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● Se tudi ti sprašuješ zakaj ne glede na dober namen in obilo znanja tako težko 
prideš do tega, da bi upočasnil/a svoje življenje, si ga poenostavil/a in 
poskrbel/a zase? 

● Kako to, da tvoj neskončen napor in vse raznovrstne tehnike, ki jih že 
uporabljaš, kar niso dovolj? 

● Zakaj se tako bojiš spustiti »staro« in se ne povežeš s svojo intuicijo? 
  
Naša prizadevanja za doseganje uspeha so prepogosto velika cena za našo dušo. Običajno 
smo do sebe zelo mačehovski, ko gre za sočutje do sebe, in ja, lahko rečem, da celo 
izstradani, ko gre za (samo)zavedanje, ljubezen in skrb zase. 
Vsi si želimo preprostosti, pa vendar se tako zelo borimo, da bi jo našli. Trudimo se, da smo 
v ravnovesju, vendar ga ne znamo vzdrževati. Nimamo časa, da bi v našem življenju 
spremenili vse naenkrat, kaj šele, da bi razjasnili vzorce in misli, ki so nas v prvi vrsti pripeljali 
do preobremenjenosti, tesnobe in stresa. 
Običajno večina tradicionalnih treningov in pristopov ne omogoča, da bi občutili OBČUTKE – 
tiste, ki se pojavijo ko smo sproščeni in v toku in tudi tiste, ki jih doživljamo ob padcih. 
Ta linearen pogled na življenje ne upošteva našega zelo prisotnega »programskega sklopa - 
boj ali beg«, niti ne upošteva energijskega vpliva naših misli in čustev na okolje, kjer živimo in 
se gibamo, prav tako pa ne energijskega in kozmičnega vpliva prostora in časa na nas. 
  
 
 
 
 
 
 

 



 

Po nekajletnem študiju in raziskovanju, predvsem na sebi, preko lastne izkušnje, 
zagotovo vem: 
  
ZA spremembo / očiščenje je potrebno : 
1.     Spremeniti svoje razmišjanje 
Čiščenje ni nekaj, kar "pač naredimo" ali enostavno vključimo v svoje življenje. Gre za način 
življenja - potovanje - spremembo, to pa ne pomeni vedno povečanje tistega, kar 
pričakujemo, želimo. To potovanje ni vedno smiselno, pa tudi ne gre povsem po ravni poti... 
Pri čiščenju - opuščanju ne gre za enostaven "znebiti se." Gre za daljši proces 
odstranjevanja misli, prepričanj, stvari ..., ki so nam na poti, da bi uresničili svoje poslanstvo, 
se uglasili s svojo naravo in zaživeli najboljše življenje po naši meri!  
  
2.   Postaviti sebe in svoje čutenje na prvo mesto 
Stresa ne bomo odpravili, dokler ne bomo spremenili sebe in svojih prepričanj, vzorcev. Da 
lahko nekaj spustimo, se moramo počutiti varno in sprejeto. To pot in držo gradimo od notri 
navzven. Vse se začne pri nas in tudi konča z nami sami. 
  
3.     Upočasniti tempo življenja 
Očiščenje starega ni možno, dokler ne upočasnimo svojega življenja. V današnjem svetu, ki 
je stanje neprestanega hitenja, tekmovanja, primerjanja,.. potrebujemo predvsem obilo 
zavedanja, čuječnosti, stika s seboj. Pravzaprav je nujno potrebno, da si privoščimo dnevni 
odmerek zavedanja, čuječnosti. Počasi se daleč pride. Na tej poti pa definitvno velja načelo 
»manj je več«. 
  
 
DOBRODOŠLI NA CELOLETNO POPOTOVANJE S SVETLOBNIM VODNIKOM... 
Leto za očiščenje »starega« 
Stopi v moj svet, z mano prehodi leto s Svetlobnim vodnikom, ki ti prinaša: 
-      Učenje povezave na svojo izvorno naravo – razvoj tehnik, ki ti to povezavo omogočajo – 
preprosto, upočasni, občuti, predaj se in ljubezen ter skrb do sebe 
-      Ohranjanje vitalne/življenjske energije – odpravljanje negativnih misli in blokad, ki 
nastanejo v pretočnosti našega telesa 
-      Krepitev srčno-možganske koherence – doseganje usklajene komunikacije med umom 
in srcem 
-      Trening intucije in uporabo le-te / kaj je prav zame, kako postavim meje in sprejmem 
pravilno odločitev 
-      Znanje za novodobno kreatorstvo / mojstrstvo nove energije – energije, ki prihaja iz 
polne odgovornosti zase in za svoje življenje – ugotovi kdo si in kaj je tvoje poslanstvo! 
Stopi na pot, po kateri te vodim potrpežljivo, ljubeznivo in z razumevanjem! 
Pot, ki bo osvetlila, razvsetlila tvoje zavedanje, predvsem pa bo pridobljeno znanje trajalo! 
  
Popeljala te bom skozi tehnike, praktična orodja, ki so meni pomagali k bolj kakovostnemu 
bivanju in osvoboditvi starih bremen. S tabo skozi celo leto, ob najbolj podpornih časovnih 
terminih, krepim »novo energijo« preko posebne energijske meditacije – povezava na srčno 
omrežje. Ta povezava ti bo koristila za vzdrževanje notranjega ravnovesja. Vadil/a boš 
mišico, ki ti omogoča hitrejše odpravljanje negativnih stanj in spuščanje omejujočih 

 



 

prepričanj. Naučil/a se boš komunikacije s svojo intuicijo, predvsem pa tudi pridobila tehnike 
za vzpostavljanje srčno-možganske koherence oz. za krepitev čustvene inteligence. 
 
 
Online celoletni program vsebuje: 
 
 

1. Dostop do zaprte skupine FB / Program Svetlobni vodnik 2018 - v tej skupini 
izmenjujemo izkušnje in se podpiramo pri našem napredovanju, dostopna je le za 
člane Programa, varen prostor, kjer vam bom na voljo za feedback, nasvete in 
komentarje “mini izzivov” ( ti niso obvezni, vam jih pa iskreno priporočam) 

 
2. Ob začetku meseca prejmeš dostop do: MESEČNI ENERGIJSKI NAPOTKI - 

paket konkretnih orodij, ki ti skozi celoten mesec pomagajo ohranjati ravnovesje na 
področju zdravja, odnosov in kreacije/posla, v obliki pisnega materiala/delovnih 
listov na svoj mail ; POSNETEK VODENE MEDITACIJE - v skladu z ritmi narave je 
narejena za domačo uporabo, kadarkoli, kjerkoli 

 
3. 3x na mesec ob intervalih po Svetlobnem vodniku - meditacija in trening 

čuječnosti v živo (zaprta skupina na FB), ob meditaciji vam ponudim tudi posebne 
napotke ob intervalih 

 
4. 1 mesečni webinar v živo z odgovori na vaša vprašanja - različne teme na 

področju zdravja, prehrane, kakovosti bivanja; z Ano bo tudi Nejc Boljka, pridružili 
pa se jima bodo tudi različni gosti (datumi terminov bodo javljeni naknadno, tekom 
programa) 

 
5. Personalizirana začimbna mečanica “MOJA” - ustvarjena za individalne potrebe 

posameznika *** vključena v programu “POPOLNA SPREMEMBA” 
 

6. individualni 45 min online posvet z mano -  osebno svetovanje - mentorstvo 
glede na trenutno potrebo posameznika, zelo dobrodošla so tvoja vprašanja in cilji, 
ki jih želiš doseči - dogovorimo se individualno kdaj ga izvedemo tekom celotnega 
programa (piši mi na anacordum@gmail.com) 

 
POSEBNOSTI PROGRAMA 

● sistem dela po metodi Svetlobni vodnik - na lahkoten način, program je zastavljen 

tako, da ga boste lahko vključili v vaš urnik, prav tako je usklajen z naravnimi ritmi, 
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kar daje dodatno podporo celotnemu poteku programa in dela na sebi (transformaciji 

vibracije) 

● mojo podporo vseh 12 mesecev v FB skupini - v praksi se običajno pokaže 

drugače, kot ste si predstavljali v glavi in takrat me imate na voljo za vprašanja – vem, 

koliko je vredno, da se imate na koga obrniti, ko se vam zaustavi ali potrebujete 

potrditev 

● ***DARILO - ker ste prvi v programu, dobite posebno darilo - KNJIGO SVETLOBNI 

VODNIK, ki vas spremlja tekom programa in je vaša “Živa knjiga”, ki jo začnete 

zavestno uporabljati pri svoji manifestaciji 

 
IZBIRAŠ LAHKO MED 3 PROGRAMI OZ. PAKETI: 
 
1.PRVI KORAKI - zajema točke 2. in 6. (glej zgoraj) 
IN DARILO KNJIGA SVETLOBNI VODNIK V VREDNOSTI 35 EUR!!! 
Cena programa: 95 EUR (plačilo v enkratnem znesku) ali 12 EUR / mesec 
 
2.MOJA POT - zajema točke 1.,2.,3.,4., 6. 
IN DARILO KNJIGA SVETLOBNI VODNIK V VREDNOSTI 35 EUR!!! 
Cena programa: 235 EUR (plačilo v enkratnem znesku) ali 26 EUR / mesec 
 
3.POPOLNA SPREMEMBA - zajema vse točke in pri 6.- 2x skyp-e konzultacija 
IN DARILO KNJIGA SVETLOBNI VODNIK V VREDNOSTI 35 EUR!!! 
Cena programa: 330 EUR (plačilo v enkratnem znesku) ali 34 EUR / mesec 
 
Vpis je možen tudi med programom. 
 

IZBERI IN NAROČI SVOJ PAKET ZDAJ! ZAGOTOVI SI IZJEMNO LETO, KER SI 
ZASLUŠIŠ NAJBOLJŠE! 

 
 
 

Za več informacij mi piši ali pa pokliči! 
 
            Zavod Anacordum, zavod za lahkotnost življenja,  
            Ana Kolenc / 040 743 447 / anacordum@gmail.com 
 
 
 
 
 

Dobrodošel/la v Programu Svetlobni vodnik! 
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