
7 Skrivnosti
ustvarjanja obilja



Sem strastna raziskovalka narave ter starodavnih znanj, ki jih združujem z novodobnimi.
Sposobnost nadčutnega zaznavanja sem v zadnjih sedmih letih z različnimi izobraževanji
tako doma kot v tujini, predvsem pa skozi najbolj dragoceno lastno prakso še nadgradila. 

Oblikovala sem posebne mentorske programe in metode dela z ljudi, ki si želite zaživeti
svoje potenciale, uresničiti svoje sanje in doseči več izpolnjenosti in lahkotnosti v svojem
življenju.

Sem učiteljica zavestnega kreiranja, katerega osrednji namen je ustvarjanje v novi vibraciji
in predvsem iz vizije obilja in ljubezni. Tukaj sem, da vam pomagam k polnosti, radosti in
brezpogojni ljubezni. In prepričana sem, da si tukaj zato, da ustvariš življenje, kot si ga želiš.
S tem namenom sem ustvarila tudi priročnik, ki je pred vami.

Srce ve, katera pot je prava, zato mu prisluhnite, zaupajte in nikoli ne odnehajte.

Vsi smo unikati, vsak ima neskončno vrednost in vsi smo potrebni, da lahko skupaj
ustvarjamo edinstveno harmonijo sobivanja in kreacije na tem planetu in smo doprinos
drug drugemu. Za vse nas je namenjeno, da ustvarjamo in živimo v obilju. Kako?

Pred tabo je 7 skrivnosti ustvarjanja obilja, ki naj bodo tvoj prvi korak k ponovni uglasitvi
s tvojo pravo naravo/dušno namero. Začni svojo novo pot. Spoznaj 7 skrivnosti.
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Zakaj 7 skrivnosti ustvarjanja obilja
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Obilje zdravja, odnosov in financ

Obilje je nekaj, kar pripada vsem, ki bivamo na tem planetu. 

Ko govorim o obilju, mislim na obilje v najširšem pomenu besede. Govorim o obilju, ki ga
občutimo kot popolno hvaležnost za vse, kar imamo v življenju in po-polno zaupanje v
nas in v našo prihodnost. 

Ne glede na življenjske okoliščine in preizkušnje smo v sebi sposobni občutiti varnost in
moč, ki sta neprecenljiva. Ob sebi imamo ljudi, ki nas podpirajo in navdihujejo. Tudi mi
smo njim podpora in moč. Pomeni, da živimo svoje življenje znotraj odnosov, ki so ljubeči
in kjer smo najboljša verzija sebe. Ti ondosi v nas spodbujajo krepitev in razvoj
potencialov.

Obilje pomeni lahkotno izražanje sebe in naše avtentičnost. Opravljamo delo v katerem
uživamo in znotraj katerega se polnimo in ne energijsko praznimo. Na ta način lahko
ustvarjamo visoko-frekvenčne storitve in produkte, ki tudi v drugih spodbujajo krepitev
obilja / ljubezni.

Obilje pomeni zdravje in vitalnost. V svojem telesu se počutimo dobro in ga spoštujemo
ter ljubimo. Znamo poskrbeti za ravnovesje.

Obilje pa je prav tako naš dober finančni pritok. Imamo denar in ga uporabljamo za razvoj
in kreiranje obilja tudi navzven. Razumemo krog recipročnosti DAJ-DAM in ga živimo v
praksi. Denar spoštujemo, ga cenimo in imamo do njega prijateljski odnos.
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"Kaj lahko naredim sedaj, da sebom počutil/a bolje?"

Najprej te moram spomniti. Vsak posameznik je pomemben del družbe, ne glede na to,
kakšno funkcijo vrši v "sistemu življenjske matrike". 

Čisto vsak je nepogrešljiv sestavni del, ki sokreira urejeno sliko celote. Če si ti poln/a in
sestavljen/a, notranje miren/na, potem si tudi največji doprinos celoti, že sam/a po sebi.
Brez posebnega truda. Pravzaprav truda sploh ne potrebuješ več. 

Sliši še preprosto, kajne? Torej, poiskati moraš način življenja, ki tebe podpira v tem, da si
notranje poln/a in miren/na. Kaj je to zate?

Tukaj moraš stopiti na pot raziskovanja in poiskati svoj način.

Ustavi se in začuti. Napolni se z novo energijo. Kako? Potrebno je kvalitetno poskrbeti
zase, tako, da se sproti napolniš z dovoljšnjo količino energije. Do sedaj si najverjetneje
živel/a na način, ki zate ni deloval ali pa vsaj ne v določenem delu. Morda je bilo (ali je)
tvoje življenje zahtevno in ti je namenilo veliko preizkušenj. Razumem te. In prav zato je še
kako potrebno, da se vzpostaviš notranje ravnovesje. ZDAJ. 

Potrebuješ "ustavitev" in na novo začeti. S tem ne mislim na to, da se zapreš za štiri stene
in vse svoje projekte spustiš iz rok. Mislim na to, da moramo biti pozorni na to, da
stremimo k ravnovesju in nismo neobčutljivi za potrebe svojega telesa in počutja.
Velikokrat gremo preko svojih meja, pa tega sploh ne vemo. Včasih je manj, več. In
umetnost je ravno v tem, da se naučimo, kdaj mirovati in kdaj se aktivirati. 

Sedaj imaš možnost, da najdeš magično formulo, ki te bo vzdrževala in ti koristila na dolgi
rok. Učiš se nove ljubezni do sebe... 

Kot družba gradimo nov odnos v prvi vrsti do sebe. Kajti preko sprejemanja in ljubezni do
sebe, lahko širimo točno to zavedanje na vse ostale, ki so nam blizu v našem življenju. Saj
veste kako pravijo. Ljudje, ki jih imamo na dosegu roke nam v največji meri kažejo skrite
madeže v našem zrcalu. Z drugimi besedami, naša družina in najbližji prijatelji ter sodelavci,
nas konstantno izzivajo in spodbujajo, da sami sebe konstantno dvigujemo v svoji vibraciji -
v odnosu do sebe.

Čas je, da stopiš ven iz "ustaljene matrice" in da skreiraš novo. V novi vibraciji.

Spoznaj 7 skrivnosti kreiranja obilja.



Hvaležnost je osnovni gradnik manifestacije obilja. Bistveno je, da se naučiš življenje
gledati iz perspektive veselja, navdušenja in hvaležnosti.  Hvaležnost pomeni zavedanje
tega, kar že imaš v tem trenutku in kar ti je dano. Hvaležnost se nam običajno zdi
samoumevna, vendar ni. Šele, ko jo začnemo prakticirati na dnevni ravni, spoznamo, da v
resnici občutimo zelo malo hvaležnosti. Stalno smo namreč usmerjeni v še več, v novo, v še
"boljše". "dražje", še "močnejše" ... 
Na ta način se nam stalno mudi, nismo v trenutku zdaj in zato hvaležnosti v resnici sploh
ne občutimo.

Hvaležnosti se moraš naučiti znova. Gre za dnevno prakso. Zavedanje in zapisovanje tvoje
hvaležnosti je bistven element tvoje pretočnosti, z drugimi besedami energije za življenje -
obilja. Ko to enkrat razumeš in živiš v praksi, v svoje življenje privlačiš še več obilja.
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1) Hvaležnost



Da se lahko spoznaš, potrebuješ čas zase. 

Zakaj se moraš spoznati? Zato, da razumeš, kaj si sploh v svojem življenju želiš, da
ovrednotiš kdo si in kam greš? Kam želiš? Kam resnično želiš TI. 

Razumi, živiš, kot si bil/a programiran/a od staršev, okolja, v katerem si odraščal/a, države
v kateri živiš in vseh njenih socioloških in kulturnih ter geografskih značilnosti.

Deluješ na način, kot si ga za sprejemljivega in (edino) mogočega sprejel/a od zunanjih
okoliščin in dejavnikov. Zato, ker so tako rekli in tako pač je. Pa je res?

Pomisli, kolikorat si v življenju slišal/a: "Naredi tako kot ti čutiš. Odloči se tako, kot ti
zaupaš in vidiš, da je prav. Verjamem vate. Odlično razmišljaš. Bodi takšen/na, kot ti
iskreno vidiš, da je prav. Popoln/a si." In še bi lahko naštevala.

Okolje te je determiniralo ravno obratno. V to, da se moraš dokazati na način, ki ga večina
smatra za "najboljšega" in ki običajno izvira iz nivoja nižjega uma. Ko živiš tako, s tem
dokažeš sebi in svetu, da si sprejet/a in da si ljubljen/a. No, to vsaj misliš. V sebi pa še kar
ne čutiš zadoščenja in miru. Zakaj je tako? Ker tvoja resnična vrednost ni pogojena z
zunanjimi okoliščinami. Obilje pomeni zavedanje svoje božanske narave, ker si živo
človeško bitje, že samo zaradi tega. Brez tvojih titul, predznakov, nazivov in seznama.

Kaj je tvoje bistvo? Kdo si ti kot človeško bitje? Ko razumeš svoje bistvo in namen, si v
obilju. Takrat razumeš in živiš obilje. Si magnet za obilje.

Da prideš do teh odgovorov, pa si moraš vzeti ČAS ZASE in se raziskati ter doumeti svoje
bistvo in namen.
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2) Čas zase



Ne glede na vse, kar se dogaja v tvojem okolju je najbolj pomembno, kako si sam/a s sabo,
ko se ustaviš? Se znaš umiriti? Lahko občutiš svoje bistvo? Se lahko povežeš s svojo
naravno esenco, ki je vedno in vselej ljubezen in ravnovesje?

Danes potrebuješ črpanje misli in idej ter odločitev za svoje življenje prav iz te esence.
Kako najdeš to esenco? Kje tiči? Tvoja transformacija in prihajanje v stik s sabo ter
opolnomočenje se začnejo s premikom v tvoji miselnosti.

1. NISI ZGOLJ SVOJE TELO. Ko se zaveš, da nisi le snop mišic, kosti, misli in čustev. Zelo
očitno je, da imaš telo in da imaš um, čeprav ga v resnici ne moreš locirati, kje točno
prebiva. Ta tvoj um ustvarja tudi misli, misli pa ustvarjajo čustva (pa tudi obratno; spomin,
ki je v nas izzove določeno čustvo, čustvo pa prikliče določeno misel).

2. SI ČUSTVENO BITJE. Tvoja čustva so esencialni element tvoje čustvene inteligence,
Čustvena inteligenca pomeni način čustvovanja, kako prepoznavaš in se zavedaš svojih
čustev in tudi kako zavestno jih znaš “krotiti” in uporabljati.

3. IMAŠ DUŠO - SI DUHOVNO BITJE. Naslednja plast tvojega obstoja je še globlji del
tvojega bitja, ki ga duhovne tradicije imenujejo "duša" ali "duh" ali "zavest". To je tisto tvoje
bistvo, jedro od koder se materializira vse, čemur pravimo vidno, otipljivo življenje. Iz
perspektive vodenja ali zavestnega kreiranja lahko dušo imenujemo tudi “višji potencial”,
“ustvarjalnost”, “navdih” ali rezervoar "inovativnosti". Dejstvo je, da je to del nas, ki
presega telo in um. Iz tega vidika je pomembno, da se redno povezujemo s to plastjo
našega bitja.  Temu našemu bistvu lahko rečemo tudi SRČNA INTELIGENCA, ali pa
Vrhovna inteligenca, saj kot rečeno, presega naš um, telo, naša čustva. Ko se povežemo z
njo pravzaprav vse to izgine in razumemo izkušnjo povezanosti z vsem, biti ENO Z VSEM,
v popolni nenavezanosti na nič. Radost. Kreativnost.
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3) Zavestnost in čuječnost



Raje kot o zdravju, govorim o VITALNOSTI.

Predstavljaj si svoje čudovito telo kot plovilo v katerega je vsidrano tvoje bistvo, duša, duh. 
Nikakor ni vseeno, kako ti si v svojem fizičnem telesu, kako se v njem počutiš.

Pomisli, bi lahko rekel/a, da te tvoje fizično telo podpira v življenju, da ti služi.

Kakšen odnos imaš do svojega fizičnega telesa. 

Od tega je v pretežni meri odvisno tvoje počutje in eden izmed pomembnih vidikov tvoje
vitalnosti, zdravja.

Telo ti vedno sporoča in te uči o tvojem zdravju, če mu le znaš prisluhniti in upoštevati
njegova navodila. Fizično telo ni ločeno od vseh aspektov tebe in je seveda del celote.

Žal verjetno svojega telesa ne vidiš kot izjemnega in čudovitega mehanizma, ki je
ustvarjeno zate in funkcionira tako zelo natačno in prefinjeno, da ti lahko hodiš in se giblješ
po našem planetu. Vzpostaviti potrebuješ stik s svojim telesom in ga začeti programirati v
to, da je prostor zdravja in vitalnosti. Obilja. S tem se začne po-polna transformacija.

Zdravje oz. vitalnost je pomemben vidik obilja, ki ga praktično spregledamo, dokler ne
zbolimo oz. telesno postanemo šibki.
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4) Zdravje



Naslednja skrivnost do obilja so LJUBEČI ODNOSI.

Zagotovo si oseba, ki ji veliko pomenijo odnosi. Takoj, ko se rodimo na ta svet, vstopimo v
svet odnosov. Biti človek pomeni živeti odnos. 

Živeti in biti človek pomeni živeti odnos s sabo in seveda z drugimi bitji. V končni točki,
živeti odnos z življenjem samim. 

Kar verjetno lahko vidiš je to, da danes preprosto veliko ljudi nima stika s tem, kaj pomeni
živeti resničen, pristen odnos.

Večinoma svoje odnose pogojuješ z različnimi prepričanji in pričakovanji o tem, kakšni naj
bi ljudje bili, da si ti zadovoljen/a, srečen/a.

Odnos pa je veliko več. Je brezpogojno sprejemanje in sposobnost razumevanja, kaj oseba
nasproti tebe zares želi in potrebuje. In kaj ti (ko gre za odnos do sebe) v danem trenutku
zares potrebuješ? Kakšna reakcija je najbolj primerna, da ustvari harmonijo v odnosu in
okolju?

Ljubeč odnos je vir obilja čisto v vseh vidikih tvojega življenja.

Začne pa se pri tebi. In s tvojo potjo odkrivanja in prebujanja spečega potenciala, ki ga
premoreš.
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5) Ljubeči odnosi



Kreativnost je izraz obilja in prav tako vir ustvarjanja novega obilja. 

Kreativnost ni nikakor zgolj dani talent, ki ga podedujemo ali pa nam pač ni dan. Po
določenih raziskavah imamo prirojenega zgolj nekaj več kot 20% kreativnostnega
potenciala, ostalo pa se seveda (pri)učimo. Prav tako se (na)učimo tudi ne-kreativnosti. 

Pomisli, sodobna družba in sistem deluje in usmerja ljudi tako, da skozi življenje, predvsem
šolanje in študij ter seveda na delovnem mestu, postajaš vedno manj kreativen/na in v
nekem trenutku navdih za ustvarjalnost kar izgubiš. Pozabiš ga. Zakrni. Tako, kot zakrni
mišica, če je ne uporabljaš redno. Lahko vidiš podobnost? 

Kreativnost je tudi sposobnost, da lahko vedno znova in znova najdeš načine, da lahko
svet in okolje vidiš na nov način. Sposobnost, da se vsako jutro zbudiš z navdušenjem, kot
da si se rodil/a na novo. Sem spada tudi tvoja sposobnost spuščanja "starega" in
usmerjanje pozornost na novo, še neizkušeno. Voljnost sprejemati novo in še neizkušeno
oz. se prepustiti izkušnji novega.

Takšna ustvarjanost je vir pritoka obilja.

Ustvarjalnost je torej proces, ki se dogaja skozi tebe, v tebi in iz tebe. In, ko ugotoviš, da
ustvarjalnost nisi samo ti, se nehaš osebno istovetiti s tem, kaj je za tebe "kvalitetna in
sprejemljiva" ustvarjalnost in kaj mora v procesu nastati. To pomeni, da se lahko zares
predaš fenomenu kreacije. Ko na ta način predano ponavljaš ta proces, potem se običajno
iz tega rodi mojstrovina, ki je zares po-polna kreacija obilja.
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6) Kreativnost in razumevanje prepuščanja



Obilje si najbolj pogosto ljudje predstavljamo v obliki denarja, zato na zadnjem, sedmem
mestu odkrivanja skrivnosti obilja hranim posebno informacijo o denarju.

Gre za bistveno komponento, ki determinira tvojo finančno pretočnost, to je, kot rečeno
- tvoj odnos do denarja.

Pomisli, v današnjem svetu denarja vladajo skaljen vrednostni sistem, lakomnost in strah.
Gre za zelo usidran prastrah pred preživetjem: ne strah pred smrtjo, temveč strah pred
življenjem. Ja zares, bojiš se življenja samega! Še bolje rečeno, bojiš se obilja!

Kako lahko ustvariš obilje, če pa se ga bojiš? S tem odnosom in vibracijo stalno sporočaš
Univerzumu, da si v pomanjkanju in priklucuješ še več tega pomanjkanja v svoje življenje. 

Torej, kaj si pripavljen/a storiti, da se tvoj odnos do denarja transformira in da aktiviraš
kodo finančne pretočnosti?

Si lahko predstavljaš, kakšno bi bilo tvoje življenje, ko bi stalno živel/a v zaupanju in
realnosti, kjer je denar sredstvo, ki ga lahkotno ustvariš in ga v samem izvoru ustvariš
zato, da dela tvoje življenje lahkotno in čudovito? Ustvarjalno in stalno pretčno ...

Ne čakaj, odkleni to skrivnost v sebi in postani najboljši/a prijatelj/ica denarja.

Ustvari in živi obilje.
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7) Odnos do denarja

Avtorica: Ana Kolenc
Fotografije/vir: Pixabay



Naš osrednji namen je, da ustvarjamo v novi vibraciji in predvsem iz vizije obilja in ljubezni.
Namen naših življenj je, da ustvarjamo harmonijo, živimo lahkotno, v tem trenutku,

ustvarjalno, brezpogojno in se veselimo vsega, kar nam prinaša življenje.

Vzemi si čas. Vdihni vase ves prostor, ki si ga ustvaril/a zase.

Zaživi svojo novo verzijo SEBE.

Čestitam ti, dragi Kreator, draga Kreatorka novega življenja!

Veselim se, da čutiš in se zavedaš, da sta srce in srčna ljubezen tisto, kar bo še naprej
ustvarjalo naš čudoviti planet! In da si ti pomemben del te "nove" stvaritve, ki se prebuja

sedaj.

Ostani v stiku z nami in našo skupnostjo. Pojdimo skupaj naprej v ljubezni in sokreaciji!

Z Ljubeznijo,
Ana in ekipa

Povezave do nas:
https://www.anacordum.com/ - spletna stran

https://anacordum.teachable.com/ - akademija zavestnega kreiranja

Podpri nas s svojo brezplačno naročnino na naš YouTube kanal, spletne
novice in z všečkom na FB ter Instagram profilu, kjer skrbimo za kvalitetne
in pozitivne vsebine :)
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Za konec

https://www.anacordum.com/
https://anacordum.teachable.com/
https://www.youtube.com/channel/UC8qhbkJlq68-t3uS3bAoiHQ
https://www.instagram.com/kolencana/
https://www.facebook.com/anacordum/


Odkrij skrivnosti 
ustvarjanja obilja!


