tehnika, ki ti lahko pomaga k bolj zavestnemu 

delovanju in te podpre pri soočanju s strahovi.

8. KORAK: DARILO ZATE02

7 učinkovitih korakov do notranje moči



Se nahajaš v obdobju, ko življenje enostavno ne gre tako, kot bi si želela? Imaš občutek, da 

se nikamor ne premakneš, da je vsega preveč? Se jasna slika kaj storiti nikakor ne sestavi?  

Se preobremenjenost zrcali v tvojih odnosih ali celo na tvojem zdravju?

Prosti čas, zabava, svoboda in sproščenost so v tem trenutku nekje daleč stran. Predaleč 

stran. V trenutkih, ko nam ne gre in je občutek neuspeha vedno močnejši, se le-ta počasi širi 

na vsa področja našega življenja. 

In takrat veš, da stojiš pred odločitvijo. Če ne narediš koraka v drugo smer sedaj, ga ne boš 

nikdar. Ti je znano? Veš, da je čas za spremembo?

Čas, da postaneš avtor in kreator svojega življenja. Da uspostaviš ravnotežje, prevzameš 

odgovornost in odložiš bremena preteklosti. Veš, da je prišel čas. Tvoj čas.

Pred teboj je prvi korak. To je 7 učinkovitih miselnih preobratov, 7 korakov do notranje moči, ki 

te bodo podprli na tej poti. 

Sprememba miselnosti in načina razmišljanja je proces, zato naj predstavljeni koraki 

postanejo tvoja dnevna praksa. Ne obupaj po nekaj dneh. Vztrajaj. Vztrajaj vsaj en mesec. 

Vztrajnost in doslednost sta tvoja čarobna paličica. Vsak dan znova.

Občuti občutke, ki se ti ob tem porajajo. Morda ti je vse to že znano. Me veseli, saj to pomeni, 

da greš lahko še bolj globoko. Če pa ti je poznano zgolj v ‘teoriji’, je čas, da začneš to živeti. 

Kajti le tako greš iz glave v srce, kjer se vsa sprememba začne.

Dobrodošla doma!

Kaj so 
Akaski zapisiv

Kaj so akaški zapisi in kako ti lahko pomagam do 

življenja, ki ga želiš živeti.

AKAŠKI ZAPISI IN DELO Z MANO03 Vem kaj pomeni, da se ne premakneš nikamor. 

Ne glede na to, da narediš vse kar veš in znaš.

LAHKO TI POMAGAM04

Sabina LIFE & SOUL COACH
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1. korak 

Center za osebni razvoj

SI TAM, 
KJER ZMOREŠ 

BITI.

Sprejemanje
Dovoli si biti tam kjer si, ta trenutek. 
Prisluhni občutkom, ki jih čutiš. Dovoli 
jim, da se izrazijo. Vse kar čutiš, čutiš z 
razlogom. Tudi, če jih še nisi pripravljena 
spustiti, prisluhni kaj ti sporočajo. Vzemi 
si čas in pojdi korak za korakom.

Predvsem pa se ne obtožuj več za 
pretekla dejanja in korake. Uči se iz njih. 

Si tam kjer zmoreš biti. In prej, ko 
to sprejmeš, hitreje boš lahko šla 
naprej.

Zavedaj se svojih mej (tudi fizičnih) 
in ne izgorevaj dan za dnem, ker 
hočeš doseči cilj. Tak način zagotovo 
ni prava pot. Zato: izstopi iz okvirov 
in poglej kako bi lahko naredila 
drugače ali kako bi lahko naredila 
nekaj drugega. In ja, ta korak lahko 
narediš le, če nisi vsak trenutek 
dneva pod stresom.
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2. korak 

Center za osebni razvoj

OSREDOTOČI 
SE NA DOBRE 

STVARI

Optimističen 
pogled na svet
Optimističen pogled na svet ti ne samo 
pomaga najti več rešitev, temveč tudi 
varuje tvoje telo. 

Ljudje, ki so bolj zadovoljni živijo 
tudi do 10 let dlje.  Za začetek: vzemi 
list papirja in zapiši 20 stvari iz svojega 
vsakodnevnega življenja ali dela, s 
katerimi si zadovoljna. 

Nato vsak dan dodaj 3 nove stvari/
dogodke. Vsak dan, naslednjih 21 dni. 
In vsak dan si preberi vse. Preberi 
tako, da začutiš. Ne tako, da samo 
narediš kljukico ‘narejeno’. 

Ključ je v občutkih. Da si dovoliš to 
začutiti o sebi, znotraj sebe.

Na ta način se bo tvoj pogled zagotovo 
spremenil in tvoja notranja moč bo 
narasla. Stranski učinek: manj drame! 
Ki jo končno lahko spustiš, da v sebi 
začutiš notranji mir in lahkotnost.
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3. korak 

Center za osebni razvoj

SPREMENI 
FOKUS, POGLED 

NA SVET

Fokus
Eden izmed ključnih razlogov zakaj se 
počutiš preobremenjeno, izčrpano ali 
imaš premalo jasnosti ter se zbujaš sredi 
noči je tudi fokus. Tvoja osredotočenost 
na napačne stvari. Vse premalo se 
osredotočamo na tisto, kar nam je v 
veselje in na naše dobre lastnosti. 
Zato, kot si že večkrat slišala: preusmeri 
pozornost na TA trenutek in na 
korake, ki so pred teboj. Ne dvajset 

korakov naprej. Tiste tik pred teboj! 
Bodi specifična v tem kaj si želiš 
in kam želiš priti. Predvsem pa: 
veseli se vsakega uspešnega koraka. 
Tudi majhnega. Naše nezavedno ne 
loči med velikimi in malimi dosežki. 
Samo zaznava razočaranje ali 
veselje in hvaležnost.

Če želiš ta korak še bolj utrditi, si 
te trenutke zapiši in si jih večkrat 
preberi. Sploh kadar nisi v najboljšem 
trenutku.
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4. korak 
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BOLJE
NAREJENO KOT

POPOLNO

Začni takoj
Karkoli želiš narediti, začni sedaj. 
Vse kar potrebuješ za prvi korak 
imaš. 

Ne čakaj na pravi trenutek ali da 
boš 110% pripravljena ali da boš bolj 
samozavestna, imela več časa ali tistih 
dodatnih xy €. Začni aktivnosti SEDAJ. 
Učiš in izboljšuješ se lahko na poti. 

Aktivnost ti bo prinesla jasnost, 
zaupanje, samozavest in 
kompetence, ki jih potrebuješ.

Najdi znotraj sebe svoj ZAKAJ! 
Zakaj želiš delati / narediti, kar želiš? 
In ko boš vrtala dovolj globoko, boš 
našla svoj odgovor. In ta odgovor je 
tvoje največje orožje proti odlašanju, 
strahovom, dvomom,… Naj bo to tvoj 
največji zaveznik, da narediš korake 
in ne odlašaš več.
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5. korak 

Center za osebni razvoj

DANES DRŽI,
JUTRI MORDA

NE VEČ

Kar je res danes, jutri 
morda ne bo več

Bodi vsak trenutek pripravljena pod 
vprašaj postaviti svoja prepričanja, 
vedenja in pretekle izkušnje. 

Morda je slišati enostavno: spustiti staro 
in se odpreti novemu. Pa vendar je 
veliko naših izkušenj in učenj postalo 

del nas in tega seveda ne spustimo 
tako zlahka.

Pred teboj je korak, ki te pelje v 
zavestnejše delovanje. 

Začni se spraševati: 

Je to še vedno res? 
To še vedno drži zame? 
Me ta prepričanja, vedenja ali odzivi 
še vedno podpirajo?
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6. korak 

Center za osebni razvoj

USTVARI
SVOJO NOVO 

ZGODBO

Nova zgodba 
V kolikor se še vedno sprašuješ zakaj 
se nekatere situacije v tvojem življenju 
ponavljajo, potem se ustavi. Ustavi se in 
bodi pozorna na svoje misli. En dan si 
prisluhni.

‘Zgodba’, ki si jo ponavljaš iz dneva v 
dan je tisto kar privlači ljudi in situacije v 
tvoje življenje in delo/ podjetje ter določa 

tvoj uspeh. V kolikor globoko v sebi 
še vedno misliš, da nisi dovolj dobra/ 
vredna in se sprašuješ kdo bo sploh 
kupil od tebe, si zagotovo to vedno 
znova potrjuješ. Tvoje trenutne 
misli ustvarjajo tvojo prihodnost, 
tvoj jutri. Saj veš: kakor znotraj, tako 
zunaj (okoli tebe).

Zato ustvari novo ‘zgodbo’ in si 
začni pripovedovati kako uspešna 
in izjemna si. Uporabi predloge iz 
zgornjih točk.
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7. korak 
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LJUBEZEN
DO

SEBE

Imej se rada
Najbrž to slišiš na vsakem koraku. Pa 
to tudi živiš? Kaj to sploh pomeni? 
Za začetek spustiš vso krivdo in 
obtoževanje, ki ga gojiš do sebe ali 
drugih. Po vsej verjetnosti nosiš to že 
dolgo s seboj. 

Ko res odpustiš, si zase naredila veliko 
več, kot si sploh lahko predstavljaš.
Naslednji korak: sprejmeš sebe – v celoti 

(svoja čustva, vedenja in razmišljanja). 
Sprejmeš svojo preteklost. Kar je 
bilo, je končano. Situacij iz preteklosti 
ne moremo spreminjati, lahko pa 
spremenimo svoje doživljanje do le 
teh. Torej: spremeni to znotraj sebe 
in pojdi naprej. 

In še: bodi nežna in prijazna do sebe. 
Si svoja najboljša prijateljica! Pazi kako 
se pogovarjaš s seboj, ker poslušaš 
vsako besedo. Vsako.

7 učinkovitih korakov do notranje moči



Odpri se 
Tehnika, ki ti lahko pomaga k bolj 
zavestnemu delovanju. Predvsem pa te 
bo podprla pri soočanju s strahovi, dvomi. 
Vzemi si vsak dan čas (npr. 10, 15 ali 20 min) 
da svojim čustvom, strahovom, dvomom, 
občutkom nemoči, negativnim občutkom 
dovoliš, da se izrazijo. Izven tega časa, 
jim samo povej, da jih zaznavaš, vendar 
sedaj ni čas za to (bo pa jutri ob tem in 
tem času). In svojo pozornost nameni 
nečemu pozitivnemu/lepemu okrog tebe 
tisti trenutek. 

In ko pride tisti trenutek v dnevu, jim res 
dovoli, da se izrazijo. Reci si: “Vidim in 

slišim vas. Kaj mi sporočate?” In ko jim 
omogočiš prostor, si dovoli videti kaj 
ti sporočajo. Kaj leži pod temi strahovi, 
jezo, nemočjo,… Nato se jim zahvali za 
sporočila in se poslovi od njih. Velikokrat 
bodo odšli, ko jim to omogočiš ali pa boš 
razumela zakaj so v tebi in morda celo 
našla rešitev.

OPOZORILO: Poskrbi, da jim res 
omogočiš ta čas, da se izrazijo. Sicer 
jih boš potisnila še bolj globoko vase in 
to RES NE bo dobro. Ker bodo enkrat 
prišli ven in takrat bo še slabše. V kolikor 
so ti trenutki soočanja pretežki, si poišči 
podporo. Nekoga, ki te bo podprl pri tem, 
da to spustiš, pozdraviš, transformiraš.

Center za osebni razvoj

Moje darilo 
TEHNIKA 

ZA POMOČ S 
SOOČANJEM S 

STRAHOVI & DVOMI
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Akaski 
zapisi

v
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“Delo s Sabino 
je nekaj, kar 
moraš enostavno 
izkusiti, da sploh 
lahko opišeš.” 
Dostop do Akaških zapisov je ena 
najmogočnejših poti do samozavedanja in 
osebne rasti, kar jih je na voljo. To so zapisi 
tvoje duše, kjer so shranjeni vsi spomini 
vseh življenj. Tam notri se nahajajo vsi 
odgovori, zakaj si ta trenutek tam kjer si.

Kaj te blokira, da ne živiš svojih sanj? Kaj te 
ustavlja in kaj je tvoj največji potencial?

Sem certificirana svetovalka Akaških zapisov. 
Dostopam do knjižnice vseh odgovorov, 
vseh izzivov vsakega posameznika. Moj 
pristop temelji na vpogledu v sam zapis duše 
posameznika. Sledi energijsko odstranjevanje 
blokad/ težav/ bolečin/ strahov in ozaveščanje 
vzrokov za nastanek. Posameznik dobi širši/ 
globji vpogled v situacijo, čemur sledi zdravljenje 
in transmutacija. Bistveno je, da najdem izvor 
vsake težave. V kolikor je potrebno, delam tudi 
na spreminjanju prepričanj.

Ko se znebiš blokad in vzrokov nezadovoljstva, 
preobremenjenosti, občutka neuspešnosti, 
morda tudi občutka krivde, bolečine, jeze, vseh 
teh negativnih občutkov, potem se zgodi nekaj 
čarobnega. 

Kako to vem? Ker to živijo moje stranke. In 
to spremljam iz dneva v dan – kako se jim 
spreminja življenje in kako začnejo živeti svoje 
sanje. 

Takole je mojo pomoč opisala Teja: 

»Delo s Sabino je nekaj kar moraš 
enostavno izkusiti, da sploh lahko opišeš. 
Zame je bila to odločitev, ki je spremenila 
moje življenje. Začeli sva zaradi težav z 
zdravjem in šli preko vseh drugih področij. 
V tem času sem našla kar mi je vedno 
manjkalo – do Sebe. To je bila osnova, da 
sem sploh lahko vzpostavila podjetje, kot 
sem si želela. Na najinih srečanjih vedno 
znova dobim jasnost in fokus za naslednje 
korake. V vsem tem obdobju sem spustila 
svoje strahove, dvome in občutke, da nisem 
dovolj. Potovanje je bilo dolgo in ne vedno 
lahko. Vendar vredno!« Teja S.

Veliko lahko narediš sama zase. Ogromno 
pravzaprav. Je pa res, da te podpora 
coacha/svetovalca lahko pripelje do cilja 
hitreje in velikokrat na lažji način.

Določene stvari, predvsem tiste globoke, 
so navadno na zelo nezavednem nivoju. 
In do teh res mislim (in verjamem tudi na 
podlagi lastnih izkušenj), da ne zmoremo 
dostopati sami in če res želimo razrešiti 
vzrok, potrebujemo podporo.
Nezavedno je z namenom Nezavedno. 
Vsaj zaenkrat še.

Zato, če izbereš, te lahko na tej poti podprem 
jaz preko 1:1 srečanj. Da ponovno zaupaš 
vase, najdeš stik s seboj, svojim partnerjem 
in otrokom, družino.

Da živiš lepše in bolj polno življenje ter si 
polna energije, zadovoljna in uspešna pri 
svojem delu.

Sabina Pecar LIFE & SOUL COACH
v
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Od tu dalje samo se pobiras 
sadove svoje odlocitve.

Ne odlašaj! 
To je investicija v tisto, kar je zate najpomembnejše:  TI !

Imaš vprašanje? Ti manjka le še tisto pika nad “i”, da se postaviš za svojo 
odločitev? Sporoči mi in našli bova termin za pogovor, na podlagi katerega 
se boš lahko odločilla kako naprej.

Za vpogled v svoj akaški zapis 

piši na:  sabina@centerzaosebnirazvoj .s i  

ali me pokliči: 041 264 334
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Poznam to pot in te obcutke … zelo dobro.
Vem kaj pomeni, da se ne premakneš nikamor. Ne glede 
na to, da narediš vse kar veš in znaš. 
Poznam občutke preobremenjenosti, izgube volje in 
motivacije. Vem kako hitro stres negativno vpliva na 
odnose in zdravje, še posebaj v družini ob 3-letniku. 
In kako je, ko enostavno zmanjka energije za vse ter čutiš 
kako fizično telo ne zmore več.
V takih trenutkih je to vse prej kot življenje, ki si ga želiš 
živeti. Tudi delo, ki ga delam res iz srca, je zgubilo svoj čar.
Lahko bi rekla: I had my breakdown to breakthrough.
In globoko v sebi sem vedno vedela in še vedno vem, da 
je to moja pot. 
Zato nisem nikdar odnehala in sem iskala načine. Ter 
jih našla. Vse kar delam in vsa znanja/ orodja, ki jih 
uporabljam pri svojem delu sem najprej uporabila pri sebi.
In če deluje zame in za moje stranke, lahko tudi zate!

Na svoji poti sem se najprej srečala z Realitetno 

terapijo, ki ponuja preprosta orodja za osebno 

rast. Zaključila sem III. stopnjo osnovnega 

izobraževanja iz realitetne terapije in pridobila 

certifikat iz Teorije izbire in realitetne terapije 

(William Glasser Institute). V nadaljevanju 

sem spoznala različne načine, ki omogočajo 

aktivno sodelovanje, mreženje in učenje (z 

uporabo metodologij kot so: svetovni cafe – 

World cafe, forum odprtega prostora – Open 

Space Technology, pozitivno povpraševanje – 

Appreciative Inquiry).

Sem NLP trener in coach. Vodim izobraževanja 

na področju komunikacije, javnega nastopanja, 

vodenja, self-managementa.

Vodenje meditacij je samo eno izmed področij, 

ki mi pomaga pri mojem delu. Sem tudi Reiki 

mojstrica in intuitivna arhetipska svetovalka.

Vse to sem nadgradila še z certifikatom 

svetovalke akaških zapisov inštituta Akashic 

Records Institute. S tem sem našla tisto kar sem 

iskala – knjižnico vseh odgovorov, vseh izzivov 

vsakega posameznika.

Sem torej Life & Soul Coach.

Moj pristop temelji na vpogledu v sam 

zapis duše posameznika. Sledi energijsko 

odstanjevanje blokad/težav/bolečin/strahov in 

ozaveščanje vzrokov za nastanek. Posameznik 

dobi širši/globji vpogled v situacijo, čemur sledi 

zdravljenje in transmutacija. Bistveno je, da 

najdem izvor vsake težave. V kolikor je potrebno 

delam tudi na spreminjanju prepričanj.

v
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Sabina Pecar LIFE & SOUL COACH


