
1. Kokiais būdais vengi emocijų? Užrašyk viską, kas tik ateina į galvą
(pvz., dirsčiojimas į telefoną, užkandžiavimas, apsipirkinėjimas, noras
paskambinti draugei, maistas, taurė vyno, filmai).

2. Iš sudaryto sąrašo išrink dėmesį blaškančius dalykus, kuriuos gali
LIAUTIS dariusi, siekdama sutelkti dėmesį į buvimą čia ir dabar.

3. Parašyk 5 teiginius savo būsimai „pasipriešinimo apimtai,
išsiblaškiusiai asmenybei“, kurie padėtų sugrįžti į sąmoningą buvimą
dabartyje.

4. Sąžiningai surašyk, kokioms laiką eikvojančioms veikloms šiuo metu
skiri PER DAUG laiko (pvz., bendrauji su kai kuriais žmonėmis vien iš
mandagumo, naršai instagrame, be perstojo suki mintyse kokį nors
scenarijų). 

5. Kas LABIAUSIAI padėtų pasinerti į moterišką energiją ir save
puoselėti (pvz., anksčiau eiti miegoti, inicijuoti ilgesnius apsikabinimus,
karšta vonia, lėtas valgymas jaučiant pojūčius).

6. Kokiems svarbiems meilę sau puoselėjantiems veiksmams nuo šiol
skirsi DAUGIAU dėmesio (pvz., rytinėms praktikoms, kasdieniams
sąmoningiems pasivaikščiojimams, vietoje pigių saldėsių rinksiesi
kokybišką šokoladą)?

>> Kaip galėtum pakeisti 4 punkte atpažintas veiklas naujomis,
išvardintomis 5 ir 6 punktuose? Kokius tris dalykus įsipareigoji SAU
pakeisti savo rutinoje?
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INSTRUKCIJOS

1. Pradinė pozicija – stovint keturiomis, ji stipriai įžemina, tuo
pačiu netrukdo judėti visam kūnui ir vidaus organams.

2. Neatsistok, nes atsistojus pradedame judinti vien tik rankas,
ne visą kūną ir lengvai "pastringame" mintyse.

3. Jei turi nugaros problemų, gali atsisėsti klubais ant pėdų 
 arba atsigulti ant nugaros.

4. Judėk taip, kaip jauties. Rask kūne emociją, pojūtį arba net
nejautrą. Jeigu kažką jauti ties juosmeniu – judink šią kūno dalį!
Jauti sąstingį? Judėk kaip sąstingis.

5. Jei atlieki praktiką namuose, visada daryk ją toje pačioje
vietoje, skambant tai pačiai muzikai – tai bus praktikos pradžia,
tavo kūnas prie to pripras. Muzika turi būti be žodžių.

6. Jei galvoje per daug „triukšmo“, imk judėti kitaip, kad
sužadintum sąmoningumą. Tarkime, jei tavo judesiai kapoti,
pradėk judėti švelniai. Jei judi greitai, sulėtink judesius ir t. t.

7. Gali būti, kad pajusi galvos svaigimą ar pykinimą. Tai
natūralu – vadinasi, sujudinai kažkokius jausmus. Gali sulėtinti
tempą arba, jei pernelyg sunku, padaryti pertrauką.
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Laikykis DVIEJŲ TAISYKLIŲ, kad tai būtų emociijų
paleidimas, o ne šiaip smagus šokis:

1. Visą laiką būk užsimerkusi.

2. Judėk, net jei jauti sąstingį ar pasipriešinimą. Tebūnie
bent minimalus judesys, kaip antai, liežuvio judinimas.

ŠIOS JUDESIO TERAPIJOS NAUDA

Tai – jautrumą didinanti praktika, ji sujungia tave su
tavo vidumi.

Ji dabar pat suteikia informacijos apie tai, kas vyksta
tavo kūne.

Ji padeda tinkamai nubrėžti ribas gyvenime, nes
kiekvieną akimirką jauti savo kūno somatinius potyrius.

Padeda sužadinti kūną, kad jis stipriau jaustų
malonumą, būtų gyvybingesnis.

BONUS

Čia gali rasti mano Spotify grojaraštį skirtą būtent šiai
praktikai.
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1. Nuspręsk, ką norėtum manifestuoti. Tai gali būti
bet kas – gausa, intuicija, savęs priėmimas, sveikata ar
koks nors konkretesnis dalykas.

2. Sukurk savo simbolį (tai gali būti raidė, pvz., „G“ –
pirma žodžio „gausa“ raidė, arba sugalvotas simbolis). 
Mūsų pasąmonė supranta simbolius, o ne sakinius!
Galbūt norėsi nupiešti aplink savo simbolį dvi
vingiuotas linijas, ženklinančias elektromagnetinį lauką:
tavo mintys yra tarsi elektra – jos siunčia signalus. Tavo
jausmai yra tarsi magnetas – jie pritraukia patirtis.

3. Užrašyk 5 dalykus, kurių reikia, kad tai taptų tavo
realybe. Stenkis kuo aiškiau įvardinti šiuos dalykus, o
tuo pačiu palik erdvės visatai padaryti netikėtų
stebuklų!

4. Užrašyk 5 su simboliu susijusias emocijas. Kaip
jaustumeisi, jei tai jau būtų išsipildę?

Simbolis ir manifestacija
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Simbolis ir manifestacija

www.aurikavalan.com

5. Kruopščiai išanalizuok 5 dalykus ir 5 emocijas. Tai
bus koncentruota slapčiausių sielos troškimų versija.
Užsirašyk juos ir turėk arti savęs, perskaityk prieš
miegą, ryte, prieš praktikas.

6. Gali pasidaryti kelias savo simbolio kopijas ir
priklijuoti lapelius matomose vietose (pvz., ant
šaldytuvo, ant mobiliojo telefono, ant vandens
buteliuko, ant veidrodžio ir t. t.), kad pasąmonė nuolat
fiksuotų šią informaciją. Jei jautiesi ganėtinai raganiškai,
gali užrašyti savo menstruacijų krauju – taip dar
stipriau įkrausi savo simbolį!

7. Medituodama, darydama praktikas ar tiesiog
jausdama atvirą širdį, vizualizuok savo simbolį. Nuolat
įkrauk savo simbolį. Svarbiausia – jausmiškai įsiminti
šias 5 emocijas ir ateis metas, kai galėsi į jas pasinerti
vos pamačiusi simbolį.

8. Galiausiai  aplink save sukursi tokią stiprią emocinę
žymę, kad pradėsi sąmoningai kurti trokštamą realybę,
pasitelkdama aiškią intenciją ir pakilias emocijas.
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Įsidėmėk – kuo daugiau įdedame, tuo daugiau gauname.
Dabar klojame tvirtus pamatus ir kuriame saugumą, taip
pratiname nervų sistemą atsipalaiduoti, kai imame kalbėti
apie seksualą ir atlikti praktikas.

RYTINĖ PRAKTIKA
Susikurk savo svajonių rytinę praktiką. Ką darysi ateinančią
savaitę? Kokiu dažnumu? Kiek laiko tam skirsi? Laikykis
užsibrėžto įsipareigojimo! Drąsiai įtrauk į ją viską, ko trokšti :)

J-M-M KONSTRUKCIJA 

Kasdienis judesys padės atverti kūną malonumams

> Nelinijinis judesys

Kasdienis meditavimas lavins sąmoningumą, kuris yra
esminis dalykas kelyje į gyvenimo palaimą ir magiją.

> Medituok tyloje ar pagal pasirinktą vedamą meditaciją.

Kasdienis manifestavimas (sąmoningas realybės kūrimas)
pagilins ryšį su tavo sielos troškimais. 

> Medituodama naudok savo simbolį ir JAUSK jį.

Namų ritualų santrauka

www.aurikavalan.com

http://www.aurikavalan.com/

