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Asja [irovnik, diplomirana hip-
noterapevtka, se je oktobra 2011
v San Franciscu udele‘ila naj-

bolj napredne stopnje v regresivni te-
rapiji posmrtnih ‘ivljenj. Med svojim
urjenjem na Newtonovem in{titutu je
osebno spoznala tudi utemeljitelja me-
tode ter avtorja mednarodnih uspe{nic
Potovanje du{, Usode du{ in Spomini
na onstranstvo dr. Michaela Newtona.
Spodbudil jo je k nadaljevanju svojega
dela in poudaril, kako pomembno je,
da deluje na podro~ju Balkana, kjer je
trenutno prva in edina, ki predstavlja
njegovo delo. Vse tri Newtonove knji-
ge so iz{le tudi v sloven{~ini, pri ARA
zalo‘bi so pravkar iz{li Spomini na on-
stranstvo. Reporta‘o, kako poteka du-
hovna regresija v ‘ivljenje med ‘ivlje-
nji po dr. Michaelu Newtonu, pa bomo
objavili v eni od prihodnjih {tevilk
Misterijev.

Kaj pomeni duhovna regresija v ‘ivlje-
nje med ‘ivljenji ali, kot jo imenuje dr.
Michael Newton, LBL (Life Between
Lives Therapy)?
Duhovna regresija
v ‘ivljenje med
‘ivljenji je tera-
pija o onstran-
stvu ali o po-
smrtnem
‘ivljenju.

@ivljenje, ki ga ‘ivimo sedaj, je namre~
le kot petminutna gledali{ka predstava.
Regresija v ‘ivljenje med ‘ivljenji pa je,
kot da nekdo pritisne gumb za pavzo
med to predstavo, v kateri smo se zna{li,
in nas pokli~e v zakulisje. Naenkrat se
zavemo, kdo smo, zakaj smo naredili to
predstavo, zakaj smo v njej, kaj je njen
namen; dobimo veliko {ir{i pogled na
svoje ‘ivljenje.

Velikokrat so ljudje presene~eni,
da imajo kot du{e veliko
vi{je cilje, kot pa

jih imajo dejansko v ‘ivljenju. Tako za
nikogar ni cilj le to, da pre‘ivi, vendar
ve~ina ljudi ‘ivi tako, kot da jih je nekdo
programiral le za pre‘ivetje. A nih~e se
ni rodil zato, da bi jedel, pil, spal, se boril
za slu‘bo. Veliko ljudi spozna, da so na
tem svetu zato, da bi u~ili ljubiti, da daje-
jo svetlobo ali da {irijo znanje in zavest o
ljubezni. Nekateri dobijo od svoje du{e,
s katero se v tej terapiji pove‘ejo, tudi ze-
lo to~en vpogled, kako naj bi to izpeljali.

Neka moja stranka je denimo dobila
natan~en vpogled, kako naj pomaga
otrokom manj premo‘nih star{ev, kar si
je zadala za poslanstvo. Bilo je, kot bi
pri{la v stik z re‘iserskim delom svoje
du{e, s katerim se je posvetovala, kaj
mora {e izbolj{ati v svojih na~rtih. Drugi
od svoje du{e dobijo le potrditev, da
delajo prav – nek moj klient, ki je odvet-
nik, je dobil potrditev, da dela prav, ker
se bori za pravice in zakone, ki bodo
dolgoro~no pomagali ljudem, hkrati pa
je dobil napotek, naj bo bolj so~uten in

naj se bolj povezuje s svojo notra-
njostjo. Nekaterim du{a svetuje

tudi meditacijo.
V terapiji v onstranstvu

jih du{a pova-

bi na pogovor.
Vedno se sre~ajo tu-
di z duhovnimi vodniki in
s svêtom modrecev, od kate-
rih lahko dobijo nasvete, na-
vodila za uporabo, dostikrat
pa celo zdravljenje. ̂ e se jim
je kaj v sedanjem ‘ivljenju ali
v preteklih ‘ivljenjih zelo

REINKARNACIJA

Duhovni svet je veliko mo~nej{i, {ir{i in bolj ljube~, kot si ljudje lahko zami{ljamo

Sprehod v posmrtno ‘ivljenje
Velikokrat so ljudje

presene~eni, da imajo kot
du{e veliko vi{je cilje.

Asja Širovnik med vodenjem
terapije o posmrtnem ‘ivljenju.
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desetih. Nekateri to razre{ijo zelo hitro
in gredo {e v isti terapiji naprej v ‘ivlje-
nje med ‘ivljenji, drugi morajo priti {e
enkrat.

In ~e tega »zastoja« ni?
Klient poglablja trans; kot re~eno, spom-
ni se najbolj sre~nih dogodkov iz otro{t-
va, kar je tako zanj kot zame kot tera-
pevtko izjemno. S tem budi notranjega
otroka in ob~utke otro{ke sre~e, na kate-
ro je ‘e pozabila, so pa bo‘anski. Pove‘e
se s svojo du{o, ki se je tedaj ‘e utelesila
in ki uporablja svoje bo‘anske sposob-
nosti, ki {e niso omejene s petimi ~uti.

Nato se premakne v maternico. Du{o
vpra{amo, zakaj se utele{a, po katere
izku{nje prihaja, kako se po~uti in po-
dobno. Sami mo‘gani na to ne bi znali
odgovoriti. Stranka tako pride do vi{jih
stopenj zavesti du{evnega jaza, nato
obi{~e najbolj pomembno prej{nje ‘ivlje-
nje ali ‘ivljenja, ki so pomembna za to
terapijo. ^e ima kaj nepredelanega iz
prej{njih ‘ivljenj, se mora najprej posve-
titi temu. Zato je idealno, da je pred du-
hovno regresijo v ‘ivljenje med ‘ivljenji
‘e naredila regresijo v prej{nje ‘ivljenje
in razre{ila bolj zapletene karmi~ne
vzorce, kajti to razre{evanje lahko traja
tudi tri ali {tiri ure.

Ko se prej{nje ‘ivljenje zaklju~i, se
dviguje v ‘ivljenje ve~nosti, v na{o pra-
vo resni~nost. Sledi obisk tistega sveta,
ki je pre~udovit; oseba ima tam razli~ne
postaje, kjer do‘ivlja razli~ne dogodke,
denimo sre~anja z vodniki in svetom
modrecev. Tedaj imam jaz kot terapevt
pogosto vlogo posrednika med bitji iz
duhovnega sveta in stranko, ker se ‘e
pred terapijo pogovoriva, kaj ho~e pred-
nostno izvedeti. Moja vloga je tudi, da
nadzorujem, da gre energija, ki jo dobi
od morebitnega energijskega zdravlje-
nja, v telo.

Ko oseba dobi vse, kar potrebuje, se
pripravi za vra~anje nazaj v ta svet. V~a-
sih je zadnja postaja soba za priprave,
kjer si ogleda, zakaj si je izbrala ‘ivljenje,
ki ga ‘ivi sedaj, saj je obi~ajno imela na
izbiro {e druge mo‘nosti. Zanimivo je,
kaj vse bi si ljudje lahko izbrali. Veliko-

karmi~no zapletlo in so zdaj bolj ali manj
ujeti v usodo, so dele‘ni energijskega
zdravljenja v svetu modrecev. ^eprav
so duhovno v drugi razse‘nosti, med
zdravljenjem ~utijo telesne odzive. To je
mo‘no, ker se duhovna razse‘nost-on-
stranstvo pove‘e s to razse‘nostjo.
Kako stranko popeljete v stanje ‘ivlje-
nja med ‘ivljenji?
Za~neva s klasi~nim stanjem transa –
alfa stanjem, ki ga uporabljam v klini~ni
hipnozi. To ni zelo globok trans, je pa
dovolj globok, da lahko pose‘emo v
podzavest. Ta trans se nato poglablja
zelo dolgo, od 40 do 45 minut, ker je

treba iti {e globlje kot v prej{nja ‘ivljenja.
Ko dose‘e to globino, za~ne obujati
spomine; navadno najprej iz tega ‘ivlje-
nja, ko i{~e najbolj pozitivne spomine,
kar se jih lahko spomni. Zgodi pa se, da
ne more iti v ‘ivljenje med ‘ivljenji, ker
ima {e nepredelane zelo travmati~ne
izku{nje iz tega ‘ivljenja. Njegova du{a
mu ne dovoli iti naprej, zato mora naj-
prej to predelati. Dober terapevt stranke
zaradi tega ne bo odslovil, ampak ji bo
pomagal pri zdravljenju teh travm. Kajti
nenazadnje je pri{la po pomo~ in vpo-
gled v ‘ivljenje. Tak primer »zastoja« se
dogodi v enem do dveh primerih od

SPREHOD V POSMRTNO ‘IVLJENJE

Asja Širovnik je edina terapevtka na Balkanu, ki obvlada duhovno regresijo v ‘ivljenje med ‘ivljenji.
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krat si ne izberemo zelo ble{~e~ih ‘iv-
ljenj, ker se ustra{imo, da se ne bi odtujili
od svoje prave poti oziroma da se ne bi
izgubili. Denimo, neka gospa je imela
med drugim na izbiro ‘ivljenje zelo bo-
gatega odvetnika v Angliji, a se je raje
odlo~ila za usodo umetnice. V ~asu tera-
pije ni {e ni~ delala na tem poslanstvu,
je pa to svojo pot odkrila kmalu po njej;
zdaj dela umetni{ke izdelke in po nje-
nem pripovedovanju ljudje ob njih ob-
~utijo sevanje duhovne mo~i in blago-
dejne u~inke.

Ko torej oseba izve za namen svojega
‘ivljenja, ki si ga je sama izbrala izmed
ve~ mo‘nosti, se pri njej dogodi velika
sprememba v dojemanju ‘ivljenja; pred-
vsem se neha po~utiti kot ‘rtev okoli{-
~in. Za~ne se zavedati, da si je svojo uso-
do sama izbrala ‘e pred rojstvom. Neka-
teri v sobi za pripravo celo pokukajo
vnaprej v svoje ‘ivljenje in dobijo potr-
ditev, da vse te~e po na~rtu, nekaterim
pa du{a absolutno ne pusti vpogleda
vnaprej, ker naj bi za vse izvedeli ob
pravem ~asu.

Ali je za globok vtis dovolj ena sama
taka regresija?
Navadno da, saj bo‘anske ob~utke, ki
jih ~lovek do‘ivi med to regresijo, s po-
sebno tehniko sidranja zasidramo v
celi~ni spomin, torej v telo. Ti se nato
ob dolo~enih okoli{~inah samodejno
spro‘ijo in nam obudijo ‘ivljenjsko mo~,
pogum. Neka moja stranka je imela pred
terapijo hudo notranjo stisko, ali naj {e
ostane z mo‘em, ki je ni ljubil in ji je bil
nezvest. Imela je terapijo za ‘ivljenje
med ‘ivljenji, v kateri sedanjega mo‘a
ni videla kot ~lana svoje skupine du{. A
njena du{a ji je rekla, naj se ne posve~a
njemu, naj raje pogleda, kaj je namen
njenega ‘ivljenja na zemlji. Na koncu
terapije, ko je sprejemala v celi~ni spo-
min ob~utke povezave z delom, je ob~u-
tila mo~no energijo ljubezni, kar se je
tudi zasidralo v njene celice. ^ez {tiri
mesece se je uspe{no lo~ila od mo‘a;
dejala mi je, da je v trenutkih, ko naj bi
jo bilo najbolj strah, za~utila to noro
energijo ljubezni, kot v onstranstvu.

Torej, ko je te ob~utke potrebovala, so
pri{li iz celi~nega spomina in ji poma-
gali, da se je lo~ila sre~no, brez kakr{nih
koli neprijetnih zapletov. Nato je dobila
povabilo na brezpla~no potovanje v
tujino, kar ji je bil znak, da bo zanjo ved-
no poskrbljeno. Poudarila je, da brez te
globoke duhovne izku{nje povabila na
potovanje ne bi sprejela.

Kako lahko zavestno vzdr‘ujemo ta
sre~na stanja?
Tako, da delamo na higieni du{e. Neka-
terim strankam njihova du{a v terapiji
naro~i, naj za~nejo meditirati, drugim

priporo~a redne sprehode v naravo, spet
tretjim re~e, naj gredo vsak dan za deset
minut v ti{ino in naj jo poslu{ajo, kaj jim
ima za povedati. Navadno ob stiku z
onstranstvom duhovni svet prosim, naj
da ~loveku ~im ve~ napotkov, kako
ohranjati ta stik, kajti ko je v tem stanju,
se mu zdi samoumevno, da bodo ti
ob~utki trajali ve~no, tudi {e potem, ko
se vrnejo v obi~ajno stanje zavesti. Ven-
dar morajo redno delati na povezavi s
svojo du{o, ker ta ni samoumevna.

Kaj {e pomaga utrditi to izku{njo?
Opis izku{nje. Svoje stranke prosim, naj

SPREHOD V POSMRTNO ‘IVLJENJE

Potovanje v ‘ivljenje med ‘ivljenji zanima vse ve~ ljudi, predvsem onih, ki so jih navdu{ile
knjige dr. Michaela Newtona. V njih je natan~no opisano, kaj vse se lahko dogaja z du{o, ko
potuje … In da potuje, pri nas poskrbi Asja Širovnik.
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svojo izku{njo zapi{ejo in mi jo po{ljejo.
Za to je ve~ razlogov. Prvi~, ko to pi{e{,
»procesira{«; drugi~, ko napi{e{ svojo

izku{njo, materializira{ energijo, ki se je
usedla v tvoje celice; in tretji~, ko jo ma-
terializira{, jo potegne{ v svet materije,
kjer ‘ivi{, torej si duhovnost pripeljal v
resni~nost. Mi nismo pri{li v snovni svet
zato, da bi iz tega sveta be‘ali v duhov-
nost, pa~ pa smo pri{li pripeljat duhov-
nost v snovno razse‘nost. Vsaka du{a
pove, da smo tu zato, da prinesemo lju-
bezen in duhovnost s seboj v ta svet in
da jo damo v vse, kar po~nemo.

Stranke {e prosim, da po regresiji
spremljajo, kaj se jim dogaja, in si zapi-
{ejo vse pozitivne spremembe, ki so jih
do‘iveli po terapevtski izku{nji. Neka-
teri za~no pisati dnevnik, v katerega
zapisujejo svoje uvide iz du{e, drugi
za~no meditirati in se pogovarjati z vi{-
jim jazom. Kot si vzamemo ~as za higie-
no telesa, si moramo vsak dan vzeti tudi
~as za higieno du{e – za povezavo s svo-
jim vi{jim jazom ali s svojim duhovnim

LBL – REGRESIJA V SVET DU[

vodnikom. Ko to vez imamo, ne potre-
bujemo nikogar ve~, da nam prevaja, kaj
misli na{ vodnik, ali da nam razlo‘i, kaj
je na{a usoda. Izhajamo iz svoje du{e in
imamo svojo lastno povezavo.

V regresiji velik preobrat do‘ivijo
tudi ljudje, ki so bili zelo racionalni, saj
spoznajo, da so ‘iveli v iluziji in da je
resni~nost ta, ki so jo do‘iveli v on-
stranstvu. Nek mo{ki mi je potrdil, da
te duhovni svet, potem ko ga enkrat
do‘ivi{, nikoli ve~ ne zapusti. Dejal je,
da se mu vra~a na mnogo oblik in na~i-
nov; in ko se mu vrne, ga prepozna. Ko
je ta povezava enkrat vzpostavljena, nas
namre~ sama poi{~e. Duhovni svet je
torej veliko mo~nej{i, {ir{i in bolj ljube~,
kot si ljudje lahko sploh zami{ljamo. Ta
svet je zelo veli~asten v primerjavi z
na{im ~love{kim razumevanjem; mi si
vedno postavljamo pogoje, da bi nas bog
imel rad ali da bi nas ‘ivljenje imelo rado

»D uhovna regresija v ‘ivljenje med ‘ivljenji ali terapija
LBL po dr. Michaelu Newtonu nam omogo~i vstop

v stanje nadzavesti, s katero vstopimo skozi portal ve~nosti
in se pove‘emo s svojim nesmrtnim jazom. S to metodo
dose‘emo stanje izredno globokega hipnoti~nega theta
transa, ki nam omogo~i dostop do spominov, ki jih je izku-
{ala na{a du{a na svoji poti bivanja. V budnem stanju ve~ino-
ma nimamo dostopa do teh skritih spominov,
v globokem theta transu pa se lahko pove‘emo
z njimi, jih odkrijemo in spremenimo.

V zavesti svoje du{e lahko vidimo celoten
vzorec lastnega evolucijskega in karmi~nega
razvoja, ki je nastal v izjemno dolgem ~asov-
nem obdobju. Spoznamo, zakaj smo izbrali
dolo~eno ‘ivljenje in telo ter kateri ‘ivljenjski
namen naj bi uresni~ili v tem ‘ivljenju in
morda celo v naslednjih ‘ivljenjih. V stanju
transa se nam razkrijejo globlji vpogledi v
na{o usodo, ‘ivljenjsko in du{no poslanstvo;
razkrije se nam pot, ki naj bi jo opravili, dobimo
pa tudi odgovore na vpra{anja Kdo sem, Zakaj
sem tu, Od kod prihajam, Kam grem.

Navadno se na tej to~ki osebno pove‘emo s
svojimi u~itelji – duhovnimi vodniki. Ta ljube~a
modra bitja, ki so vsak trenutek v stiku z nami, nam vedno
pomagajo, nas navdihujejo in vodijo. Resni~na in osebna

povezava z na{imi vodniki in celo s svêtom modrcev ima zdra-
vilen in preobrazbeni u~inek tako na na{o du{o kot na na{o
zemeljsko osebnost. Razse‘nost pozitivnih u~inkov teh pove-
zav in sre~anj je zelo velika, kasneje v ‘ivljenju pa ta nova zavest
in izku{nja ustvari povezave v zavestnem stanju in spodbuja
transcendentalno zavedanje osebnega odnosa z vi{jo silo.

Terapija LBL je izredno globoka, intenzivna in ima mo~,
da korenito spremeni ‘ivljenje, zato ji tako terapevt
kot klient posvetita posebno pozornost. Lahko traja

ve~ ur in zahteva globoka stanja spro{~e-
nega hipnoti~nega transa, zato sta zau-
panje in dobra komunikacija med tera-
pevtom in stranko izredno pomembna.
Stranka se lahko bolje pripravi na svojo
LBL izku{njo tako, da si prebere knjige
dr. Michaela Newtona Potovanje du{,
Usoda du{ in Spomini na onstranstvo.
Odkritja dr. Newtona, utemeljitelja
tega postopka, slonijo na sedem tiso~
osebnih terapijah, ki jih je opravil v ve~

kot tridesetih letih. Njegove stranke in stranke
u~iteljev Newtonovega in{tituta poro~ajo o never-
jetnih u~inkih terapij ne glede na njihovo vero,
filozofijo in narodnost,« pravi Asja [irovnik.

Knjige dr. Michaela Newtona
so na voljo na www.misteriji.si.

SPREHOD V POSMRTNO ‘IVLJENJE

Misteriji v `ivo
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PO SLEDEH NA[E DU[E –
vodi hipnoterapevtka

Asja [irovnik.
Na delavnici boste izvedeli, kaj

je duhovna regresija po dr. Mic-
haelu Newtonu, zakaj je pomem-
ben stik z du{o in kako ga vzpo-
stavimo.

Nau~ili se boste prepoznati raz-
liko med ambicijami na{e osebnosti
in resni~nimi ‘eljami na{ega vi{-
jega jaza ter naredili nekaj prak-
ti~nih vaj za la‘je povezovanje s
sabo in svojo podzavestjo.

16. maja ob 18. uri; 25 €.
Info in prijave: 041/677 089
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ali da bi sami sebe imeli radi, v resnici
pa smo ves ~as brezpogojno ljubljeni. To
je najve~je spoznanje, ki se nas v tej
duhovni regresiji dotakne in ki tudi
ostane.

Kako ste spoznali dr. Michaela New-
tona?
Na Novi Zelandiji, kjer sem pred leti de-
lala kot filmski producent, sem naredila
{olo klini~ne hipnoterapije. Nato sem
delala kot klini~ni hipnoterapevt, ki se
ukvarja z vsakdanjimi problemi ljudi,
ob~asno pa sem delala regresije v prej{-
nja ‘ivljenja. In ‘e pred leti se mi je
za~elo dogajati, da so mi ljudje za~eli
spontano drseti v regresijo ‘ivljenja med
‘ivljenji oziroma v stanje du{e. Njihova
potovanja v ta prostor so me zanimala,
hkrati pa sem hotela imeti znak, ali naj
grem v to smer ali ne. Na oddaljeni,
osamljeni pla‘i na Novi Zelandiji, kjer
je skoraj nemogo~e sre~ati ‘ivo bitje, sem
spoznala ‘ensko, ki mi je dala knjigi dr.
Newtona, Potovanje du{ in Usoda du{.
Dejala mi je, da to moram po~eti, ~e sem
hipnoterapevtka. Osupnila me je njena
odlo~nost, a razumela sem, da je to znak,
na katerega sem ~akala. Oddahnila sem
si, ko sem prebrala knjigi, v katerih avtor
med drugim pi{e, da so sprva tudi nje-
mu {li klienti spontano v ‘ivljenje med
‘ivljenji. Njegovo delo me je pritegnilo,
zato sem se povezala z njegovim New-
tonovim in{titutom, saj sem izpolnjevala
pogoje, da sem se lahko priklju~ila njiho-
vim usposabljanjem. Nato sem si zelo
‘elela, da bi ga {e osebno spoznala. @elja
se mi je izpolnila septembra 2011, kar je
bil zame nov znak, da sem na pravi poti
in da naj nadaljujem s tem delom.

Kolik{na je cena duhovne regresije v
‘ivljenje med ‘ivljenji?
Vsi terapevti, ki delamo po licenci in
metodi dr. Michaela Newtona, imamo
podobne cene, jaz pa sem ceno prilago-
dila {e slovenskim razmeram. Terapija
LBL, ki vklju~uje regresijo v prej{nja
‘ivljenja, stane 450 evrov. Ena taka
terapija terja ogromno mo~i, saj traja {tiri
do pet ur.

Tatjana Svete

SPREHOD V POSMRTNO ‘IVLJENJE


