
Zakaj zakon privlačnosti ne deluje? 

V zadnjem času se veliko govori o zakonu privlačnosti. O tem, kako lahko v življenje 

privlačimo vse, kar si želimo. Smo kreatorji svojih življenj in ustvarjamo s svojo voljo in 

mislimi. Kaj pa pri tem pozabljamo? 

Pozabljamo, da je naša volja le en izmed aspektov našega bitja in hkrati še vedno velika 

skrivnost za nas same, saj se je ne zavedamo v popolnosti. 

Zakon privlačnosti nedvomno deluje. Je zakon vesolja, ki naravno deluje. In mi smo 

ustvarjalci svojih življenj, vsak trenutek je odvisen od naših odločitev. Kje nastane težava? Da 

se vsega, kar se dogaja v nas, ne zavedamo. Zakon vesolja pa deluje ne glede na to, ali so 

naše misli zavestne ali podzavestne. 

Zakon privlačnosti tako deluje tudi v skladu z nezavednimi vzorci ter potisnjenimi 

emocijami, ki se skrivajo v nas. To je razlog, zakaj kljub silnim afirmacijam in pozitivnim 

mislim v umu v svoje življenje še vedno ne moremo priklicati ljubečega partnerja, 

harmoničnih odnosov, dovolj denarja, boljše službe... »Kar siješ, to privlačiš,« je moto zakona 

privlačnosti. A mi sijemo tudi nezavedno, ne le tisto, kar je v zavednem umu. Če smo v resnici 

polni grenkobe in nezadovoljstva, občutkov manjvrednosti, strahov, ki nam jih vceplja družba 

in mediji, podedovanih družinskih vzorcev in kdo bi vedel, česa še... Kako lahko ob vsem tem, 

kar nosimo v sebi, s pozitivno mislijo v življenje prikličemo popolnega partnerja in obilje?  

Pomembno je torej, da se zavemo, da smo ustvarjalci svojih življenj, vendar ustvarjamo 

tudi nezavedno. Da postanemo čim bolj zavestni ter se počasi osvobajamo vseh 

podzavestnih vzorcev, čustvenih blokad in travm, ki so potisnjene globoko v naši podzavesti. 

Si priznamo, da še nismo popolni in imamo še marsikaj za postoriti. Seveda ohranimo 

pozitivne misli, hkrati pa zavihamo rokave in delamo na sebi, rastemo in se spreminjamo. 

Najboljše stvari se zgodijo takrat, ko najmanj pričakujete 

Ko imate pričakovanja in vnaprej ustvarjene ideje o tem, kako bi stvari morale biti, 

blokirate pretok življenjske energije, ki bolje ve, kaj potrebujete. 

Ljudje si v umu radi ustvarimo svojo sliko, kako bi vse morali biti. A pričakovanja tudi 

ustvarjajo strahove, kaj bo, če ne bo tako, kot ste si zamislili. Morda celo izgubite upanje, da 

vam nekaj ni usojeno. A zavedati se morate, da vaš um ne ve vedno, kaj je najboljše za 

vas. Priznajte si, da vsega ne veste.  

Ko nimate pričakovanj, pa se lahko zares prepustite toku življenja, niste togo vezani na 

rezultate ter lažje uresničujete svoje želje. Kdaj ste običajno spoznali svojo simpatijo? 



Običajno se to ne zgodi takrat, ko jo namensko in na vse pretege iščete, pač pa vas ujame, ko 

najmanj pričakujete. Kdaj najdete najlepše kose oblačil? Običajno takrat, ko jih ne iščete.  

Delujte v skladu s tem, kar vam govori srce in se prepustite. Zapomnite si tudi, da običajno 

vidite le del slike in ne celote. Ko pričakujete, običajno dojemate vse, kar ni v skladu z vašimi 

pričakovanji, kot napačno ali zlo. Kaj pa, če ima življenje za vas še boljši načrt, kot si ga vi 

lahko zamislite? Ko boste brez pričakovanj, se lahko zares odprete ljubezni in se ji ne upirate. 

Opustite torej pričakovanja in se predajte življenju ter dopustite, da rezultat pride na 

pravo mesto, na pravi način, ob pravem času. Ko se vam niti sanja ne, kako se bo nekaj 

izpeljalo, morate verjeti, da bo v redu. Ob tem pa seveda delovati po svojih najboljših močeh. 

Ne potrebujete pa vedeti, na kakšen način se bodo stvari izpeljale. 

Najboljše je, da živite kot majhen otrok, ki nima skrbi in pričakovanj. Počnite, kar vam 

prinaša radost in se izražajte brez strahu. Verujte, da ste vodeni od zgoraj. Hkrati pa imate 

svobodno voljo, da vsak trenutek živite v polnosti in brez skrbi za prihodnost. 

 


