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P R V O  P O G L AVJ E 

STE EMPAT?
U VOD V  EMPAT I JO 

Sem zdravnica, ki ima za seboj štirinajst let šolanja iz klasične 
medicine na Univerzi Južne Kalifornije (USC) in Kalifornijske 
univerze v Los Angelesu (UCLA). Sem tudi empatinja. V 
svoji ordinaciji, v kateri delujem že več kot dvajset let, sem se 
specializirala za zdravljenje visoko senzibilnih ljudi, kakršna 
sem tudi sama. Čeprav se pri vseh ljudeh pojavlja spekter 
senzibilnosti, pa smo empati čustvene gobe, ki vase posrkamo 
stres in radost sveta. Občutimo vse, pogosto do skrajnosti, 
in se slabo zaščitimo pred drugimi, zato nas pogosto zasuje 
preveč dražljajev in smo nagnjeni k izčrpanosti ter senzorni 
preobremenjenosti. 

Ta tema me močno zanima tako osebno kot poklicno, saj sem 
tudi sama morala razviti točno določene strategije, s katerimi 
se lahko spopadam z izzivi, s katerimi se soočamo empati. 
Tako lahko zaščitim svoje senzibilnosti in iz njih potegnem 
čim več koristi (ki jih je res veliko!). Predstaviti vam želim, 
kako postati uravnotežen, opolnomočen in srečen empat. 
Če želite v življenju uspevati, se morate naučiti, kako ne 
prevzemati nase energije, simptomov in stresa drugih ljudi. 
Rada bi podučila tudi vaše bližnje in druge ljudi, s katerimi se 
srečujete – družinske člane, sodelavce, šefe, starše in partnerje 
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–, kako vas najbolje podpreti in se sporazumevati z vami. V 
tej knjigi vam bom pokazala, kako doseči vse naštete cilje. 
To knjigo ponujam kot vir za senzibilne duše, kot sem sama, 
da boste lahko razumljene in sprejete na svetu, ki je pogosto 
grob, brezčuten in prezirljiv do senzibilnosti. Zoperstavljam 
se statusu quo in ustvarjam nove normalne poglede na 
senzibilnost, ne glede na to, kje na spektru se nahajate. S tem, 
da ste senzibilni, ni nič ‚narobe‘, in kmalu boste odkrili, kaj je 
za vas najbolj ‚prav‘. V celotni knjigi, spremljevalnem zvočnem 
programu Essential Tools for Empaths (Nujno potrebna orodja 
za empate) in delavnicami za empate želim ustvariti skupnost, 
ki vas bo podprla in vam pomagala poiskati svoje pleme, biti 
pristen in zasijati. Želim podpreti gibanje ljudi, ki cenijo svoje 
senzibilnosti. Dobrodošli v krogu ljubezni! Moje sporočilo 
za vas je sporočilo upanja in sprejemanja. Vabim vas, da 
sprejmete svoje darove in na svojem popotovanju empata 
manifestirate vso moč, ki jo premorete. 

KDO SMO EMPATI? 

Nevrološki sistem empatov se zelo močno odziva, saj nimamo 
istih filtrov kot drugi ljudje, s katerimi bi dražljaje zadržali 
zunaj, zato v telesu ponotranjimo tako pozitivne kot stresne 
energije okoli sebe. Tako zelo smo senzibilni, da smo podobni 
nekomu, ki nekaj drži v roki s petdesetimi in ne petimi prsti. 
Res se neverjetno odzivamo.

Raziskave kažejo, da visoka senzibilnost ‚prizadene‘ približno 
petino prebivalstva, čeprav se stopnja senzibilnosti lahko 
razlikuje.1 Empatov se velikokrat oprime nalepka, da smo 
‚preveč občutljivi‘, pravijo nam, da bi morali‚ imeti bolj 
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trdo kožo‘. V otroštvu in odrasli dobi nas zaradi naših 
senzibilnosti sramotijo, namesto da bi nas podprli. Lahko 
smo kronično utrujeni in pogosto se želimo odmakniti od 
sveta, ker se nam zdi, da je vsega preprosto preveč. Ampak v 
tem trenutku ni stvari, zaradi katere bi se odpovedala svoji 
empatični naravi, saj kot empatinja zaznavam skrivnosti 
univerzuma in spoznavam strast, kakršne si niti v sanjah ne 
bi mogla zamisliti. 

Vendar pa nisem bila od nekdaj mnenja, da so empatične 
sposobnosti nekaj izjemnega. 

KAKO SEM ODRASCALA  
KOT EMPATINJA 

Tako kot številni empatični otroci se nisem nikoli vklopila 
v družbo. Občutek sem imela, da sem vesoljka na Zemlji, ki 
čaka na prevoz v svoj pravi dom med zvezdami. Spominjam 
se, kako sem posedala na dvorišču pred hišo, zrla v vesolje 
in upala, da me bo vesoljska ladja odpeljala domov. Kot 
edinka sem veliko časa preživela sama. Nikogar ni bilo 
ob meni, s katerim bi se lahko pogovorila in ki bi razumel 
moje senzibilnosti. Zdelo se mi je, da ni nihče drug takšen 
kot jaz. Mama in oče, oba zdravnika (izhajam iz družine 
petindvajsetih zdravnikov), sta mi rekla: »Ljubica, imeti 
moraš bolj trdo kožo,« česar pa nisem hotela, kaj šele vedela, 
kako to izpeljati. Na vse kriplje sem se branila velikih trgovin 
in zabav, kjer se je trlo ljudi, saj sem stopila v prostor dobre 
volje, iz njega pa se vrnila izčrpana, napeta, omotična in s 
kakšno bolečino, ki je prej nisem imela.  

^ ^
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Vendar takrat nisem vedela, da imamo vsi okoli telesa subtilno 
energijsko polje, subtilno sijočo energijo, ki prodira in sega 
več centimetrov ali celo meter stran od telesa, naša energijska 
polja pa si med seboj posredujejo informacije, kot so čustva, 
fizično počutje in bolečine. Kadar se znajdemo v prostoru, 
kjer se tre ljudi, se energijsko polje drugih ljudi prekrije z 
našim. Sama sem zaznavala vse te močne zaznave, ne da bi 
vedela, za kaj gre in kako naj si to razlagam. V množicah sem 
se utrudila od napetosti, predvsem pa sem želela za vsako 
ceno pobegniti stran.

Kot najstnica v Los Angelesu sem začela jemati droge, s 
katerimi sem zablokirala svoje občutljivosti (drog vam 
absolutno ne priporočam!). Senzibilnosti so otopeli, jaz pa 
sem preživela. Lahko sem hodila na zabave in se družila v 
nakupovalnih središčih, tako kot moji prijatelji. Počutila 
sem se dobro. Kakšno olajšanje! V svojih spominih Second 
Sight (Drugi vid) pišem o tem, kako sem s pomočjo drog 
izklapljala svojo intuicijo in empatične sposobnosti. Vendar 
sem po avtomobilski nesreči ob treh zjutraj, ko sem zgrmela 

čez 450 m visoko pečino v 
Kanjonu Topanga, ki je bila 
zame skoraj usodna, starše na 
smrt prestrašila, zato so me 
poslali k psihiatru. 

Seveda sem se psihiatru upirala 
na vse kriplje, vendar je bil ta 

angel v človeški obliki prvi človek, ki mi je pomagal doumeti, 
da če se želim sestaviti v eno celoto, moram najprej sprejeti 
svoje senzibilnosti, namesto da pred njimi bežim. Takrat sem 
se začela zdraviti in sprejemati sebe kot empatinjo. Ker sem 

ČE MENITE, DA SE NE MORETE  
VKLOPITI V TA SVET,  

JE TO ZATO,  
KER STE PRIŠLI NANJ,  

DA BI USTVARILI BOLJŠEGA.

Neznani avtor 
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se kot otrok tako zelo bala svojih empatičnih in intuitivnih 
izkušenj, sem morala v svoji evoluciji kot ženska in zdravnica 
sprejeti in se tudi naučiti, da moram te sposobnosti sprejeti, saj 
so dragocene in si zaslužijo, da jih gojimo in podpiramo. Zato 
sem se v svoji psihiatrični ordinaciji in na svojih delavnicah 
specializirala za pomoč empatom. Ja, empati lahko v življenju 
uspevamo, empatija pa je zdravilo, ki ga svet potrebuje. 

IZKUSTVO EMPATA 

Sedaj pa vzemimo pod drobnogled izkustvo empata. 
Razmislite, ali se v tem najdete sami, ali pa morda pogoje za 
empata izpolnjuje kdo od vaših bližnjih ali sodelavcev. 
Najprej si poglejmo, v čem se razlikujeta običajna empatija 
in biti empat. Običajna empatija pomeni, da sočustvujemo 
s človekom, kadar prestaja težke trenutke, in smo veseli za 
druge, kadar so v življenju radostni. Če smo empat, pa v 
svojem telesu zaznavamo čustva, energijo in fizične simptome 
drugih ljudi, saj ne premoremo običajnih filtrov, ki so značilni 
za večino ljudi. Na lastni koži lahko doživimo žalost in radost 
drugih ljudi. Smo neverjetno senzibilni za ton njihovega glasu 
in telesno govorico. Slišimo med vrsticami, torej tisto, česar 
ljudje ne povedo z besedami, posredujejo pa neverbalno in 
s svojo tišino. Empati najprej začutimo in nato razmislimo, 
kar je ravno obratno kot pri večini ljudi v družbi, ki daje 
pretiran poudarek intelektu. Empati nimamo membrane, ki 
bi nas ločevala od sveta, zato se razlikujemo od drugih ljudi 
z obrambnimi zidovi. 

Empati premoremo nekatere ali celo vse lastnosti ljudi, ki 
jih psihologinja Elaine Aron označuje za visoko senzibilne 
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ljudi. Ti vključujejo nizek prag stimulacije, potrebo po 
preživljanju časa na samem, občutljivost na svetlobo, zvok in 
vonj ter odpor do velikih skupin. Poleg tega visoko senzibilni 
ljudje potrebujejo bistveno več časa, da se po napornem 
dnevu umirijo, saj njihovo telo počasneje preide od visoke 
stimuliranosti v umirjenost. Empati imamo prav tako kot 
visoko senzibilni ljudje radi naravo in tišino. 

Vendar pa empati storimo v izkustvu visoko senzibilnih ljudi 
še korak naprej. Zaznavamo namreč subtilno energijo, ki jo 
vzhodnjaške medicinske tradicije imenujejo šakti ali prana, 
in jo ponotranjimo v svoje telo, česar visoko senzibilni ljudje 
običajno ne počnejo. Zato lahko zelo globoko doživljamo 
energije okoli sebe. Ker je vse sestavljeno iz subtilne energije, 
vključno s čustvi in fizičnimi zaznavami, energijsko 
ponotranjamo občutke, bolečine in različne fizične zaznave 
drugih ljudi. Pogosto le stežka razločujemo med svojim in 
tujim nelagodjem. Pri nekaterih empatih se pojavljajo tudi 
globoke duhovne in intuitivne izkušnje, ki jih običajno ne 
povezujemo z visoko senzibilnimi ljudmi. Nekateri empati 
se lahko celo sporazumevajo z živalmi, naravo in notranjimi 
vodniki. Vendar pa se visoko senzibilen človek in empat med 
seboj ne izključujeta: lahko ste oboje hkrati. 

Kako boste ugotovili, ali ste empat? Poglejte si, ali se najdete 
v enem ali več tipih empatov v nadaljevanju. 
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SPLOSNI TIPI EMPATOV 

Fizični empati: ste močno uglašeni s fizičnimi simptomi 
drugih ljudi, ki jih ponotranjite v svojem telesu; tudi dobro 
počutje nekoga drugega vas lahko napolni z energijo. 

Čustveni empati: zaznavate predvsem čustva drugih 
ljudi, zato lahko postanete goba za njihova pozitivna in 
negativna čustva. 

Intuitivni empati: za vas so značilne izjemne zaznave, kot 
so okrepljena intuicija, telepatija, prejemanje sporočil v 
sanjah, sporazumevanje z živalmi in rastlinami, lahko ste 
tudi v stiku z onostranstvom. V nadaljevanju je seznam 
različnih tipov intuitivnih empatov in njihovega načina 
delovanja. 

• Telepatski empati prejemajo intuitivne informacije o drugih v 
sedanjem trenutku. 

• Prekognitivni empati prejemajo slutnje o prihodnosti, medtem 
ko so budni ali ko spijo. 

• Empati sanj veliko sanjajo in lahko v sanjah prejemajo intuitivne 
informacije, s katerimi pomagajo drugim in jih vodijo v njihovem 
življenju. 

• Empati mediji lahko stopijo v stik z duhovi onostranstva. 

• Rastlinski empati zaznavajo potrebe rastlin in se povezujejo z 
njihovo esenco. 

• Empati Zemlje so uglašeni z vremenskimi spremembami, 
spremembami na našem planetu in v našem osončju.

• Živalski empati se lahko uglasijo z živalmi in se sporazumevajo 
z njimi. 

^
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Za empate so značilne raznolike senzibilnosti v čudovitih 
odtenkih. Morda sodite v enega od zgornjih tipov empatov. 
V knjigi bomo govorili tudi o specifičnih vrstah fizičnih in 
čustvenih empatov, kot so empati hrane (ki so uglašeni z 
energijo hrane) in empati za odnose ter spolnost (ki so uglašeni 
s počutjem, čutnostjo in fizičnim zdravjem svojega partnerja ter 
prijateljev). Ko se bosta naučili prepoznati svoje posebne darove, 
boste ugotovili, da lahko z njihovo pomočjo ne obogatite samo 
svojega življenja, ampak z njimi pomagate tudi drugim. 

VRSTE RAZUMEVANJA DRUGIH:  
INTROVERTIRANI IN  

EKSTROVERTIRANI EMPATI 

Fizični, čustveni in intuitivni empati se lahko različno 
družijo z ljudmi in vzpostavljajo stik z njimi. Večina empatov 
je introvertiranih, toda nekateri so lahko tudi ekstrovertirani. 
Spet tretja skupina je kombinacija obojega. Introvertirani 

empati, kakršna sem tudi 
sama, se le stežka družimo z 
drugimi ljudmi in ne maramo 
površinskih pogovorov. Na 
srečanjih smo raje tiho in jih 
zapustimo zgodaj. Pogosto 
se pr ipeljemo s  svojim 

avtomobilom, da se ne počutimo ujete in odvisne od drugih, 
kadar potrebujemo prevoz. 

Rada imam svoj ozki krog prijateljev, večinoma pa se ogibam 
velikim zabavam in srečanjem. Prav tako ne prenesem 

VELIKO EMPATOM  
POVRŠINSKI POGOVORI  

NISO VŠEČ,  
SAJ JIH IZČRPAJO. 

Judith Orloff, dr. med. 
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površinskih pogovorov, ki mi niso nikoli šli od rok, kar je 
pri introvertiranih empatih zelo pogost pojav. V skupinah 
se lahko z drugimi ljudmi družim običajno dve do tri ure, 
potem pa je dražljajev preprosto preveč, kar o meni vedo vsi 
prijatelji, zato mi ne zamerijo, kadar se opravičim in prej 
odidem z zabave.  

Eksktrovertirani empati pa so ravno nasprotno bolj zgovorni, 
se radi družijo in bolj uživajo v klepetu z drugimi ljudmi 
kot introvertirani empati. Dlje časa zdržijo v družbi, ne da 
bi imeli občutek, da je dražljajev preveč, niti se ne utrudijo. 

KAKO NEKDO POSTANE EMPAT? 

K temu lahko prispeva veliko dejavnikov. Nekateri 
dojenčki se rodijo bolj senzibilni kot drugi – imajo prirojen 
temperament, ki ga lahko prepoznate, ko pridejo iz maternice. 
Takšni dojenčki se bistveno bolj odzivajo na svetlobo, vonje, 
dotike, gibanje, temperaturo in zvoke. Pri svojih pacientih in 
udeležencih delavnic sem opazila tudi, da se del senzibilnosti 
lahko prenese gensko. Visoko senzibilnim materam in 
očetom se lahko rodijo visoko senzibilni otroci. Poleg tega 
je pomemben tudi način vzgoje. Zanemarjanje in zlorabe 
v otroštvu lahko vplivajo na senzibilnost pri odraslih. Del 
empatov, ki jih zdravim, so v zgodnjem otroštvu doživeli 
travmo, kot je fizična ali čustvena zloraba, lahko pa so jih 
vzgajali depresivni, narcisistični starši ali alkoholiki, kar 
lahko odpravi običajno zdravo zaščito, ki se razvije pri otroku 
s starši, ki lepo skrbijo zanj. Zaradi takšne vzgoje imajo ti 
otroci večinoma občutek, da jih starši ‚ ne vidijo‘, menijo pa 
tudi, da so nevidni za širši svet, ki ne ceni senzibilnosti. Za 
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vse empate pa je značilno, da se nismo naučili ubraniti stresa 
enako kot drugi ljudje, zato se od njih po tem razlikujemo. 
Neprijeten dražljaj, na primer jezen človek, množica, hrup 
ali močna svetloba, nas lahko vznemiri, ker je naš prag 
senzorične preobremenjenosti zelo nizek. 

ZNANOST IN EMPATIJA 

Na voljo je veliko po mojem mnenju nadvse zanimivih 
znanstvenih izsledkov, ki pojasnjujejo izkustvo empata. 

Sistem zrcalnih nevronov 
Raziskovalci so odkrili specializirano skupino možganskih 
celic, ki je zadolžena za sočutje. S pomočjo teh celic lahko vsi 
zrcalimo čustva in delimo bolečino, strah in radost nekoga 
drugega. Ker se meni, da imamo empati močno odzivne zrcalne 
nevrone, se globoko poistovetimo z občutki drugih ljudi. 

Kako se to zgodi? Zunanji dogodki sprožijo delovanje zrcalnih 
nevronov. Vzemimo za primer, da se poškoduje vaš zakonec, 
zato občutimo bolečino tudi sami. Ko zajoče naš otrok, smo 
tudi mi žalostni, ko je prijatelj srečen, smo srečni tudi mi. 
Ravno nasprotno pa velja za psihopate, sociopate in narcise, 
za katere znanost meni, da imajo nekaj, kar se imenuje 
»motnja pomanjkanja empatije« (glejte peto poglavje), kar 
pomeni, da ne zmorejo občutiti empatije kot drugi ljudje, 
kar je morda posledica premalo aktivnega sistema zrcalnih 
nevronov. Teh ljudi se moramo paziti, saj niso sposobni 
brezpogojne ljubezni.2
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Elektromagnetna polja 
Drug izsledek temelji na dejstvu, da tako srce kot možgani 
ustvarjajo elektromagnetno polje. Po mnenju Inštituta 
HeartMath obe elektromagnetni polji posredujeta informacije 
o mislih in čustvih ljudi, za kar smo lahko empati še posebej 
občutljivi, saj nas lahko popolnoma preplavijo. Podobno se 
močneje fizično in čustveno odzivamo na spremembe v 
elektromagnetnem polju Zemlje in Sonca. Empati dobro 
vemo, da kar se zgodi Zemlji in Soncu, vpliva tudi na našo 
energijo in stanje duha.3

Custvena okuzba 
Tretji izsledek, ki krepi naše razumevanje empatov, je 
čustvena okužba. Raziskave so pokazale, da veliko ljudi 
zaznava čustva ljudi okoli sebe. Če v bolnici začne jokati en 
dojenček, se mu bo pridružil cel val dojenčkov. Če se nekdo v 
službi glasno pritožuje, se to lahko razširi na druge sodelavce. 
Ljudje pogosto ‚ujamemo‘ občutke drugih ljudi v skupinah. 
V nedavnem članku v časopisu New York Times je pisalo, 
da je sposobnost uglaševanja razpoloženja z drugimi ljudmi 
ključna za dobre odnose. Kakšna je lekcija za empate? Da 
se v življenju odločamo za pozitivne ljudi, da nas ne bodo 
negativneži potegnili s seboj navzdol. Kadar je prijatelju hudo, 
moramo paziti, da se prizemljimo in osrediščimo. Gre za 
pomembne strategije, o katerih se boste poučili v tej knjigi.4

Povecana obcutljivost na dopamin 
Četrti izsledek se nanaša na nevrotransmiter dopamin, ki 
poveča delovanje nevronov in se povezuje z odzivom ugodja. 
Raziskave so pokazale, da so introvertirani ljudje večinoma 

^ ^

^ ^
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bolj občutljivi na dopamin kot ekstrovertirani. Če povemo 
poenostavljeno: introvertirani empati potrebujejo manj 
dopamina za občutek sreče, s čimer lahko pojasnimo, zakaj 
raje preživljajo čas sami, berejo in meditirajo ter potrebujejo 
manj zunanjih dražljajev z zabav in drugih velikih srečanj. 
Ravno nasprotno pa ekstrovertirani empati hrepenijo po 
poplavi dopamina, ki jo prejmejo na živahnih dogodkih. 
Pravzaprav ga nimajo nikoli dovolj.5

Sinestezija 
Peti izsledek, ki se mi zdi najbolj prepričljiv, je izjemno 
stanje, ki se imenuje sinestezija zrcalnega dotika. Sinestezija 
je nevrološko stanje, v katerem se v možganih med seboj 
povežeta dve različni čutili – recimo da vidite barve, ko slišite 
skladbo, ali okušate besede. Slavni sinestetiki vključujejo 
Isaaca Newtona, Billyja Joela in Itzhhaka Perlmana. Vendar 
pa ljudje s sinestezijo zrcalnega dotika občutijo tudi čustva in 
zaznave drugih v svojem telesu, kot da bi bila čustva njihova. 
Gre za čudovito nevrološko razlago izkustva empata.6

NA KATERA PODROCJA  
V ZIVLJENJU VPLIVA EMPATIJA? 

Empatija je lahko prisotna na naslednjih področjih vsakdana: 

• zdravje: veliko empatov, ki se pri meni oglasijo 
kot pacienti in ki obiščejo moje delavnice, 
imajo občutek, da je vsega preveč, so utrujeni 
in popolnoma izčrpani, preden se naučijo 
praktičnih veščin, ki jim pomagajo pri soočanju 
s senzibilnostmi. Marsikomu so postavili katero 

^
^
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od naslednjih diagnoz: agorafobija, kronična 
utrujenost, fibromialgija, migrene, kronične 
bolečine, alergije in adrenalna utrujenost (oblika 
izgorelosti). Lahko imajo tudi čustvene težave, so 
napeti, depresivni ali imajo panične napade. O 
vsem tem bo govora v drugem poglavju; 

• zasvojenosti: nekateri empati postanejo zasvojeni 
z alkoholom, drogami, hrano, spolnostjo, 
nakupovanjem ali katerim drugim obnašanjem, 
s katerim želijo otopiti svoje senzibilnosti. 
Prenajedanje je pogosto, ker se nekateri empati 
nehote prizemljujejo s hrano. Empati se zlahka 
preveč zredijo, ker jih dodatna ‚podloga‘ varuje pred 
negativno energijo. V tretjem poglavju si bomo 
pogledali bolj zdrave mehanizme za spopadanje 
s svojimi senzibilnostmi; 

• odnosi, ljubezen in spolnost: empati lahko nevede 
začnejo zvezo s toksičnim partnerjem ali postanejo 
napeti, depresivni ali bolni, saj preveč z lahkoto 
podarijo srce narcisom in drugim nedostopnim 
ljudem. Empati so ljubeči in enako pričakujejo tudi 
od drugih, kar pa se nujno ne zgodi. Ponotranjijo 
tudi stres in čustva svojega partnerja, kot sta jeza 
in depresija, tako v medsebojni interakciji kot med 
ljubljenjem, ko so še posebej ranljivi. V četrtem in 
petem poglavju boste izvedeli, kako ustvariti zdravo 
zvezo, v kateri vas ne bodo preplavili dražljaji, pa 
tudi kako postaviti jasne meje toksičnim ljudem v 
svojem življenju; 

• vzgoja in starševstvo: empatični starši pogosto ne 
zmorejo in so izčrpani od nenehnih zahtev, ki jih 
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prinaša vzgoja otrok, saj radi ponotranjijo občutke 
in bolečine svojih otrok. V šestem poglavju se boste 
empati, ki ste starši, naučili veščin, s katerimi 
boste lahko zgornje preprečili. Prav tako lahko 
senzibilnosti preplavijo tudi empatične otroke. 
Njihove starše je treba posebej poučiti, da bodo 
znali svojim otrokom pomagati negovati svoje 
darove in uspevati v življenju; 

• delo: empatom lahko energijski vampirji v službi 
pijejo energijo, vendar ne vedo, kako postaviti 
meje in se zaščititi. V sedmem poglavju se boste 
naučili, kako se osrediščiti in se ponovno napolniti 
z energijo na delovnem mestu, kjer je morda preveč 
dražljajev in kjer imate premalo zasebnosti; 

• izjemne sposobnosti zaznave: empati smo 
visoko senzibilni, zato smo lahko bolj intuitivni, 
zaznavamo energijo drugih ljudi, smo odprti za 
slutnje, sporazumevanje z živalmi in intenzivne 
sanje. V osmem poglavju si bomo pogledali, kako 
lahko takšne sposobnosti prizemljimo in se z 
njihovo pomočjo okrepimo. 


