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Visi jausmai ateina tam,
kad atsipalaiduotų.
Tau tereikia juos pripažinti
ir leisti atsipalaiduoti.
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Ką tikitės pasiekti?
Užrašykite, koks jums būtų puikus rezultatas kurso pabaigoje? Kaip būtų smagu
jaustis, elgtis, mąstyti, galbūt atrodyti sau ir kitiems?
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Šeši žingsniai
Pagrindiniai žingsniai, kurių reikia laikytis, kad tau viskas pavyktų.

1. Norėk vidinės ramybės labiau negu pritarimo noro, kontrolės noro ar
saugumo noro.
2. Apsispręsk daryti šį metodą ir pasiekti vidinę ramybę.
3. Matyk, kad visi jausmai, kuriuos jauti, yra trijų norų pasekmė – noro
pritarimo, noro kontrolės, noro saugumo. Pamatyk tai ir iškart paleisk
pritarimo, kontrolės ar saugumo norą.
4. Apsispręsk paleidinėti nuolatos.
5. Jeigu užstrigai, paleisk norą kontroliuoti užstrigimą.
6. Kiekvieną kartą paleisdamas jautiesi laimingesnis ir lengvesnis. Jeigu
paleidinėsi nuolatos, tai nuolatos jausies vis laimingesnis ir lengvesnis.

Originaliai pirmas žingsnis skambėjo taip: Turi norėti laisvės labiau, nei nori padaryti, bet ką iš
pasaulio tikrove.
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Pagrindinės emocijų paleidimo idėjos

„AŠ“

Aš noriu būti atskiras / Aš noriu būti vienyje

Aš noriu saugumo, noriu išlikti / Aš noriu numirti

Aš noriu pritarimo, meilės / Aš noriu būti atstumtas
Aš noriu kontroliuoti (pakeisti, kaip yra) / Aš noriu būti kontroliuojamas

Emocijos: apatija, sielvartas, baimė, aistra, pyktis, išdidumas, drąsa, priėmimas, taika

Mąstymas, mintys

Pasaulis
8
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Noro prigimtis
Pirmiausia, kažko norėti reiškia, kad jaučiame, jog to neturime. Jaučiamės tušti,
vieniši, jaučiame trūkumą ir tikime, kad jei turėtume tai, ko norime, ar patirtume
patyrimą, tai užsipildytume ir jaustumėmės laimingi. Už visų troškimų ir ieškojimų
yra noras būti laimingais ir tikėjimas, kad laimė slypi troškimo patenkinime.
Priešingai nei tikime, troškimas ir yra problema. Kai mes norime, tai kenčiame,
jaučiame trūkumą, diskomfortą ir vis žiūrime į ateitį, kada patenkinsime troškimą ir
būsime laimingi. Norėjimas yra priešingas turėjimui.
Paklausk savęs, ar kada nors gavai naudos iš to trūkumo jausmo, kai kažko nori? Ar
tas jausmas tau ką nors davė? Visi kažko nori ir tai kyla iš skausmo, kai neturi. Tai gal
geriau paleisti norą ir turėti?
Jausmų ir troškimų paleidimas veda prie tiesioginio supratimo, kaip veikia mūsų
jausmai, mąstymas, norai ir troškimai. Visi jie vyksta tik mūsų prote. Tik mūsų
tikėjimas (ir svarbumo suteikimas galvojimui, jausmams, norams ir troškimams)
suteikia jiems tikrumą. Kai pamatome, kad jie nėra tikri, kad tai paprasčiausiai
jausmai, pradedame patirti tai, ko ieškome - ramybės, džiaugsmo, meilės būseną. Kai
protas, kuris viską sukuria, nutyla, mes tampame laimingi, patiriame pilnatvę ir
džiaugsmą.
Tu nesi tai, ką apie save galvoji. Tu nesi tavo jausmai. Viskas, kuo tiki apie norus, yra
iliuzija, istorija. Paprasčiausiai paleisk savo norus ir pamatysi, kad tai tik mintys, tik
istorijos.

Noras kontrolės - Noras būti kontroliuojamu
Arčiausiai sąmonės paviršiaus yra noras kontrolės ir noras būti kontroliuojamu. Šie
du vienas kitam priešingi norai yra kaip dvi vienos monetos pusės. Norint išlaikyti
noro kontrolės iliuziją, jūs turite sukurti daiktus, įvykius ir žmones, kuriuos būtų
galima kontroliuoti. Taip pat turite tikėti, kad yra “aš”, kuris gali kažką kontroliuoti ir
vadovauti šou. Noro kontrolės iliuzija reikalauja, kad būtų žmonės ir daiktai, kurie
kontroliuoja jūsų patyrimą. Abu šie norai yra dalis tos pačios iliuzijos, kad yra
sprendimų priėmėjas, darytojas ir kontrolierius to, kas iškyla būtyje.

Noras pritarimo (meilės) - Noras pritarti (mylėti) - Noras
nepritarimo
Truputį giliau sąmonėje yra noras pritarimo arba meilės arba noras duoti pritarimą ar
meilę. Taip pat priešingas polius, tai noras nepritarimo.
9
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Noras siekti pritarimo ar meilės reikalauja, kad mes gautume meilę ir pritarimą iš
kitų. Taip pat jis reikalauja, kad ignoruotume tą meilę, kuria jau visada esame čia ir
dabar. Noras mylėti reikalauja, kad egzistuotų kiti, kuriuos būtų galima mylėti ir taip
pat, jog tikėtume, kad kiti nėra meilė ir nori gauti meilę iš “manęs”. Noras
nepritarimo reikalauja, kad kiti nepritartų tau ir tuo pačiu sulaikyti, užspausti tą meilę,
kuria jie jau ir taip yra.
Visoms šioms iliuzijos dalims reikalingas “mylėtojas”, meilės šaltinis ir kažkas, ką
galima būtų mylėti. Privalome tikėti idėja “tu” ir “aš” ir kad tai kažkaip atskira nuo
meilės, kuria jau visi esame, kuri paprasčiausiai yra. Pagrindinis įsitikinimas, norint
palaikyti šią iliuziją, yra “Aš nesu meilė. Aš esu tas, kuris myli ir yra mylimas”.

Noras išlikimo (saugumo) - Noras mirti
Dar giliau yra noras išlikimo, saugumo ir noras mirti.
Norui išlikti ar gyventi ir norui mirti yra reikalingas tikėjimas pabaiga to, kas tu esi.
Be jokios išorinės grėsmės, kuri būtų atskira nuo “tavęs”, nebėra poreikio kažko
bijoti. Noras gyventi ar išlikti remiasi į mirties baimę, o noras mirti remiasi į baimę
gyventi. Abu šie norai, pagrįsti tikėjimu, kad tu esi fizinis kūnas ir kad jo mirtis ar
gyvenimas yra tavo mirtis ar gyvenimas. Abu šie norai ignoruoja, tai, kad tu jau esi
visas gyvenimas. Gyvybė yra begalinė ir ji minta pati savimi. Visiem gyviem
organizmams reikia, kad dėl jų žūtų kiti gyvi organizmai ir jie galėtų jais misti ir
gyventi šiame nuolatiniame procese. Netgi visos kūno ląstelės nuolat gyvena, miršta
ir atgimsta.
Kertinis įsitikinimas yra: “Aš esu kūnas ir visa kita yra grėsmė.”

Noras būti atskiru - Noras būti viena
Šio noro pagrindas yra tikėjimas, kad individas, persona yra atskiras nuo visumos.
Dvi priešingos jėgos, noras būti atskiru ir noras būti vienyje, tarsi sukasi aplink save,
kad palaikytų šią iliuziją.
Noras būti atskiru ir noras būti vienyje, abu reikalauja, kad būtų “kitas” - kiti žmonės
ar kiti daiktai, nuo kurių būtų galima atsiskirti ar su kuriais galime jaustis susijungę.
Abu norai, taip pat reikalauja, kad būtų “aš”, kuris yra atskiras nuo arba susijungęs su
“kitu”.
Pagrindinis įsitikinimas yra: “Aš esu individas, atskiras nuo visumos - ‘kitų’.”
Žvelgdami kiaurai į iliuzijos šerdį, kuri sukuria norus, mes galime greitai pastebėti,
kas yra už norėjimo - vienis, be atskirumo - neribotų galimybių laukas.
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Sprendimas paleisti jausmus
Pirmas ir paprasčiausias būdas paleisti jausmus - pasinaudoti savo sprendimų galia ir
paleisti jausmus, mintis, įsitikinimus. Nors tai ir paprasčiausias būdas, bet protas
dažnai jam priešinasi, nes netiki, jog gali būti taip paprasta.
Jis susideda iš trijų paprastų žingsnių:
1. Ar galėtum tai paleisti bent trumpam?
2. Ar paleidi?
(Kas geriau, laikytis kančios ar geriau paleisti? Tai tik tavo pasirinkimas.)
3. Kada?
(Tai tarsi kvietimas nuspręsti tai padaryti dabar.)
Kartais įterpkite: Ar galėtum paleisti dar nerimčiau?
Paprasti klausimai trūkumo jausmų paleidimui:
1.
2.
3.
4.
5.

Tai kyla iš noro saugumo, kontrolės, pritarimo, atskirumo ar vienio?
Ar galėtum paleisti tą trūkumą bent trumpam?
Ar paleidi?
Kada? (Ar paleistum dabar?)
Ar galėtum paleisti, ką dabar jauti ir leisti, kad būtų dar geriau? (2-3 kartus
pakartoti galima)

P.S. Kartais galima paklausti: Jei ši mintis ar jausmas kyla iš trūkumo, ar tai gali būti
tikra, ar tai tikrai tiesa? Ar tai tik mintis, ateinanti iš trūkumo jausmo?

Paleidimas per priėmimą
Dažnai užsiimdami paleidimų praktika, mes pradedame tikėtis, kad pavyks atsikratyti
jausmų, kad pavyks viską paleisti ir nejausti nenorimų jausmų. Nepastebime, kad tai
yra pasipriešinimo išraiška ir taip tik susikuriame iliuzinį lūkestį, kad kažkada patys
jausmai, kaip patyrimas, dings. Tikime, kad neturi būti baimių, pykčio, liūdesio ar dar
kažkokių kitų, mums nepatinkančių, būsenų. Nepastebime, kad pasaulyje nėra nieko
nereikalingo, kad viskas, ką mes patiriame, yra priimtina ir mylėtina, nes mūsų
įsitikinimai sako kitaip. Jei mūsų noras atsikratyti jausmų didelis, tai patiriame
nusivylimą, neviltį, kad mums nepavyksta, kad vis negalime laimėti tos kovos, kurią
patys sau sukūrėme.
Mūsų tikslas paleidinėjant yra pastebėti pasipriešinimą, nemeilę ir priimti visą tai, ką
pastebime, kaip nemylėtiną, kaip blogą. Priimdami savo šešėlį tampame laisvi, nes
nustojame bėgti ir slėptis nuo tų jausmų, būsenų, situacijų. Kuo labiau atsiveriame
jausmams, tuo daugiau, aiškiau, subtiliau viską jaučiame. Suintensyvėja malonūs ir
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nemalonūs patyrimai. Priimdami, pasveikindami ir leisdami sau patirti, išmokome
protą nebėgti nuo to, ką jis patiria, daugiau stebime, kas vyksta, nei kad patys
vaidiname savo kuriamame spektaklyje.
Sveikindami jausmus prisiminkite, kad visi visi jausmai yra tiesiog jausmai, energija,
istorija ir paveikslėliai. Tu nesi tos istorijos, kad ir kokios jos atrodytų tikros, todėl
priimdamas viską, kaip yra šią akimirką, taip kaip jauti ir galvoji, galėsi patirti vis
gilesnę ramybę.
Jei ateina daug jausmų ar labai norisi priešintis, bėgti, tai pirmas žingsnis tokiu
atveju, vietoj pasipriešinimo, yra duoti jiem erdvės ir leisti būti, plėstis. Kitu atveju
galime paprasčiausiai pradėti sveikinti mintis, jausmus, pojūčius.
1. Ar galėtum (galėčiau) duoti tam, ką jauti (jaučiu), erdvės? Ar galėtum leisti

tam plėstis?
Mums nereikia rinktis, kuriuos jausmus ar mintis pasveikinti, o kuriuos
nustumti į šoną - viską, ką pastebi, teigiamą ir neigiamą, paprasčiausiai
pasveikink.
Klausiant kito
1. Ar galėtum tai paprasčiausiai pasveikinti?
2. Ar gali pasveikinti norą to laikytis arba norą tai pakeisti, suprasti, išspręsti?
3. Ar gali pasveikinti šią istoriją kaip asmenišką? Tą jausmą, kad čia tavo, apie
tave, kad tai kažką reiškia apie tave?
4. Patikrink, o ką tu iš tikrųjų patiri čia ir dabar, jei nekreiptum dėmesio į mintis
ir vaizduotę?
ARBA
Ar gali ilsėtis, kaip tai, kas yra už visų minčių, vaizduotės ir pojūčių?
Klausiant savęs
1. Ar galėčiau tai paprasčiausiai pasveikinti?
2. Ar galiu pasveikinti norą to laikytis arba norą tai pakeisti, suprasti, išspręsti?
3. Ar galiu pasveikinti šią istoriją kaip asmenišką? Tą jausmą, kad čia mano, apie
mane, kad tai kažką reiškia apie mane?
4. O ką tu iš tikrųjų patiriu čia ir dabar, jei nekreipčiau dėmesio į mintis ir
vaizduotę?
ARBA
Ar galiu ilsėtis, kaip tai, kas yra už visų minčių, vaizduotės ir pojūčių?
Kartais galima paklausti ir tokių papildomų klausimų:
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Ar tu esi tos istorijos ar jas tik pastebi? Ar čia apie tai, kas tu esi?
O kur yra tas “aš”, kuris tai jaučia čia ir dabar be istorijų ir vaizduotės? Ar jis tikras,
ar tai tik dar viena mintis?

Atsivėrimas ir energijos išleidimas
Atsisėdame, truputį palenkiame galvą į priekį, atsipalaiduojame. Pagalvojame apie
tai, ką norime paleisti (pvz.: baimę, pyktį, skausmą…), pajaučiame jausmą kūne. Toje
vietoje, kur jaučiame diskomfortą, įsivaizduojame duris ar vartus (matyti tai ryškiai
nebūtina, svarbiau mūsų ketinimas atsiverti), pasikviečiame jį ir leidžiame išeiti pro
tuos vartus.
Padeda, jei jausmui sakome TAIP, TAIP, TAIP, kol atsipalaiduos. Sutinkant jausti
atėjusį jausmą ir kartojant TAIP, jis pradeda mažėti. Darome, kol visiškai atsipalaiduoja kūnas.
Prisimink, kuo mažiau kovosi ir norėsi išstumti ir kuo draugiškesnis būsi, tuo
lengviau ir paprasčiau vyks procesas.

Būsenos keitimas kylant aukštyn
Bet kuri būsena, kurią patiriame, yra mūsų pasirinkimas. Nors esame įpratę, kad tai
vyksta automatiškai, tačiau, sąmoningai priėmę sprendimą, lengvai galime pakeisti
savo būseną. Tai labai padeda, kai yra pasipriešinimas, baimės ar kiti jausmai,
kuriuose atrodo skęstam ir negalim nieko padaryti.
Užtenka vizualizuoti arba nuspręsti ir žengti žingsnį aukščiau to jausmo, kurį
pastebim. Taip tarsi paliptume vienu laipteliu aukščiau. Mums visiškai nesvarbu, kaip
vadinasi ta būsena, tiesiog vienu žingsniu/laipteliu aukščiau, nei tai, ką pastebim.
Pavyzdys: „Bijau suklysti, nežinau ką rinktis“. Tai ar gali pakilti žingsniu aukščiau
nei šita baimė? Tiesiog vienu laipteliu aukščiau nei baimė ir ją paleisti?

Realybės tyrinėjimas
Darbas su baimėmis, nesaugumu, pykčiu ir bet kuo kitu, ką mes pastebime praeityje
arba galvojame apie ateitį.
1.
2.
3.

Ar tai vyksta dabar?
(Realiai su tavimi, aplink tave ar tai tik yra prote?)
Ar tai vyksta čia? (Tai ką matai, pasakoji, prisimeni, vyksta čia? Ar tik prote?)
Ar tai yra tikra dabar? (Ar tik istorija apie praeitį/ateitį?)

* Kai nutyla vidus, prisiminti, kad gali tiesiog būti ir leisti viskam vykti, stebėti. O
tada stebėti stebėtoją (galima bandyti, tarsi atsukti dėmesį patį į save).
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Originalus video nušvitusio mokytojo Vivek, iš kurio kilo šie klausimai su lietuvišku
vertimu:
https://www.youtube.com/watch?v=hSS8mqlq6Lg

Paleidimas prisiimant atsakomybę
Kiekvieną kartą, kai mums kažką skauda, tai mes tai darome su savimi. Kai priimame
atsakomybę už savo jausmus, tai galime rinktis kaip jaustis, atgauname laisvę. Todėl
toks paleidimo būdas yra labai galingas ir tuo pačiu paprastas.
Visada veikiame su prielaida: jei mano kūnas įsitempes, patiria diskomfortą, skauda,
tai reiškias aš jį įtempiu. Priimame pilną atsakomybę už tai, kas vyksta.
1.
2.
3.
4.

Jei man skauda, tai aš spaudžiu. Jei aš spaudžiu, tai aš ir atleidžiu.
Tai ar galiu atleisti, tai, ką suspaudžiau savyje?
Ir dar… Ir dar… Ir dar šiek tiek.
Ar dar patiriu diskomfortą?
(Tada pradedam viską iš naujo vėl nuo pirmo žingsnio)

Pilnas procesas su partneriu (ar savimi)
1. Ką norėtum paleisti?
2. Ar galėtum pastebėti tą vietą ar vietas kūne, kur patiri diskomfortą ar
suspaudimą, kai apie tai galvoji?
3. Kiek balų nuo 0 iki 10 įvertintum patiriamą diskomfortą?
4. Kadangi tai tavo pojūčiai, tai ar gali priimti atsakomybę, kad jei tau skauda, tai tu
spaudi?
5. Ar galėtum atleisti tai, ką suspaudei kūne?
6. Ar atleidi? …. Ir dar … Ir dar …
7. Ar gali dabar iš naujo pažiūrėti į tą situaciją? Ar dar liko kažkokio svorio ar
diskomforto?
Gal jauti ramybę, neutralumą arba meilę toje situacijoje?
(Kol yra nors kiek diskomforto ar nėra meilės/ramybės, kartojame 3-7 žingsnį iš
naujo)
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Kaip užstringame problemoje

Pradedame
su
problema

Vis dar
laikomės
problemos

Jaučiamės
nesaugiai

Smerkiame
baudžiame
save

Bandom
išsiaiškinti

Nemylime
savęs

Norim
žinoti ką
daryti
Dar
daugiau
stengiamės

Norim
žinoti
atsakymus

Kur dažniausiai užstringame
• Pasipriešinimas
• Noras pakeisti tai, kas yra
• Noras išsiaiškinti
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Pasipriešinimas
1.
2.
3.
4.
5.

Pasipriešinimas yra pagrindinė kliūtis paleidimui.
Pastangos - tai energija, kurios reikia, kad įveiktumėte pasipriešinimą.
Noras vidinės ramybės labiau nei ko nors kito padeda įveikti pasipriešinimą.
Pasipriešinimas - tai kova su tikra ar įsivaizduojama jėga.
Norėdami kontroliuoti kitą žmogų, kuris, jums atrodo, nori kontroliuoti jus ir
tarsi jus kažkam verčia, patiriate tik savo pačių pasipriešinimą.
6. „Aš negaliu“ yra pasipriešinimas. Norint įveikti nesąmoningą įprotį slopinti
jausmus, prireiks sąmoningų pastangų.
7. Pasipriešinimas - tai dar viena programa mūsų prote, skirta apsaugoti visoms
kitoms programoms.
8. Pasipriešinimas kyla tada, kai nenusprendėte, imtis veiksmo ar ne. Tuo pat
metu vis tiek jau darote tą veiksmą ir tada jums sunku. Norint, kad viskas taptų
lengva, nuspręskite daryti tai, ką jau darote, arba nuspręskite nedaryti ir
nedarykite.

Noras išsiaiškinti
Jeigu labai nori kažką sužinoti, turi klausimus, kurie kankina, ir neturi atsakymų (Ką
daryti? Kodėl man? Už ką? O kaip tai išspręsti? ir t.t.). Tu nori išsiaiškinti tik tam,
kad geriau jaustumeisi! Paleisk norą sužinoti, mylėk save jau dabar ir klausimai
nutils.
Klausimai, padedantys paleisti norą išsiaiškinti:
1. Ar galiu paleisti nepritarimą, nemeilę sau, kad nežinau? (Keletą kartų)
2. Ar galiu duoti sau meilės ir pritarimo? (Keletą kartų)
3. Ar galiu paleisti norą išsiaiškinti?
- Ar galiu paleisti norą gauti atsakymus?
- Ar galiu paleisti norą sužinoti, ką daryti?
- Ar galiu paleisti norą sužinoti, kaip daryti?
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Emocijų skalė

TAIKA
PRIĖMIMAS
DRĄSA
IŠDIDUMAS
PYKTIS
AISTRA
BAIMĖ
SIELVARTAS
APATIJA
Taika – aš esu tobulas, užbaigtas, pilnas. Visi ir viskas yra dalis manęs. Viskas yra tiesiog tobula.
Priėmimas – jokio noro kažką keisti. Jokių skirstymų į gerą ir blogą. Viskas yra gerai taip, kaip yra.
Viskas gražu taip, kaip yra. Aš turiu ir mėgaujuosi viskuo taip, kaip yra.
Drąsa – aš esu šaunus, tu esi šaunus ir vienas kitam padėsime. Ko norėsite – gausite iš savęs. Tai
gebėjimas judėti – daryti, keisti gyvenime tai, kas būtina be baimės ir jokio delsimo. Pasiryžimas
paleisti ir judėti į priekį.
Išdidumas – noras išlaikyti savo statusą. Nenoras pasikeisti ir draudimas pakilti kitiems aukščiau
savęs. O kai mes ką nors padarom, labai prisirišam prie to ir ieškom pritarimo iš kitų.
Pyktis – norime įskaudinti ir sustabdyti kitą, bet delsiam. Laikome tai viduje arba nesiryžtam žengti
to žingsnio.
Aistra – troškimas turėti – noras. Alkis pinigams, daiktams, žmonėms, bet nelabai ryžtingas. Su
nuojauta, kad mes negalime arba nenorime to turėti. Siekiame, bet nesijaučiame to verti.
Baimė – norime įskaudinti kitą, bet neišdrįstame, nes kitas mums gali padaryti dar skaudžiau.
Norime kažką pradėti, bet delsiam, nes manome, kad bus sunku.
Sielvartas – mes norime, kad mums kažkas padėtų, nes manome, kad patys to negalime. Esame
bejėgiai, todėl verkiame ir meldžiame, kad kažkas kitas tai padarytų už mus.
Apatija – noras yra miręs. Iš noro nėra jokios naudos. Visko vengiame ir vaidiname silpnus, kad
mūsų tik neįskaudintų.
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Apatija

Sielvartas

Baimė

Troškimas

Abejingas
Apatiškas
Aš nesvarbus
Aš negaliu
Atkalbėtas
Bejausmis
Bejėgis
Bergždžias
Bevertis
Demoralizuotas
Depresuojantis
Įkyrus
Įstrigęs
Jau per vėlu
Jaučiuosi perdaug
pavargęs
Kam dar bandyti?
Kokia nauda?
Man nesvarbu
Miglotas
Miręs
Neatidus
Nedėmesingas
Negaliu laimėti
Negatyvus
Nematomas
Nenaudingas
Nenuoseklus
Nepasiekiamas
Neryžtingas
Nerūpestingas
Netekęs vilties
Netinkamas
Nevykėlis
Nukirstas
Nusunktas
Paliktas neviltyje
Pasidavimas
Pasmerktas
Praleimėjęs
Praradęs viltį
Prarastas
Prislėgtas
Rimtas
Stoka
Suakmenėjęs
Sugriuvusios iliuzijos
Sukietėjęs
Susitaikęs
Sustingęs
Sužlugimas
Šaltas
Šokiruotas
Tegul tai palaukia
Tingus
Trūkumas
Tuščias
Užmaršus
Užspaustas
Užvaldytas

Apleistas
Abejingas paguodai
Apgailestaujantis
Apgautas
Apkaltintas
Apmaudas
Apviltas
Atstumtas
Bejėgiškas
Beviltiškas
Gailestis
Gedulas
Graudus
Ignoruojamas
Įskaudintas
Išduotas
Įžeistas
Jeigu tik…
Kaltas
Kankinamas
Kenčiantis
Kodėl man?
Koks aš vargšas
Liūdesys
Melancholija
Nelaimingas
Nemylimas
Nepageidaujamas
Nepakankamas
Nepastebėtas
Nepatenkintas
Nesuprastas
Niekam nereikalingas
Niekas manęs nemyli
Nostalgija
Paliktas
Pamestas
Pamirštas
Pamišęs
Pažeidžiamas
Praradęs
Prislėgtas
Sąžinės graužimas
Sielvartas
Sugėdintas
Sutrikdytas
Sužeistas
Širdgėla, liūdesys
Taip nesąžininga
Trokštantis
Užleistas
Užpultas
Vienišas

Abejonė
Apsauga
Apsunkintas
Atsargus
Bailus
Baimė
Baisus
Baugus, nedrąsus
Bloga nuojauta
Drovus
Grasinimas
Iracionalus
Isterinis
Įstrigęs
Išsigandęs
Įtarus
Kupinas baimės
Nepasitikėjimas
Nepastovus
Nepatiklus
Neramus
Neryžtingas
Nervingas
Nesaugus
Nori pabėgti
Paklaikęs
Paniškas
Paralyžuotas
Paranoiškas
Pasibjaurėjimas
Pažeidžiamas
Prietaringas
Scenos baimė
Siaubingas
Skeptiškas
Slapus
Susirūpinęs
Suvaržytas
Svyruojantis
Šaltas ir drėgnas
Užkliudytas
Vengiantis

Apsėstas
Atsidavęs
Badas
Beširdis
Desperatiškas
Gašlus
Godus
Grobuoniškas
Išnaudojamas
Išsiblaškęs
Ištvirkęs
Kaupti atsargas
Landus
Laukimas
Lengvabūdiškas
Linkęs intriguoti
Manipuliuojantis
Neapgalvotas
Negailestingas
Negaliu laukti
Nekantrus
Nenuoširdus
Nepasotinamas
Nevalingas noras
Noriu
Nusivylęs
Pasišventęs
Pasiutęs
Pavydas
Per prievartą
Perdėtai pataikaujantis
Rajus
Reiklus
Savanaudis
Savininkiškas
Sutirštinta
Šykštus
Troškimas
Turiu tai turėti
Vedamas
Vis nepakankamai
Visada nepatenkintas
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Pyktis

Išdidumas

Drąsa ir kilnumas

Priėmimas

Taika

Agresyvus
Aršus
Besipriešinantis
Bjaurus
Degantis pykčiu
Griaunantis
Griežtas
Grubus
Įsiutę
Įtūžęs
Kandus
Kariaujantis
Kerštingas
Landus
Laukinis
Maištingas
Mėgstantis ginčytis/
įrodinėti
Neapykanta
Nedoras
Negailestingumas
Nekantrumas
Nekantrus
Nepagrįstas
Nepermaldaujamas
Neiskaitantis
Niekšiškas
Niūrus
Nuobodu
Nusivylęs
Pagieža
Pagiežingas
Pakvaišęs
Pasibjaurėjimas
Pasipiktinęs
Pavydus
Pažeidžiamas
Pykčio proveržis
Piktas
Plieninis
Priešiškumas
Reikalavimas
Rūstus
Smarkus
Smurtaujantis
Sprogus
Sukaitęs
Sukilęs
Šiurkštus
Tyčinis
Užkaitęs
Užpykęs
Užsidaręs
Užsimąstymas
Užsispyręs
Verdantis
Žiaurus
Žmogžudiškas

Gudrus
Akiplėšiškas
Apsprendžiantis
Arogantiškas
Atsiskyręs
Aukštesnis
Bejausmis
Bergždžias
Didžiuotis savo
sėkme
Dirbtinas
nuolankumas
Dominuojantis
Džiaugtis kito
nelaime
Ignoruojantis
Esantis nuošaliai
Fanatiškas
Gabus
Geresnis
Globojantis
Ypatingas
Įsakmus, Valdingas
Iš anksto nusistatęs
nepalankiai
Išdidus
Išlepintas
Kritiškas
Ledinis
Melagingas
vertinimas
Neatlaidus
Nelankstus
Nenuolaidus
Nepalenkiamas
Niekada neklystantis
Niekinantis
Nuobodus
Pagyrūniškas
Pamaldus
Pasipūtęs
Paskendęs savyje
Per daug pasitikintis
savimi
Perdėtai mandagus
Pranašesnis už kitus
Protingas
Savanaudis
Savimi patenkintas
Siauraprotis, ribotas
Snobiškas
Stoiškas
Šaltas
Talentingas
Teisiantis
Teisus
Tobulas, be
priekaištų
Užsidaręs
Užsispyręs
Viską žinantis

Aiškumas
Aš galiu
Atjauta
Atsparus
Atviras, Nuoširdus
Budrus
Centruotas
Drąsus
Duodantis
Dalinantis
Džiugus
Energingas
Entuziastingas
Garbingas
Imlus
Iniciatyvus
Intensyvus
Išradingas
Įžvalgus
Kompetetingas
Komunikabilus
Kūrybingas
Lankstus
Linksmas
Mylintis
Motyvuotas
Nenugalimas
Nepavargstantis
Nepriklausomas
Nerodantis
pasipriešinimo
Nuotaikingas
Optimistiškas
Palaikantis
Pasiruošęs
Pasitikintis savimi
Patenkintas
Patikimas
Perspektyvus
Ramus, užtikrintas
Ryžtingas
Saugus
Savimi patenkintas
Siekiantis
Spontaniškas
Stiprus
Su humoro jausmu
Suinteresuotas
Susikoncentravęs
Šmaikštus
Šviesus, aiškus
Teigiamas
Tiesus
Tikras, suvokiantis
Tikslo siekiantis
Tvirtas
Užtikrintas
Veiklus, energingas
Vientisas

Apkabintas
Atviras
Balansas
Darnus
Dėkingumas
Dėmesingas
Draugiškas
Džiugus
Gailestingas
Gausumas
Gerovė
Gražu
Harmonija
Harmoningas
Imlus
Intuityvus
Jaukus
Kilniaširdis
Linksmas
Maloningas
Malonus
Mylintis
Natūralus
Nuoširdus kaip
vaikas
Nuotaikoje
Pakilios nuotaikos
Paprastas
Pasikeitęs
Pasisotinęs
Perteklius
Pilnumas
Praturtėjęs
Pripažintas
Pusiausvyra
Ramus
Saugus
Spinduliuojantis
Spinduliuojantis
gerą atmosferą
Stebinantis
Subrendęs
Supratingas
Šiltas
Švelnus
Užuojauta
Viskas gerai
Visuma
Žaismingumas
Žavėtis, gerėtis

Aiškus
Amžinas
Beribis
Buvimas čia dabar
Buvimas šiame
momente
Jaunatviškas
Laisvas
Neribotas
Pilnas
Ramybė
Ramuma
Ramus
Samoningas
Santaika
Spinduliuojantis
Susitelkęs
Sutarimas
Šviesus
Tikras
Tyla
Tobulas
Tvirtas
Užbaigtas
Užpildytas
Vieningas
Visas
Visuma
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Apatija - noras yra miręs. Iš noro nėra jokios naudos. Visko vengiame ir vaidiname
silpnus, kad mūsų tik neįskaudintų.
Jausmai
Atitolęs
Miręs
Nevykėlis
Nugalėtas
Pesimistiškas
Bejėgis
Susitaikęs su padėtimi
Išvargęs
Genamas nusivylimo
Tuščias

Nusiraminęs
Išsunktas
Pralaimėjęs
Prislėgtas
Nusilpęs
Beviltiškas
Prislėgtas
Praradęs viltį
Nusiminęs
Nusivylęs

Neigiamas
Sustingęs
Išsekęs
Nuvargęs
Bergždžias
Bejėgis
Nedrąsus
Pavargęs
Silpnas
Netekęs vilties

Mintys, Mąstymas
Aš negaliu
Esu beviltiškas
Ką bedaryčiau, iš to jokios
naudos
Negaliu laimėti
Esu nieko vertas
Man nusispjauti
Nepavyks, neveiks

Jokios naudos, kam dar
bandyti?
Aš netikiu
Tai aklavietė
Jokiu būdu, pamiršk apie tai
Aš nežinau kaip
Nėra išeities

Tai ne man
Jau per vėlu
Rytoj
Pasiduodu
Tai per sunku
Kokia iš to nauda?
Kam dar stengtis?
Tegul tai palaukia
Aš pasmerktas

Veiksmas
Nesirūpinantis
Nedėmesingas
Išsiblaškęs
Pasyvus
Neryžtingas
Užspaustas

Nesutinkantis
Abejingas
Įstrigęs
Nugalėtas
Tinginys
Nenuoseklus

Užmaršus
Apatiškas
Be reakcijos
Pasiduodantis
Neigiantis
Aplaidus
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Sielvartas – mes norime, kad mums kažkas padėtų, nes manome, kad patys to
negalime. Esame bejėgiai, todėl verkiame ir meldžiame, kad kažkas kitas tai padarytų
už mus.
Jausmas
Apleistas
Abejingas paguodai
Apgailestaujantis
Apgautas
Apkaltintas
Apmaudas
Apleistas
Atstumtas
Bejėgiškas
Beviltiškas Gailėjimasis
Gedulas
Graudus
Ignoruojamas Įskaudintas
Išduotas
Įţeistas

Kaltas
Kankinamas
Kenčiantis
Kodėl man?
Koks aš vargšas
Liūdesys
Melancholija
Nelaimingas
Nemylimas
Nepageidaujamas
Nepakankamas
Nepastebėtas
Nepatenkintas
Nesuprastas
Niekam nereikalingas
Niekas manęs nemyli
Nostalgija

Pamestas
Pamirštas
Pamišęs
Pažeidžiamas
Praradęs
Prislėgtas
Sąžinės graužimas
Sielvartas
Sugėdintas
Suţeistas
Širdgėla, liūdesys
Taip nesąžininga Trokštanti
Užpultas
Vienišas
Žioplas

Mintys, Mąstymas
Aš esu auka
Aš negaliu to padaryti teisingai
Aš niekada nepakilsiu
Aš nieko negaliu padaryti
Esu beviltiškas
Esu nieko vertas
Iš to jokios naudos
Jau per vėlu

Jokios naudos, kam dar
bandyti?
Jokiu būdu, pamiršk apie tai
Kam dar stengtis?
Ką bedaryčiau, iš to jokios
naudos
Kokia iš to nauda?
Man niekada nepavyks
Nėra išeities

Veiksmas
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Nesuprantu
Padaryk tai už mane, aš
negaliu to padaryti
Rytoj
Sunku suprasti
Tai aklavietė
Tai gali palaukti
Tai per sunku
Tai nesuveiks

Apleidęs save ir kitus
Beviltiškai reiklus
Dejavimas
Dėmesio siekimas
Dramatizavimas
Drovus
Kankinys
Kenčiantis

Nostalgija: ”ak tie praėję geri
laikai”
Nuobodžiaujantis
Nusiminęs
Padeda kitiems nuskriaudžiant
save
Paniuręs
Patempęs lūpą
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Raudojantis
Siekia komforto
Skundimasis
Sumišęs
Susijaudinęs
Vaidinimas bejėgį
Verkimas
Verkšlenimas

Baimė – norime įskaudinti kitą, bet neišdrįstame, nes kitas mums gali padaryti dar skaudžiau.
Norime kažką pradėti, bet delsiam, nes manome, kad bus sunku.
Jausmas
Abejojantis
Atsargus Žioplas
Bailus
Baisus
Drovus
Įbaugintas
Įkliuvęs
Įsitempęs

Įstrigęs
Įtarus
Kupinas baimės
Kvailokas
Nedrąsus
Nenatūralus
Nepasitikintis
Nepatikimas
Neramus
Nervingas

Nesaugus
Panikuojantis
Pašėlęs
Pažeidžiamas
Prarytas
Prigrasintas
Silpnas
Skeptiškas
Susirūpinęs

Mintys, Mąstymas
Aš negaliu leist, kad kiti mane
trukdytų
Aš nesaugus
Aš padėtyje be išeities
Aš sutrikęs ir nežinau, ką
daryti, todėl aš nieko negaliu
daryti
Jaučiasi pavojus ir man reikia
pasislėpti
Jokios naudos, kam dar
bandyti?
Jokiu būdu, pamiršk apie tai
Kam dar stengtis?
Kas, jei aš nepatiksiu?
Kas, jei aš susimausiu?

Kas, jei mane išmes iš darbo?
Kas, jei pakliūsiu į bėdą?
Kas, jeigu ...?
Kas, jeigu padarysiu klaidą?
Kažkas su manimi negerai.
Ką bedaryčiau, iš to jokios
naudos
Ką kiti pagalvos?
Kiti tik ir laukia, kad aš
susimaučiau
Kokia iš to nauda?
Krizė po krizės
Nėra išeities

Veiksmas
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Nespėju suprasti
Nieko nenoriu keisti
Privalau padaryti teisingai, nes
kitaip mane pribaigs
Privalau prigauti kitus pirmiau,
nei jie mane
Rytoj
Saugiau nieko nedaryti ir
nesiimti jokių priemonių
Su manimi ne viskas tvarkoje
Tai nesaugu
Tai taip painu, kad net negaliu
pradėti

Aiškumo trūkumas
Atidėliojantis
Baikštus
Baugus
Besiginąs
Besiteisinantis
Blankus
Chaotiškas
Delsiantis
Drebantis
Drovus
Dviprasmiškas
Gynyba

Hiperaktyvus
Isteriškas
Išsigandęs
Įsiutęs
Įtartinas
Įtarus
Įtūžęs
Jokio veiksmo
Keliaklupsčiauti
Kurstymas
Neaiškus
Nedrąsus
Nepasitikintis
Neprotingas

Neryžtingas
Nervingas
Nesuvaldomas
Nuolankus
Nuslopintas
Pamišęs
Paniškas
Paralyžiuotas
Paranojiškas
Paslaptingas
Perdėtai budrus
Perdėtai
Susitelkęs
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Prietaringas
Savęs-sabotažas
Skystas
Sukrėstas
Susigūžęs
Sutrikdytas
Suvarţytas
Svyruojantis
Šaltas
Traumuotas
Trukdantis
Vengiantis

Aistra – troškimas turėti – noras. Alkis pinigams, daiktams, žmonėms, bet nelabai ryžtingas. Su
nuojauta, kad mes negalime arba nenorime to turėti. Siekiame, bet nesijaučiame to verti.
Jausmas
Aistra
Aistringai nori
Alkanas
Apetitas
Badaujantis
Beprotiškas
Betikslis
Didelis apetitas
Ėdrus
Geidulys
Geismas
Godus

Įtarus
Karštas
Labai nori Neapgalvotas
Neatidus
Neatsargus
Nepasotinamas
Noras
Norėjimas
Pavydus
Plėšrus

Pretenzingas
Reikalavimas
Seksualus
Stokojimas
Suerzintas
Suglumintas
Trokštantis
Trokštantis garbės
Troškimas
Trūkumas
Turiu mažiau, negu..
Užsidegęs

Mintys, Mąstymas
Aš esu alkanas
Aš nesu pasitenkinęs
Aš nesu patenkintas
Aš noriu pasitenkinimo
Aš noriu...
Aš privalau...
Aš, man, mane
Daryk taip, kaip aš noriu
Kaip galiu tai gauti?
Man ne gana

Man reikia įvairovės
Man reikia jaudulio
Man reikia jų
Man reikia sužadinimo
Man reikia tavęs
Man reikia....
Man tiek neužteks
Mano kelias – vienintelis
Negaliu laukti
Nepakankama, mažai
Nesustok
Neturiu kantrybės
Veiksmas
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Noriu dar daugiau
Noriu išsiaiškinti
Noriu suprasti
Noriu to dabar!
Noriu visko
Noriu žinoti
Pažvelk į mane
Privalau tai daryti savo būdu
Privalau tai turėti
Tai būtų taip gera
To man bus nepakankamai
Turiu tai turėti

Bandymas įtikti
Beviltiškas
Chaotiškas
Dėmesio siekimas
Desperatiškas
Egoistiškas
Eikvojantis
Gašlus
Godžiai
Grobuoniškas
Išdidus
Ištvirkęs
Įkyri mintis
Įsiutęs
Įtūžęs

Kaupimas
Labai nepastovaus charakterio
Landus
Laukinis Maištingas
Nepaklusnus
Manipuliuojantis
Neapgalvotas
Neatidus
Negailestingas
Nekantrus
Nekontroliuojamas
Nekuklus
Nenuoširdus
Nepadorus
Nesustojantis
Pasileidęs
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Paslėptas
Pašėlęs
Perdėtas
Persivalgymas
Savanaudis
Smarkus
Stumiantis
Sutirštinimas
Šykštus
Uždusimas
Veiklus
Viliojantis
Gundantis
Vulgarus
Žalingas įprotis
Žiaurus

Pyktis – noras įskaudinti ir sustabdyti kitą, bet delsiam. Laikome tai viduje arba nesiryžtam žengti
to žingsnio.
Jausmas
Griežtas, rūstus
Įkyrus
Įniršęs
Įpykęs
Įsiutęs
Įtūžęs
Įtarus
Karščiuojantis
Kerštingas
Nepakenčiamas
Nepalenkiamas

Nepermaldaujamas
Nuliūdęs
Prislėgtas
Pakvaišęs
Pasibjaurėtinas
Pasipiktinęs
Pavydus
Piktas
Niūrus
Piktavališkas
Pykstantis
Smarkus

Smurtaujantis
Sprogus
Suerzintas
Sumišęs
Susijaudinęs
Susinervinęs
Sutrukdytas
Šiurkštus
Užpykdytas
Užsidaręs
Užsispyręs
Žiaurus

Mintys, Mąstymas
Aš niekada
nenusileisiu
Aš niekada
nepasiduosiu
Dabar tu susimokėsi!
Daryk taip, kaip aš
noriu, arba...
Daryti taip, kaip tu
nori?
Geriau viskas pagal
mane
Atsiknisk
Dink iš kelio

Jei jie manęs
neklausys, tai nuleisiu
juos į klozetą
Jiems klius
Jokių šansų
Kas jie tokie, kad taip
daro?
Ką jie sau mano?
Neaiškink, ką turiu
daryti!
Nei nesitikėk

Nestumk manęs
Net negalvok apie tai!
Niekada gyvenime
Nieko nedarysiu
Suvesiu sąskaitas
Tau šakės
Užsičiaupk
Varyk iš čia

Veiksmas
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Apkalbinėjimas
Apmaudus
Ataka
Barbaras
Bjaurus
Bloga linkįs
Erzinantis
Ginčas
Grobikiškas
Grubus
Irzlus
Iššaukiantis
Įbauginimas
Įţeidinėjimas
Kandus
Kankinantis

Kova
Kurstymas
Maištingas
Maniakiškas
Naikinantis
Naikinantis
Nemandagus
Nepagarbus
Prievartavimas
Smarkus
Griežtas
Savavalis
Kerštingas
Ydingas
Smogimas
Laukinis

Kandimas
Apakintas
Brutalus
Surambėjęs
Abejingas
Beširdis
Šaltas
Nepagrįstas
Negailestingas
Nekantrus
Nepajudinamas
Nepaklusnus
Nesantaika
Nesustojantis
Pamišęs
Pasyviai agresyvus
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Reikalaujantis
Sarkastiškas
Šiurkštus
Trukdantis
Ūmus
Užpuolimas
Užsispyręs
Varginantis
Veiklus
Žiaurus
Žlugdantis
Kariavimas
Kivirčas

Išdidumas – noras išlaikyti savo statusą. Nenoras pasikeisti ir draudimas pakilti kitiems aukščiau
savęs. O kai mes ką nors padarom, labai prisirišam prie to ir ieškom pritarimo iš kitų.
Jausmas
Arogantiškas
Atmetantis
Atšiaurus
Aukščiau visų
Be kompromisų
Bejausmis
Bergždžias
Esąs aukščiau
Geresnis, negu...
Griežtas

Išdidus
Išpuikęs
Ypatingas
Kietas
Nelankstus
Nenuolaidus
Nepagarbus
Nepalenkiamas
Nepaprastas
Paniekinantis

Pasipūtęs
Perdėtai mandagus
Pranašesnis
Pranašesnis už kitus
Puošnus
Savimi patenkintas
Šaltas, ledinis
Teisiantis
Tuščiagarbis
Visada teisus
Žeminantis

Mintys, Mąstymas
Apsimesiu, kad sutinku, bet
darysiu, taip, kaip man tinka
Aš esu didvyris
Aš esu geresnėje padėtyje, nei
bet kuris kitas
Aš esu geresnis, negu bet kuris
iš jų
Aš esu gudresnis už kitus
Aš esu teisus
Aš geresnis, negu tu
Aš ne toks kaip kiti
Aš nenoriu turėti nieko bendro
su šio tipo žmonėmis

Aš per daug užsiėmęs
svarbesniais dalykais, kad
gaiščiau laiką su tavimi
Aš tai atmesiu
Aš taip ir žinojau
Aš vienintelis galiu tai gauti
Aš viską žinau
Aš žinau
Be manęs tau nieko nepavyks
Gal tai padarysiu, o gal ir ne
Tu nevertas

Veiksmas
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Kaip jie drįsta?
Kaip tu drįsti?
Kas su tavim pasidarė?
Kas tu per vienas?
Ką jie išmano?
Ką sau galvoji?
Mano kelias yra vienintelis
kelias
Tai tavo kaltė
Tau čia ne vieta
Tau nepriklauso
Tik aš galiu tai padaryti
teisingai

Abejingas
Apkalbinėjantis
Atitolęs
Atsiskyręs
Besipriešinantis
Egoistiškas
Fanatiškas
Giriasi
Išdidus
Išdidžiai traktuojantis
Iškeliantis savo nuomonę virš
Išlepintas

Išpuikęs
Į save susitelkęs
Kaltinantis kitus
Klastingas
Neatleidžiantis
Nenuolaidus
Nepagarbus
Nepalenkiamas
Nueinantis į šalį
Nuobodžiaujantis
Nutolęs
Pasikėlęs
Pasipūtęs
Peikiantis
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Piktdžiugiškas
Ribotas
Patenkintas
Siauro mąstymo
Smūgiuojantis
Snobiškas
Susireikšminęs
Tuščiagarbis
Uždaras
Užsispyręs
Veidmainiškas
Visada teisus
Viską žinantis

Drąsa – aš esu šaunus, tu esi šaunus ir vienas kitam padėsime. Ko norėsite – gausite iš savęs. Tai
gebėjimas judėti – daryti, keisti gyvenime tai, kas būtina be baimės ir jokio delsimo. Pasiryžimas
paleisti ir judėti į priekį.
Jausmas
Aistringas
Aiškus
Apgalvojantis
Atsparus
Atviras
Budrus
Domisi
Energingas
Garantuotas
Gyvas
Imlus
Laimingas
Linksmas
Jaučia malonumą kažką darant

Malonus
Mylintis
Neatstumiantis
Nepriklausomas
Nuoširdus
Optimistiškas
Pasiruošęs
Patenkintas
Pralinksmėjęs
Ramus
Saugus
Savarankiškas
Savas

Savimi pasitikintis
Siekiantis tikslo
Stabilus
Stropus
Suinteresuotas
Suprantantis
Susidomėjęs
Pagyvėjęs
Susikaupęs
Uolus
Užtikrintas
Žavėjimasis
Žvalus

Mintys, Mąstymas
Aš esu pasiruošęs
Aš galiu
Aš galiu išklausyti
Aš galiu reaguoti tinkamai
Aš galiu tai padaryti
Aš šiandien drąsus
Bendradarbiaukime
Dabar yra tinkamas laikas
Darau tai, ką reikia ir tai sekasi
Esu pasiruošęs rizikuoti
Galima pasižiūrėti į tai ir iš
kitos pusės

Galiu iš to pasimokyti
Galiu lengvai paprašyti, kad
kiti man pagelbėtų
Galiu pamėginti dar kartą
Yra kažkas, kas man yra
būtina padaryti
Jeigu ir nepasiseks ir
susimausiu, na tai kas?
Kas bebūtų, aš susitvarkysiu
Kodėl ne?
Man pavyks
Mes galim tai padaryti
Mes rasime būdą, kelią, išeitį

Veiksmas
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0 Na ir kas, kad nepavyko
Nepabandęs nežinosi
Padarysiu geriausia, ką galiu
Pirmyn!
Tai gali būti lengva ir lengvai
įgyvendinama
Tai įmanoma
Tai yra tiek lengva, kiek atrodė
sunku
Tai tik žaidimas
Taip!
Verta pamėginti
Viską padarysiu, kad tai vyktų
Žinau, kad mes galime

Atkaklus
Atviras
Bendradarbiaujantis
Bešališkas
Domisi
Drąsus
Džiaugsmingas
Energingas
Galantiškas
Galintis
Gerėjimasis
Išdrįstantis
Išradingas
Įsipareigojantis

Kilnus
Kompetentingas
Kūrybingas
Lankstus
Malonus
Narsus
Palaikantis
Pasinaudojantis proga
Pasišventęs
Pasitenkinęs
Pasitikintis
Priimantis iššūkius
Rizikuojantis
Ryžtingas
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Sąmojingas
Siekiantis tikslo
Spontaniškas
Stiprus
Sugebantis
Sumanus
Susitelkęs
Tiesus
Tiki, kad gali
Tyrinėja
Tvirtas Užgrūdintas
Užjaučiantis
Veiklus
Žaismingas

Priėmimas – jokio noro kažką keisti. Jokių skirstymų į gerą ir blogą. Viskas yra gerai taip, kaip yra.
Viskas gražu taip, kaip yra. Aš turiu ir mėgaujuosi viskuo taip, kaip yra.
Jausmas
Apsirūpinęs
Atlikimas
Atsidavęs
Atviras
Darnus
Džiuginantis
Džiugus
Garantuotas
Gėrėjimasis
Harmoningas
Imlus
Įvykdymas
Juokingas

Leidimas
Linksmas
Malonus
Mylintis
Nekaltas
Nuoširdus
Paprastas
Pasitenkinęs
Patenkintas
Patikimas
Praturtėjęs
Priėmimas
Pripažinimas

Saugus
Spinduliuojantis
Stimuliuojantis
Susiderinimas
Susižavėjęs
Švytintis
Tinkamas
Užbaigimas
Užjaučiantis
Užtikrintas
Žaismingas
Žavėjimasi

Mintys, Mąstymas
Viskas yra gerai
Viskas yra gražu
Aš tave priimu tokį, koks esi

Aš gaunu tai, ko man reikia ir
kai reikia
Aš myliu tave tokį, koks esi

Visi žmonės yra gražūs
Viskas vyksta taip, kaip ir
turėtų vykti

Veiksmas
Aiškiai matantis
Apkabinantis
Atsidavimas
Bendradarbiaujantis
Būti sočiam
Draugiškas
Gailiaširdis
Harmoningas
Imlus

Intuityvus
Įvertinimas
Įžvalgus
Suprantantis
Maloningas
Natūralumas
Neteisiantis
Palankus
Pripažinimas

Rūpestingas
Sugebėjimas matyti pasaulį
tokį, kokį mato kiti
Supratimas
Šiltas
Širdingas
Švelnus
Tvarkingas
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Taika – aš esu tobulas, užbaigtas, pilnas. Visi ir viskas yra dalis manęs. Viskas yra tiesiog tobula.
Jausmas
Amžinas
Beribis
Giedras
Laisvas
Nevienišas
Pilnas

Ramybė
Ramus
Spinduliuojantis
Susikaupęs
Suvokimas
Šviečiantis

Tikras
Tyras
Užbaigtas
Užpildytas
Vieningas
Žinojimas

Mintys, Mąstymas
Mes esam viena
Nėra nieko atsitiktinio

Tiesiog tobula

Viskas yra puiku

Veiksmas
Be priekaištų
Erdvus
Harmoningas
Neribotas, beribis
Pusiausvyroje

Ramybė
Ramuma
Ramus
Ryšys

Šviesumas
Talpus
Tobulas
Užbaigtas
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Pasiekimai
Pasiekimas - tai tiesiog jaustis gerai ten, kur prieš tai jauteisi blogai. Taip pat, tai yra
konkretūs rezultatai, kuriuos gavote paleidinėdami. Į tai įeina maži ir dideli malonūs
ir naudingi įvykiai, sėkmės ir pasiekimai, kuriuos gauni kasdien, naudodamasis
paleidimais.
Kiekvieną kartą, kai užrašai savo pasiekimus, tai patvirtini, ką padarei gero dėl savęs.
Tai yra ne tik įrašas tavo progreso, bet ir priminimas judėti į priekį ir naudotis
paleidimais toliau.
Keletas kategorijų protui, kas yra pasiekimai:
• Pozityvūs pokyčiai elgesyje ir/ar požiūryje
• Didesnis lengvumas ir efektyvumas kasdieninėje veikloje
• Efektyvesnis bendravimas
• Padidėjęs gebėjimas spręsti iškilusias situacijas
• Didesnis lankstumas gyvenime
• Daugiau atsipalaidavimo ir pasitikėjimo veikiant
• Pasiekimai, laimėjimai
• Nauji suvokimai
• Užbaigti darbai, kurie seniau tempėsi
• Naujos veiklos ir kryptys
• Įgyjimas naujų gebėjimų ir įgūdžių
• Padidėjęs pozityvių jausmų kiekis
• Sumažėjusi negatyvių jausmų įtaka
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Atsakomybė
Atsakomybės prisiėmimas yra galingas būdas kurti gausą gyvenime, taip pat
paspartini jūsų paleidimą. Ši Lesterio Levensono citata aprašo, kaip galite pradėti
kurti savo gyvenimą ir prisiimti už jį atsakomybę.

„Jei norite vieno praktinio patarimo, kaip greitai pasiekti tikslą,
tai rekomenduoju, kad prisiimtumėte pilną atsakomybę už viską,
kas su jumis vyksta. Mes pametėme iš akių savo meistriškumą ir
suklaidinome save pradėję galvoti, kad esame aukos šiame
pasaulyje, kuris mus kontroliuoja ir stumdo. Taip nėra! Mes patys
sukeliame tai, kas vyksta su mumis, atiduodami galią, mūsų galią,
išoriniam pasauliui. Jeigu norite atgauti kontrolę, turite prisiimti
visą atsakomybę.
Kaip atgauti kontrolę? Pertikrinkite savo mąstymą ir jį pakeiskite.
Išsiugdykite įprotį nuoširdžiai žiūrėti į save klausdami „Kur aš
sukėliau tai, kas vyksta su manimi?“ ir laikykite tai tol, kol mintis,
kuri sukėlė įvykį, išnirs iš pasąmonės į sąmoningą erdvę. Tada
pripažinkite savo meistriškumą, kad jūs sukėlėte malonų ar
nemalonų įvykį, kuris nutiko su jumis. Kuo daugiau tai darysite,
tuo paprasčiau tai vyks ir tuo daugiau jūs gebėsite, kol visiškai
atpažinsite, kad jūs visada buvote šeimininkai.“
Lesteris Levensonas
Užpildykite sąrašą kitame lape. Užrašykite visas mintis, kurios iškils be jokios
cenzūros ir atsirinkinėjimo to, ką atrasite. Būkite atviri, kad pamatytumėte
pasikartojančius šablonus ar programas apie gausą. Prisiimkite atsakomybę, bet
paleiskite norą bausti save už tai, ką sukūrėte. Prisiimdami atsakomybę, jūs
valdote tai, kas nutinka jūsų pasaulyje. Jeigu jūs tai sukūrėte, tai galite ir
pakeisti. Jei jaučiate „Aš to nedariau, tai nutiko man savaime“, esate užstrigę ir
turite laukti kažkieno ar kažko išorėje, kad pasikeistų - tampate auka.
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„Aš negaliu“ paleidimas
„Aš negaliu; man neišeina; aš nežinau; aš nesuprantu;…“ visa tai yra pasipriešinimas
ir slėpimas tikrųjų priežasčių, nes iš tikro, tai yra „aš nenoriu“. Koks yra skirtumas
tarp „aš negaliu“ ir „aš nenoriu“? Pirmasis jausmas ateina iš apatijos, sielvarto ar
baimės, o antrasis iš drąsos. Kaskart pripažindami, kad nenorime kažko bent
akimirkai galime grįžti į drąsą ir sukuriame sau galimybę, tai paleisti. Taip pat
priimame atsakomybę už situaciją ir savo jausmus, vėl tampame jos šeimininkai.
Pripažindami, kad yra nenoriu vietoj negaliu, taip pat galime pagaliau pamatyti ir
tikrasias priežastis ir įsitikinimus, kurie kuria tą pasipriešinimą.
Kaip paversti aš negaliu į aš galiu? Vietoj to, kad kovoti su pasipriešinimu, sutik
patirti tai kam priešiniesi, pasakyk TAIP tiem jausmam ir pojūčiam, kurie ateina.
1. Ko tu negali?
2. Kiek skalėje nuo 0 iki 10 jauti pasipriešinimo, tam ko negali?
3. Ar galėtum dabar paprasčiausiai pasakyti TAIP tam pasipriešinimui? Ir dar, ir
dar, ir dar…
4. Pasakyk pasipriešinimui „Aš tave myliu“. Ir dar, ir dar, ir dar…
5. Pažiūrėk, kiek dabar jauti pasipriešinimo nuo 0 iki 10?
Jei reikia, galima kartoti žingsnius 2-5, kol visiškai neliks pasipriešinimo ir kovos.
Įsitikinimų ir programų apie pasipriešinimą tyrinėjimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kur tu tiki, kad negali? (tiksluose; meilėje; darbe; santykiuose; finansuose;)
Kokio ar kokios savęs, atrodo, neišeina priimti?
Ko aš nežinau? (Apie laisvę? Apie tikslus? Apie pasitikėjimą? Apie drąsą?)
Ko aš nesuprantu?
Aš nenoriu galėti visko, nes …
Aš galėčiau viską savo gyvenime, bet …
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Pasiteisinimai ir apribojimai meilei
1. Aš nusipelnau pritarimo, nes...

2. Aš nenusipelnau pritarimo, nes...

3. Aš manau, kad myliu kažką, kai… (padaro kažką malonaus; kai tinkamai
elgiasi)

4. Aš manau, kad esu mylimas, kai… (esu geras; pateisinu kitų lūkesčius;
laimiu)

5. Aš nusipelnau meilės, nes...

6. Aš nenusipelnau meilės, nes...
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Prisirišimas prie pritarimo ieškojimo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks)

Koks man privalumas ieškoti
pritarimo?

Koks man trūkumas ieškoti
pritarimo?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada gyvenime neieškosite pritarimo, kad ir ką darytumėte, to negalėsite, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai
atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
pritarimo ieškojimo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija,
sveikinkite ją tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas ieškoti pritarimo
Mintys:
(Pagalvokite, kaip vengiate ieškoti pritarimo? Ką darote, kad to nejaustumėte? Kaip nuo to bėgate?
Valgote? Miegate? Pramogaujate? Ignoruojate?)

Kodėl aš mėgstu ieškoti pritarimo?

Kodėl aš nemėgstu ieškoti pritarimo?

1. Įsivaizduokite: visada visada gyvenime ieškosite pritarimo, kad ir ką darytumėte,
turėsite to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils
energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą ieškojimą
pritarimo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol,
kol nebeliks visai.
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Ką man reikia padaryti,
kad gauti pritarimo?

Koks aš galvoju, kad turiu
būti, kad gauti pritarimo?
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Ką aš turiu turėti, kad
gauti pritarimo?

Kas bus jei darysiu nerimtai?
Ką gausiu jei darysiu viską nerimtai?

Ką prarasiu jei darysiu viską nerimtai?
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Atsakomybės sąvokos paleidimas
Kas yra atsakomybė? Kaip tai jaučiasi?

Kas nėra atsakomybė? Kaip tai jaučiasi?
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Prisirišimas prie atsakomybės
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl noriu būti atsakingas? Ką gausiu jeigu priimsiu atsakomybę? Ir t.t.)

Koks man privalumas atsakomybės?

Koks man trūkumas atsakomybės?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada negalėsite priimti atsakomybės, kad ir ką
darytumėte, to nepatirsite niekada, net jeigu norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
atsakomybės?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją
tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas atsakomybės
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Ką darau, kad išvengčiau atsakomybės? Kaip slepiuos ir bėgu nuo to? Ką
vengdamas patirti, gyvenime nepriimu atsakomybės? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu atsakomybę?

Kodėl aš nemėgstu atsakomybės?

1. Įsivaizduokite: visada visada turite tikslus, kad ir ką darytumėte, turėsite to
perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą turėti
tikslus?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol,
kol nebeliks visai.
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Ko aš noriu ir kas man trukdo, tai gauti ar pasiekti.
Viskas kas man trukdo – tai tik mano istorijos iš praeities. Ir tai trukdo lygiai tiek kiek
sureikšminame. Jei paleidžiame sureikšminimą, tai trukdžiai atsipalaiduoja.
1.
2.
3.
4.
5.

Centre užsirašome savo norą, svajonę.
Aplink užsirašome mintis atsakant į klausimus, kurie pateikti apskritimuse,
išdėstytuose aplink norą.
Tai ką užsirašėte aplink, yra išorės veiksniai ir strategijos, kuriems deleguojate
atsakomybę už savo noro įgyvendinimą.
Išorės veiksniai susiję su mūsų patyrimais, su mūsų istorijom – todėl juos
sureikšminam, juos laikome tiesa. Paleidžiam tai!
Paleidinėjame tol, kol noras tampa stipresnis už išorės apribojimus

46

Rytis Lukoševičius - isave.lt

Prisirišimas prie kaltės
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip laikausi kaltės? Ką gausiu jeigu būsiu kaltas? Ir t.t.)

Koks man privalumas, nauda iš kaltės?

Kuo man trukdo, kenkia kaltė?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada negalėsite jausti kaltės, kad ir ką darytumėte, to
nepatirsite niekada, net jeigu norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
kaltės?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol
nebeliks visai.
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Vengimas kaltės
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Ką darau, kad išvengčiau kaltės? Kaip slepiuos ir bėgu nuo to? Ką vengiu patirti,
gyvenime, kad nebūtų kaltės? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu kaltę?

Kodėl aš nemėgstu kaltės?

1. Įsivaizduokite: visada visada jaučiatės kalti, kad ir ką darytumėte, turėsite to
perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą kaltės?“
Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol
nebeliks visai.
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Prisirišimas prie savigraužos
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip laikausi savigraužos? Ką gausiu jeigu graušiu save? Ir t.t.)

Koks man privalumas, nauda iš
savigraužos?

Kuo man trukdo, kenkia savigrauža?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada negalėsite savęs graužti, kad ir ką darytumėte, to
nepatirsite niekada, net jeigu norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
savigraužos?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją
tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas savigraužos
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Ką darau, kad išvengčiau savigraužos? Kaip slepiuos ir bėgu nuo to? Ką vengiu
patirti, gyvenime, kad nebūtų savigraužos? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu savigraužą?

Kodėl aš nemėgstu savigraužos?

1. Įsivaizduokite: visada visada graužiatės, kad ir ką darytumėte, turėsite to
perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą
savigraužos?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją
tol, kol nebeliks visai.
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Prisirišimas prie bausmės
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip laikausi bausmės? Ką gausiu jeigu bausiu save? Ir t.t.)

Koks man privalumas, nauda iš
bausmės?

Kuo man trukdo, kenkia bausmė?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada negalėsite nieko bausti, kad ir ką darytumėte, to
nepatirsite niekada, net jeigu norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
bausmės?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol,
kol nebeliks visai.
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Vengimas bausmės
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Ką darau, kad išvengčiau bausmės? Kaip slepiuos ir bėgu nuo to? Ką vengiu
patirti, gyvenime, kad nebūtų bausmės? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu bausmes?

Kodėl aš nemėgstu bausmių?

1. Įsivaizduokite: visada visada baudžiate save ir kitus, kad ir ką darytumėte,
turėsite to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą bausmės?“
Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol
nebeliks visai.
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Gilesnis kaltės ir savigraužos nagrinėjimas gyvenime
1. Kur ir už ką aš esu gyvenime kaltas(-a)?
2. Kur ir už ką graužiu save?
3. Už ką neatleidžiu sau, nes manau, kad suklydau ir esu kaltas(-a)?
4. Kaip reikia save bausti, kad būti geru?
5. Ko sau neleidžiu, nes nusikaltau, graužiuosi ir reikia save bausti?
6. Kaip baudžiu kitus, kai jie nusikalsta?
7. Kodėl manau, kad bausmė padės pasikeisti?
8. Jei kaltinsiu kitus, tai padės pasiekti ką?
9. Koks būtų gyvenimas, jei už nieka nebūčiau kaltas?
10. Koks būtų gyvenimas, jei “esu kaltas už viską”?
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Greičiausias praktinis būdas priimti kitus žmones
Jeigu tave erzina, trikdo ar kaip kitaip verčia jausti diskomforta kažkoks žmogus, tai
jis tau atspindi tą dalį saves, kurios tu nenori priimti ir mylėti. Pats trumpiausias
būdas priimti kitus žmones, tai priimti save tokį kaip matai kitą.
1. Įsivaizduok, kad esi toks, elgiesi taip, kaip žmogus, kuriam nejauti meilės
2. Paleidinėk nemeilės jausmus sau tol kol galėsi būti visiškai toks kaip matai kitą ir
jausi sau meilę.
3. Patikrink ar dabar jauti meilę tam žmogui, jeigu nejauti meilės dar paleidinėk
jausmus ir įsitikinimus apie save tokį, kol liks meilė.
Jeigu nejauti meilės ir jauti “nieko”, tai klausk:
Kas man trukdo jį/ją mylėti tokį?
Žmonės, kurie tave erzina, pykdo, trikdo ar kažkodėl tau nepatinka atspindi tau tą dalį
saves, kurios nepriimi, nes ją vertini kaip “blogą”, tai paprasčiausiai tavo išdidumas
diktuoja savo sąlygas.
Žmogus, kuris tave žavi, įkvepia ir motyvuoja ir jautiesi “ech ir aš norėčiau toks
būti”, tau primena, kad tu jau esi toks, tiesiog pripažink, priimk tą dalį saves, kurią jis
atspindi ir tu galėsi taip jaustis ar elgtis.
Patyrinėk kokių žmonių nenori priimti (sąrašas be jokios tvarkos kaip šauna į galvą):
Pikti; arogantiški; nepatenkintos bobutės; policininkai, teisėjai; furistai; bičiukai su
treningais; fifos; vaidilutės; metalistai; reperiai; turtingi ir to neslepiantys; bomžai;
moksliukai; snobai; sadistai; žudikai; seksualiniai iškrypėliai; prievartautojai; sukčiai;
melagiai; medikai; mokytojai; selfių mylėtojai; alkoholikai; narkomanai; vegetarai;
mėsos valgytojai; rūkaliai; blogai besiparkuojantys; fašistai; komunistai; liberalai;
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Ko nori labiau, nei meilės ir laisvės?
Pagalvok apie žmones savo gyvenime, kurie tave supa. Dažnai mes teigiame ir viešai
deklaruojame, kad mūsų tikslas yra mylėti savo šeimą, tėvus, draugus ir panašiai,
tačiau realybėje turime įvairiausių priežasčių ir pasiteisinimų nemylėti. Todėl šis
pratimas nutaikytas būtent į tai. Kaip pamatyti ko tu nori labiau nei meilės santykyje
su žmogumi? Paprasčiausiai pažiūrėk į realią situaciją, prisiminimus, norą pakeisti,
pretenzijas, susierzinimą ir t.t. Tai yra būtent tai, ko tu nori labiau nei meilės.
Ko aš noriu labiau nei mylėti bendravime ir santykyje su ……?
Visus atsakymus, kurie iškyla paleisk tau tinkančiu būdu, tol kol jausi vien meilę,
bendraujant su žmogumi.
Taip pat tai susiję ir su pirmu žingsniu paleidimuose, nes dažnai net sakydami, kad
norime laisvės ir vidinės ramybės labiau, realiose situacijose taip nesielgiame.
Ko aš noriu labiau nei laisvės ir vidinės ramybės gyvenime?

55

Rytis Lukoševičius - isave.lt

Išdidumas
Išdidumas - tai jausmas, kad tai padariau ir nesu tikras, ar galiu tai pakartoti!!! Todėl
būtinai reikia laikytis to pasiekimo ir jį ginti, gauti pripažinimo vietoje to, kad
judėtum toliau, kitų dalykų link. Taip pat jausmas, kad esi truputi geresnis/ blogesnis,
žinai, kaip turi būti, ir pan.
1) Paleisti visas mintis, kurios ateina paklausus:
Kuo aš didžiuojuosi?
Kuo aš nesididžiuoju?
2) Ar galiu paleisti laikymąsi išdidumo?
Kuo paprastai didžiuojamės ir nepastebime:
- užsispyrimas, atkaklumas;
- gebėjimas kitus vesti iš proto negatyviu elgesiu;
- buvimas vyru ar moterimi;
- buvimas gudriu, protingu, daug žinančiu. Tiesiog didžiavimasis pasiekimais,
rezultatais gyvenime.
Nėrimas gilyn su išdidumu (visas mintis, kurios ateis užsidavus klausimą, paleisti):
1) Ką ar už ką aš teisiu?
2) Kur, už ką, prieš ką esu kaltas?
3) Nuo ko noriu atsiskirti, būti atskiras? (Žmonės, veiklos, identitetai)
4) Ką aš atstumiu, nepriimu?
5) Kam ar kaip priešinuosi?
6) Kam ar ko aš pavydžiu?
7) Už ką galvoju, kad esu geresnis? Ar galiu jam/jai leisti būti lygiu su manimi?
8) Kas aš galvoju, kad yra geresnis už mane ir kokiu būdu, kodėl? Ar galiu sau leisti
būti lygiu su juo?
9) Kokia yra mano asmenybė? Kokios savybės, gebėjimai, būdo bruožai ir t.t.?
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Būk tuo, kuo nori būti
1) Pirmiausiai užsirašyk viską kuo save laikai, su kuo tapatini, vadini:
esu vyras/moteris, esu silpnas/stiprus, esu skorpionas, esu džiaugsmingas.... ir
t.t.
Rašyk kas tik šauna į galvą, tol kol yra nors kokių nors minčių – VISAS jas paleisk.
2) Jei nori suprasti, ko tu nori iš tikrųjų paklausk savęs įstatydamas į tuščią vietą tai,
ką užsirašei pirmame punkte:
Tai, kad aš esu ________, man trugdo būti kuo, ar daryti ką?
Atsakymas į šį klausimą parodys, ko tu sieki. Pavyzdžiui:
Tai, kad aš esu nekompetetingas, man trugdo pasitikėti kitais, imtis iniciatyvos ir
daugiau gerbti save...
Tai, kad aš nemyliu saves, man trugdo džiaugtis gyvenimu ir gauti tai ko noriu.
Visus atėjusius atsakymus ir formuluotes paleisk, kol jausi, kad tai nebesukelia jokios
reakcijos.
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Prisirišimas prie išdidumo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kuo aš didžiuojuosi? Kur aš kuklinuosi? Kokia nauda būti išdidžiu? Ką gero
atneša išdidumas? Kur padeda išdidumas?

Koks man privalumas išdidumo?

Koks man trūkumas išdidumo?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada gyvenime negalėsite būti išdidžiu, kad ir ką
darytumėte, to nepatirsite niekada, net jeigu norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
išdidumo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol,
kol nebeliks visai.
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Vengimas išdidumo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Ką darau, kad išvengčiau išdidumo? Kaip slepiuos ir bėgu nuo to? Kur man trukdo
išdidumas? Kas blogo nutiks dėl išdidumo, tai jo vengiu? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu išdidumą?

Kodėl aš nemėgstu išdidumo?

1. Įsivaizduokite: visada visada gyvenime būsite išdidus, kad ir ką darytumėte,
turėsite to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą išdidumo?“
Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol
nebeliks visai.
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Atsakomybės perkėlimas
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Prisirišimas mylėti save
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kur jau myliu save? Ką gero duoda meilė sau? Kur padeda meilė sau?

Koks man privalumas/nauda mylėti
save?

Koks man trūkumas mylėti save?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada gyvenime negalėsite mylėti savęs, kad ir ką
darytumėte, to nepatirsite niekada, net jeigu norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
meilės sau?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją
tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas mylėti save
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Ką darau, kad išvengčiau mylėti save? Kaip slepiuos ir bėgu nuo to? Kur man
trukdo meilė sau? Kas blogo nutiks jet mylėsiu save? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu mylėti save?

Kodėl aš nemėgstu mylėti savęs?

1. Įsivaizduokite: visada visada gyvenime mylėsite save, kad ir ką darytumėte,
turėsite to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą mylėti
save?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol
nebeliks visai.
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Veidrodžio pratimas
Atsisėsk prieš veidrodį ir tiesiog žiūrėk į save ir stebėk save, stebėk savo jausmus,
kurie kyla ir visus juos paleisk, kol jausi visiška saves priėmimą. Gali iškilti daug
visko, sutik, priimk, paleisk pasipriešinimą. Kuo daugiau nemeilės sau paleisi ir
priimsi save, tuo daugiau meilės ir gausos bus tavo gyvenime.
Daryk šį pratimą bent 20 minučių, o gali ir gerokai daugiau ir valandą ir dar daugiau,
tam nėra ribų, nes iš to bus tik dar daugiau ir daugiau meilės ir priėmimo.
Jei darysi tai nuogas, tai efektas bus dar stipresnis. Daryk šį pratimą kaip galima
dažniau, kol jausi visiška priėmimą saves ir savo kūno.
Prieš darant šį pratimą atlik prisirišimų ir vengimų pratimą su tema “daryti veidrodžio
pratimą”, kuris yra kitame puslapyje.
Mylėk save!
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Prisirišimas daryti veidrodžio pratimą
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kokia mintis kyla galvojant apie pratimo darymą? Ir t.t.)

Koks man privalumas daryti
veidrodžio pratimą?

Koks man trūkumas daryti
veidrodžio pratimą?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada negalėsi daryti veidrodžio pratimo, kad ir ką
darytumėte, to nepatirsite niekada, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją
tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
veidrodžio pratimo darymo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija,
sveikinkite ją tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas daryti veidrodžio pratimą
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Ką darau, kad išvengčiau daryti šį pratimą? Kaip slepiuos ir bėgu nuo to? Ką
vengiu patirti gyvenime, kad to nematyti? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu daryti veidrodžio
pratimą?

Kodėl aš nemėgstu daryti veidrodžio
pratimo?

1. Įsivaizduokite: visada visada darote veidrodžio pratimą, kad ir ką darytumėte,
turėsite to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils
energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą daryti
veidrodžio pratimą?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija,
sveikinkite ją tol, kol nebeliks visai.
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Prisirišimas prie buvimo geru (-a)
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl tikiu, kad turiu būti geras (-a)? Kaip nusprendžiu būti geras (-a)? Ir t.t.)

Koks man privalumas būti geru?

Koks man trūkumas būti geru?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada gyvenime negalėsite būti geru, kad ir ką
darytumėte, to nepatirsite niekada, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją
tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
buvimo geru?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją
tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas būti geru (-a)
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Ką darau, kad išvengčiau buvimo geru (-a)? Kaip slepiuos ir bėgu nuo to? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu būti geras (-a)?

Kodėl aš nemėgstu būti geras (-a)?

1. Įsivaizduokite: visada visada gyvenime būsite geras (-a), kad ir ką darytumėte,
turėsite to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils
energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą būti gera
(-u)?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol
nebeliks visai.
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Prisirišimas prie buvimo blogu (-a)
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl tikiu, kad esu blogas (-a)? Kaip nusprendžiu būti blogas (-a)? Ir t.t.)

Koks man privalumas būti blogu (-a)?

Koks man trūkumas būti blogu (-a)?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada gyvenime negalėsite būti blogas (-a), kad ir ką
darytumėte, to nepatirsite niekada, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją
tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
buvimo blogu (-a)?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija,
sveikinkite ją tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas būti blogu (-a)
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Ką darau, kad išvengčiau buvimo blogu (-a)? Kaip slepiuos ir bėgu nuo to? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu buvimą blogu (-a)?

Kodėl aš nemėgstu buvimo blogu (-a)?

1. Įsivaizduokite: visada visada gyvenime būsite blogas (-a), kad ir ką darytumėte,
turėsite to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils
energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą būti blogu
(-a)?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol
nebeliks visai.
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Ką man reikia padaryti,
kad būti geru?

Koks aš galvoju, kad turiu Ką aš turiu turėti, kad būti
būti, kad būčiau geru?
geru?
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Norai ir svajonės nėra tas pats kas geri norai ar
pasirinkimai
Mes neleidžiame gyvenime sau norėti ar svajoti, nes nuolatos turime įprotį rinktis
tarp gero ar blogo, geriausio ar blogiausio.
Kas dar svarbiau – iš pasirinkimų išsirenkame realiausius ir geriausius ir dar save
įtikiname, kad tai yra tai, ko aš noriu.
Svarbu suprasti – kad ir koks geras būtų pasirinkimas ir kokius gerus rezultatus tai
duotų, mes laimingi ilgai nebūsime, nes tai ne tai ko aš noriu.
Tačiau mes laikomės pasirinkimų kol esame priklausomi nuo aplinkos ir tikime, kad
jei nedarysiu kaip nori kiti – prarasiu artimus žmones, draugus ir t.t., todėl dar labiau
laikomės pasirinkimų.
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Ko aš noriu ir kas man trukdo, tai gauti ar pasiekti.
Viskas kas man trukdo – tai tik mano istorijos iš praeities. Ir tai trukdo lygiai tiek kiek
sureikšminame. Jei paleidžiame sureikšminimą, tai trukdžiai atsipalaiduoja.
1.
2.
3.
4.
5.

Centre užsirašome savo norą, svajonę.
Aplink užsirašome mintis atsakant į klausimus, kurie pateikti apskritimuse,
išdėstytuose aplink norą.
Tai ką užsirašėte aplink, yra išorės veiksniai ir strategijos, kuriems deleguojate
atsakomybę už savo noro įgyvendinimą.
Išorės veiksniai susiję su mūsų patyrimais, su mūsų istorijom – todėl juos
sureikšminam, juos laikome tiesa. Paleidžiam tai!
Paleidinėjame tol, kol noras tampa stipresnis už išorės apribojimus
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Vidinių apribojimų ir programų paleidimas, trukdančių
tikslui
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Viduryje užsirašome savo norą, svajonę – geriausia ant lapo, kuriame darėte
apribojimų pratimą, kitos pusės.
Aplink užsirašome mintis atsakant į klausimus, kurie pateikti apskritimuse,
išdėstytuose aplink norą.
„Ką aš privalau padaryti? Ką aš draudžiu sau daryti?“
Tai ką užsirašėte aplink, yra vidiniai veiksniai ir strategijos, kuriems deleguojate
atsakomybę už savo noro įgyvendinimą.
Vidiniai veiksniai vėl susiję susiję su mūsų patyrimais, su mūsų istorijom – todėl
juos sureikšminam, juos laikome tiesa.
Kiekvieną mintį, kurią užsirašėte išbraukite, sakydami sau ir „tai nepadės man
gauti ko noriu“.
Išbraukus visas mintis, dažniausiai lieka nevilties jausmas – bet tai tik vaikiška
strategija, kaip esame įpratę gauti ko norim – ir ji nepadės.
Pratimas baigiamas, kai lieka jausmas – aš noriu ir jaučiu turėjimą, nepaisant to,
kad visiškai nežinau ką daryti.
Galiausiai apverčiame lapą ir patikriname, kaip jaučiasi noras ir išorės veiksniai,
prieš tai darytame pratime.
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Puikavimasis savo pasiekimais
Puikavimasis savo pasiekimais rodo, kad nesi laisvas savo gyvenime ir renkiesi tik
priemones, kaip gauti pritarimo iš aplinkinių, o ne to ko nori.
Daug pavyzdžių mums duoda įžymybės, kurios stengiasi nertis iš kailio, kad tik gautų
daugiau dėmesio, kad tik turėtų daugiau pasekėjų. Kuo daugiau pritarimo gauname,
tuo daugiau to dar norime – todėl dažnai tokios istorijos baigiasi narkotikų ar
alkoholio perdozavimu, visišku bankrotu ir t.t.
Puikavimasis vyksta iš silpnumo – nes bandome įtikinti aplinkinius, kad esame
stiprūs. Vien bandymas įtikinti rodo, kad nesijaučiu stiprus. Be to, jei mums pavyksta
pasiekti daugiau nei kitiems, mes bandome tada demonstruoti galią ir nurodinėti
kitiems, t.y. elgtis taip kaip aplinkiniai elgėsi su mumis kai turėjo galią. Todėl labai
norime, kad mums paklustų, o tai griauna ryšius. Be to galios demonstravimas rodo
žmogaus silpnumą – jei iš tikrųjų jausčiausi stiprus man nereikėtų įrodinėti
kiekviename žingsnyje, kad toks esu. Tokiame elgesyje nėra ramybės ir laisvės – mes
esame nuolatiniame įrodinėjime ir pripažinimo ieškojime.
Kas įdomiausiai, tokiu atveju mus valdo aplinka – nes ji duoda pritarimą kurio mums
reikia – todėl ir bandome demonstruoti galią tose srityse, kuriose kiti žmonės
silpnesni ir bandome tapti pavyzdžiu. Noras būti pavyzdžiu – pastatytas ant pritarimo
trūkumo.
Pasekmės:
• Tampu priklausomas nuo pritarimo iš aplinkos.
• Kuo daugiau pritarimo gaunu, tuo daugiau jo noriu.
• Puikavimasis tuo ką turiu greitai baigiasi ir norisi vis naujo objekto kuo
puikuotis.
• Nevertumo jausmas, kai sutinkame „geresnį“ už save.
• Noras pralenkti geresnį už save.
Išvada: Gyvenime nesame laimingi, kad ir ką jame pasiekiame, nes turime
nuolatinį pritarimo ir aplinkos paklusimo poreikį. Taip pat dažnai kamuoja baimė,
kad atsiras stipresnis ir viską atims ar nubaus.
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Apie baimes
Baimė visada yra įsivaizduojama, nes mes niekada nežinome kas bus ateityje. Baimė
teigia, kad staiga tapome “aiškiaregiais” ir žinome kas bus ateityje. Atidžiau
panagrinėje galime pastebėti, kad tai tik prielaidos, kurių labai norisi laikytis, nes tai
patogiau nei prisipažinti, kad visiškai nenutuokiame kas mūsų laukia.
Tuo pačiu, kad tikrai tikėtume jog baimė yra tikra, turime laikytis įsitikinimo, kad
praeities įvykiai būtinai pasikartos, ypač jeigu jie jau kartojosi ne vieną kartą. Tačiau
jeigu tai būtų tiesa, tai mūsų gyvenime neįvyktų nei vieno naujo įvykio.
Tavo visos baimės, tai tik istorijos iš praeities ir paveikslėliai prote. Tu esi laisvas, bet
kada juos paleisti ir judėti toliau.
Vienas iš lengvų būdų paleisti baimę, tai paleidimas noro, kad taip ir įvyktų, kaip
baimė sako. Pvz.: Bijau, kad išėjes į lauką sušalsiu. Tai ar galiu paleisti norą sušalti?
Bijau, kad galiu neišlaikyti egzamino. Tai ar galiu paleisti norą neišlaikyti egzamino?
Šis būdas veikia būtent todėl, kad baimė visada ateina ir su priešingu poliumi - noru,
kad tai įvyktų, nes tiek įvykus įvykiui kurio bijome, tiek išvengus jo baimė
neutralizuotųsi ir nėra jokio skirtumo, kuriuo būdu, tai nutiks.
Norėdamas išlaisvinti baimę paleisk, norą, kad taip nutiktų, kaip baimė sako.

Baimių paleidimas ir realybės patyrimas
Darbas su baimėmis, nesaugumu, pykčiu ir bet kuo kitu, ką mes pastebime praeityje
arba galvojime apie ateitį.
1.

Ar tai ko bijai vyksta dabar, šią akimirką?
(Realiai su tavimi, aplink tave ar tai tik yra prote?)

2.

Ar tai ko bijai vyksta čia?
(Tai ką matai, pasakoji, prisimeni vyksta čia? Ar tik prote?)

3.

Ar tai ko bijai yra tikra dabar, šiame momente?
(Ar tik istorija apie praeitį/ateitį?)

* Kai nutyla vidus prisiminti, kad gali tiesiog būti ir leisti viskam vykti, stebėti.
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Prisirišimas prie baimės
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl tikiu, kad reikia bijoti? Ką darau, kad galėčiau bijoti? Ką gaunu iš to?
Kodėl negaliu sustoti bijoti? Ir t.t.)

Koks man privalumas, nauda
baimės?

Koks man trūkumas baimės?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada gyvenime nieko nebijosite, kad ir ką darytumėte,
to neturėsite niekada, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai
atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
baimės?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol,
kol nebeliks visai.
77

Rytis Lukoševičius - isave.lt

Vengimas baimės
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip vengiu baimės? Kaip bėgu nuo to? Ką darau, kad to nejausčiau ir
nematyčiau? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu baimę?

Kodėl aš nemėgstu baimės?

1. Įsivaizduokite: visada visada gyvenime bijote, kad ir ką darytumėte, turėsite to
perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą baimės?“
Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol
nebeliks visai.
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Prisirišimas prie pokyčių
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl man reikia pokyčių? Ką darau, kad vyktų pokyčiai? Ką gaunu iš pokyčių?
Ir t.t.)

Koks man privalumas, nauda pokyčių?

Koks man trūkumas pokyčių?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada gyvenime nebus jokių pokyčių, kad ir ką
darytumėte, to neturėsite niekada, net jeigu norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
pokyčių?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol,
kol nebeliks visai.
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Vengimas pokyčių
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip vengiu pokyčių? Ką darau, kad jų būtų mažiau arba nebūtų? Ką darau, kad
niekas nesikeistų? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu pokyčius?

Kodėl aš nemėgstu pokyčių?

1. Įsivaizduokite: visada visada gyvenime vyks nuolatiniai pokyčiai, kad ir ką
darytumėte, turėsite to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei
norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą vengimą pokyčių?“ Kils
pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol nebeliks
visai.
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Gilesnis baimių tyrinėjimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aš nenoriu mylėti baimių ir saves bijančio, nes …
Aš mylėčiau baimes ir save bijantį, bet …
Aš nenoriu mylėti pavydo, nes …
Aš mylėčiau save pavydinti pilnai, bet …
Kokios baimės buvo vaikystėje? Paauglystėje? Suaugus?
Kokios baimės susijusios su tėvais iš praeities ir dabar gyvenime?
Ko ir kodėl bijau darbuose ir veiklose?
Kaip save įtikinau praeityje, kad baimės mane apsaugojo ir man padėjo?
Kokių baimių išvis nenoriu matyti, girdėti ir pripažinti, net sau?
Ko bijau, ko nenoriu niekam sakyti ir laikau paslaptyje?
Kada ir ko pavydėjau kitiems: vaikystėje, paauglystėje, suaugus?
Kaip patikiu, kad tas trūkumas iš kurio kyla pavydas yra tikras?
Kokių turiu prisiminimų, kur tikrai atrodė, kad kiti gavo, tai aš negavau ir tada
patyriau pavydą?
14. Kaip neigiu ir vengiu pavydo ir baimių?

Gilesnis drąsos tyrinėjimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ko aš bijau, kad nutiks, jeigu gyvensiu visiškoje drąsoje?
Ką aš galvoju, kad turėsiu daryti, jei gyvensiu visiškoje drąsoje?
Ką aš galvoju, kad nebegalėsiu daryti, jei gyvensiu visiškoje drąsoje?
Aš gyvenčiau visiškoje drąsoje, bet …
Aš nenoriu gyventi visiškoje drąsoje, nes …
Gyvenime su visais žmonėmis būčiau atviras ir nuoširdus, bet …
Nenoriu gyvenime būti atviras ir nuoširdus su visais, nes …
Ką aš gausiu jeigu visada darysiu, tai ką noriu, tada kada noriu?
Ką aš prarasiu jeigu visada darysiu, tai ką noriu, tada kada noriu?
Kas pasikeis mano gyvenime, jeigu visada būsiu ryžtingas?
Ką aš gausiu, jeigu visada elgsiuos ryžtingai?
Ką prarasiu jeigu visada elgsiuos ryžtingai?
Žinočiau, kad aš galiu viską gyvenime, bet …
Nenoriu galėti visko gyvenime, nes …
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Apie nuoskaudas, kaltinimą ir auką
Mes įpratome manyti, kad kiti gali mus įskaudinti ir todėl dažnai laukiame jų
atsiprašymo, vietoj to, kad atleistume patys ir taptume laisvi. Kaltinam ir rodos į
įšorę, tačiau tie įvykiai senai praėjo ir skausmą patiriame tik mes. Kai kurie iš tų, ką
kaltiname, gal jau net nebėra gyvi, o skausmas lieka.
Teko girdėti posakį arba guosti save: „Laikas gydo žaizdas… Nieko praeis šiek tiek
laiko, bus lengviau…“. Taip tiesiog tampame laiko ir istorijų auka, laukiame ir
kenčiame.
Laikas nieko nekeičia! Kitaip neturėtume nuoskaudų, kurios tęsiasi dešimtmečiais ir
nebūtų žmonių, kurie jas nešiotųsi, nes laikas jau praėjo.
Nuoskaudų atleidimas yra sąmoningas pasirinkimas atsakomybės už savo jausmus ir
gyvenimą, todėl tai priklauso nuo tavęs ir tu turi galią ir laisvę, atleisti už absoliučiai
viską, ką dar nešiesi savyje.
Pozicija, kuri leidžia išspręsti nuoskaudas yra atsakomybė:
Jei man skauda, tai aš spaudžiu. Reiškia aš ir atleidžiu, tai ką spaudžiau savyje!
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Nuoskaudų ir atleidimo tyrinėjimas
1. Už ką neatleidžiu sau? Kodėl nenoriu atleisti sau?
2. Kaip priimu sprendimą neatleisti?
3. Kokius turiu prisiminimus, kur mane įskaudino, įžeidė, pažemino ir t.t.?
Kaip patikiu, kad mane KITI įskaudino?
Kuo man naudinga/patinka būti auka toje situacijoje?
Ką prarasiu jei priimsiu už tai pilną atsakomybę?
4. Kas bus jei sau visiškai atleisiu?
5. Ką pradėsiu daryti, kai atleisiu sau?
6. Ką pradėsiu daryti, kai atleisiu kitiems?
7. Kas blogo nutiks jeigu visiškai atleisiu visiems?
8. Kas gero nutiks jeigu visiškai atleisiu visiems?
9. Ką gausiu jeigu pilnai atleisiu sau?
10. Ką prarasiu jeigu pilnai atleisiu sau?
11. Kokios baimės trukdo atleisti?
12. Kur jaučiuosi teisus ir dėl to neatleidžiu, nes tai teisinga?!
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Ko tu privalai norėti/nenorėti?
Dažnai tikslus formuojame pagal tai, ką mus mokė, ko norėjo aplinka ir kokios
socialinės norų taisyklės. Gal tiki, kad privalai mylėti? Kad privalai būti geras?
Privalai norėti mylėti vaikus, tėvus ir t.t. Ir kita dalis gyvenime gautų taisyklių yra
apie tai, ko tikrai negalima norėti: aistros, pinigų, išdidumo,...
Ko aš privalau norėti?

Ko aš privalau nenorėti?
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Klausimai sekso temos tyrinėjimui
Ši tema yra pasitikėjimo, atvirumo ir išdidumo susireikšminimo dalis. Palietus šią
temą staiga išlenda istorija: mano reikalai yra ASMENIŠKI ir todėl slėptini, nes aš
tikiu, kad esu ta iliuzinė asmenybė, kuri turi tas problemas ir situacijas, apie kurias
nenoriu kalbėti.
1. Kaip ieškau meilės sekse?
2. Kodėl man atrodo, kad gaunu meilę per prisilietimą, bučinius, mylėjimąsi?
3. Kaip patikėjau, kad gaunu meilę per prisilietimus, bučinius, mylėjimąsi?
4. Ko nenoriu atsisakyti, prarasti, nebepatirti šioje srityje?
5. Ko gėdijuosi sekse, kalbėjime apie tai, galvojime?
6. Kur ir dėl ko jaučiuosi kaltas šioje temoje?
7. Kokie buvo pirmieji patyrimai ir įspūdžiai?
8. Kokie buvo geriausi patyrimai?
9. Kokie buvo blogiausi patyrimai?
10.Kokią visuomenės nuomonę apie seksą formavo mano aplinka vaikystėje/
paauglystėje/suaugus?
11.Kodėl tikiu, kad tai labai asmeniška ir slėptina? Kokius jausmus vengiu patirti,
gindamas savo paslapčių slaptumą?
12.Kuo tikiu apie kalbėjimą su aplinkiniais sekso tema?
13.Kaip patikiu, kad aš esu ta asmenybė, kuriai tai intymu, slapta, asmeniška?
Kodėl noriu to laikytis ir tuo toliau tikėti?
14.Ką prarasiu, jei nustosiu tapatintis su šia savo gyvenimo istorijos dalimi?
15.Nepriimtina socialiai tai aptarinėti, viešinti ir pasakoti.
16.Kokių turi idėjų, kad tau tai turėtų nerūpėti, turėtum nenorėti ir gal jautiesi
blogai dėl to, kad nori, kad vis dar turi tokius troškimus ir trūkumus?
17.Kurių savo kūno dalių nepriimi, nori pakeist? Nenori, kad kiti matytų ir
pastebėtų?
18.Ką tave mokė tėvai apie lytinius santykius?
19.Kodėl reikia susilaikyti?
20.Kodėl reikia nesusilaikyti?
21.Kas man yra labai asmeniška ir ko nenoriu niekam sakyti apie save, savo
norus, savo baimes šioje srityje?
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Troškimų išlaisvinimo klausimai
1. Kas bus ir kokiu būsiu, kai leisiu sau viską?
2. Ką galima norėti (daryti, jausti, gauti…), kai esi geras?
3. Ko nevalia norėti, jei esi geras?
4. Ką galima norėti (daryti, jausti, gauti…), kai esi blogas?
5. Ko nevalia norėti, jei esi blogas?
6. O kas blogo nutiks, jei visiškai neslopinsi aistros ir geismo?
7. O kas gero nutiks, jei visiškai neslopinsi aistros ir geismo?
8. Kas bus, jei veiksi nepaisant baimės?
9. Kas baisaus nutiks, jei tau nepavyks iš pirmo karto tai, ką nori daryti?
10. Ko norisi, bet bijai imtis veiksmo?
11. Kaip tau atrodo, kad pasikeisi pats ar pasikeis tavo elgesys, kai būsi turtingas?
12. Kaip tu įsivaizduoji, kad turėsi atrodyti, rengtis, elgtis, bendrauti su žmonėmis,
nes nebeslopini aistros ir geismo?
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Prisirišimas prie aistros ir troškimų
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl noriu aistros ir troškimų? Ką gausiu, jeigu leisiu sau aistrą ir troškimus? Ir
t.t.)

Koks man privalumas/nauda aistros ir
troškimų?

Kuo man kenkia ar trukdo aistra ir
troškimai?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada nejausite aistros ir troškimų, kad ir ką
darytumėte, to nepatirsite niekada, net jeigu norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
aistros ir troškimų?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija,
sveikinkite ją tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas aistros ir troškimų
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Ką darau, kad išvengčiau aistros ir troškimų? Kaip slepiuos ir bėgu nuo to? Ką
vengiu patirti gyvenime, kai bėgu nuo aistros ir troškimų? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu aistrą ir troškimus?

Kodėl aš nemėgstu aistros ir troškimų?

1. Įsivaizduokite: visada visada patiriate aistrą ir troškimus, kad ir ką darytumėte,
turėsite to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą aistros ir
troškimų?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją
tol, kol nebeliks visai.
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Prisirišimas įtakoti aplinką
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl noriu įtakoti aplinką? Ką gausiu, jeigu pilnai įtakosiu aplinką? Ir t.t.)

Koks man privalumas/nauda įtakoti
aplinką?

Kuo man kenkia ar trukdo aplinkos
įtakojimas?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada negalėsite įtakoti aplinkos, kad ir ką
darytumėte, to nepatirsite niekada, net jeigu norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
darymo įtakos aplinkai?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija,
sveikinkite ją tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas įtakoti aplinką
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Ką darau, kad išvengčiau įtakos aplinkai? Kaip slepiuos ir bėgu nuo to? Ką
vengiu patirti gyvenime, kai bėgu nuo įtakos aplinkai? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu įtakoti aplinką?

Kodėl aš nemėgstu įtakoti aplinkos?

1. Įsivaizduokite: visada visada darote įtaką aplinkai, kad ir ką darytumėte,
turėsite to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą įtakoti
aplinką?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol,
kol nebeliks visai.
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Holistinis paleidimo būdas
Jis taip vadinamas todėl, kad pasveikiname priešingas puses, priešingas energijas,
dualumą, kuris yra visuose jausmuose, reiškiniuose ir patyrimuose.
Pvz: turime meilę ir pyktį, kaip priešingus reiškinius.
1. Ar galėtum pasveikinti meilę, tiek kiek jauti?
Ar galėtum pasveikinti pyktį, tiek kiek jauti?
(Darome tai tiek kartų kiek reikės kol jausime neutralumą ir daugiau ramybės)

2. Ar galėtum paleisti norą laikytis abiejų?
Tokiu būdu galime paleidinėti ir tai ką jaučiame konkrečiose situacijose, tiesiog
paklausę savęs, kas mums yra priešinga tam jausmui, kurį patiriame ir tada
sveikindami abi priešingybes, kol jos atsipalaiduos.
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Prisirišimas tikėtis blogiausio
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl tikiuosi blogiausio? Ką gausiu, jeigu visada tikėsiuos blogiausio? Ir t.t.)

Koks man privalumas/nauda tikėtis
blogiausio?

Kuo man kenkia ar trukdo tikėtis
blogiausio?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada negalėsite tikėtis blogiausio, kad ir ką
darytumėte, to nepatirsite niekada, net jeigu norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
tikėjimosi blogiausio?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija,
sveikinkite ją tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas tikėtis blogiausio
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Ką darau, kad išvengčiau tikėjimosi blogiausio? Kaip slepiuos ir bėgu nuo to? Ką
vengiu patirti gyvenime, kai bėgu nuo tikėjimosi blogiausio? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu tikėtis blogiausio?

Kodėl aš nemėgstu tikėtis blogiausio?

1. Įsivaizduokite: visada visada tikitės blogiausio, kad ir ką darytumėte, turėsite
to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite.
Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą tikėtis
blogiausio?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją
tol, kol nebeliks visai.
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Praeitis
Šiuos pratimus gali atlikti kiekvienam šeimos nariui/ senai meilei/ įvykiui/ veiksmui atskirai
arba „bendrai paėmus“, pirmu atveju reikia užsiduoti šiuos klausimus apie kiekvieną iš jų (pvz. su
tėčiu, darbu ir t.t.) atskirai. Geriausia tai atlikti rašant, ypatingai, jeigu tai darai vienas (-a).
1. Šeima (visus prisiminimus gerus ir blogus užrašyti ir paleisti).
a) Ką jie (jis/ ji) tau yra padarę?
b) Ką tu jiems (jam/ jai) esi padaręs (-iusi)?
c) Ko jie (jis/ ji) tau neleido?
d) Ko tu jiems (jam/ jai) neleidai?
2. Senos meilės (visus prisiminimus gerus ir blogus užrašyti ir paleisti).
a) Ar galėčiau leisti jiems (jam/ jai) būti praeityje?
b) Ar galėčiau jiems (jam/ jai) leisti palikti mane, pasitraukti?
c) Ar galėčiau jiems (jam/ jai) leisti judėti toliau?
d) Ar galėčiau sau leisti judėti toliau?
e) Ar galėčiau sau leisti daugiau niekada nebepamatyti to žmogaus?
f) Ar galėčiau leisti tai istorijai visiškai pasibaigti?
g) Ar galėčiau sau leisti pamiršti tą žmogų?
h) Ar galėčau leisti tam žmogui pamiršti mane?
3. Seni skausmai (visus prisiminimus gerus ir blogus užrašyti ir paleisti).
a) Skausmingi patyrimai/ prisiminimai/ traumos/ nuo ko slėpdavaisi?
b) Ligos
c) Operacijos/ skiepai-adatos-patikrinimai-otontologija („medikai“)/ abortas ar persileidimas ir pan.
4. Netektys ir nemalonumai (visus prisiminimus gerus ir blogus užrašyti ir paleisti).
a) Atstūmimai
b) Darbuose
c) Turto netektys/ problemos/ vagystės
d) Mirtys
5. Žmonės tavo gyvenime (išvardink juos ir vėliau užsiduok šiuos klausimus):
a) Ar galėčiau jiems (jam/ jai) leisti būti praeityje?
b) Ar galėčiau leisti jiems (jam/ jai) palikti mane ir pasitraukti?
c) Ar galėčiau jiems (jam/ jai) leisti judėti toliau (be manęs)?
d) Ar galėčiau sau leisti judėti toliau (be jų/ jos/ jo)?
e) Seni priešai (pvz., vaikystės)? Ar galėtum jiems ir sau atleisti ir išsilaisvinti nuo jausmo
pavadinimu „priešas“?
6. Seni sprendimai ir „pastrigimai“ (visus prisiminimus gerus ir blogus užrašyti ir paleisti).
a) Kokius sprendimus nuolatos kartodavai ir atlikdavai sunkumams atėjus ar pasitraukus?
Ar galėtumei sau leisti tuos sprendimus atšaukti ir paleisti?
(pvz., dar inirtingiau spręsti arba „daugiau niekada...“)
b) Kokius sprendimus nuolat kartodavai: I) šeimoje II) su draugais III) su mylimu
žmogumi IV) darbe? Ar galėtumei sau leisti tuos sprendimus atšaukti ir paleisti?
c) Kokie nors prakeikimai (linkėjimai blogo)? Galėtum tai atšaukti ir paleisti?
d) Kam niekaip negali atleisti? Ar galėtum tai paleisti ir leisti sau atleisti?
e) Kieno niekaip negali atsiprašyti? Ar galėtum tai paleisti ir leisti sau atsiprašyti?
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Tikslo formulavimas
1. Užrašykite jį dabartyje taip, tarsi jis jau pasiektas. Įvardinant jį kaip įvykį
ateityje, jis visada liks nepasiekiamas - ateityje.
2. Pozityviai, be neigiamų žodžių ar dalelių. Įvardinkite tai, ko norite, o ne tai, ko
nenorite.
3. Tai turėtų jaustis realistiška, su pojūčiu aš galiu. Kitaip tariant, tai turėtų jaustis
„įmanoma“ su pojūčiu „aš galiu tai turėti“.
4. Įtraukite į tikslo formuluotę save patį, kad tai jūsų, kad esi tiksle ir su tikslu.
5. Rašyk tiksliai, aiškiai ir trumpai. Parašyk tai taip trumpai, kaip įmanoma, bet
visiškai pilnai įtrauk tai, ko nori. Naudok tuos žodžius, kurie tau turi prasmę.
6. Rašyk konkrečiai, bet be jokių apribojimų. Palik teiginius atvirus, kad
rezultatai galėtų pranokti pradinius lūkesčius ir planus.
7. Nenaudok tiksluose žodžio „Noriu“.
8. Įvardinkite tikslą ar galutinį rezultatą, o ne priemones jam pasiekti ar planą,
kaip tai padaryti.
9. Vienas tikslas, vienoje formuluotėje. Neišsklaidykite savo energijos pridėdami
daug tikslų į vieną formuluotę.
Su kiekvienu noru ir tikslu gyvenime, siekiame kažko išvengti, nuo kažko pabėgti, tai
kai užsirašei tikslą, paklausk saves:
Nuo ko aš bėgu, ko man nereiks patirti, jausti, išgyventi, jei tai gausiu?
Visus atėjusius atsakymus paleisk, kol nebereikės nuo nieko bėgti.
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Tikslų pavyzdžiai
Darbas/ Karjera/ Finansai
Aš nusprendžiu patirti visišką gausą ir turtą kasdien su lengvumu.
Aš leidžiu sau veikti efektyviai ir sėkmingai darbe su lengvumu.
Aš leidžiu sau lengvai paleisti visos darbo dienos metu.
Aš leidžiu sau lengvai turėti ir džiaugtis man tinkamiausiu darbu šiame gyvenimo
etape.
Aš leidžiu sau lengvai atrasti ir išvystyti karjerą, kuri leis man pilnai realizuoti save ir
suteiks gausų finansinį atlygį.
Aš leidžiu sau turėti ______ € ir daugiau per mėnesį su lengvumu
Aš leidžiu sau turėti ______ € ir daugiau šią savaitę vien paleidinėjant.
Santykiai/ Bendravimas
Aš leidžiu mano santykiams su ____________ būti džiaugsmingiems, su meile ir
palaikymu.
Aš leidžiu sau lengvai ir efektyviai komunikuoti su _______________.
Aš leidžiu situacijai su ______________ išsispręsti taikiai, su supratimu visiems
dalyvaujantiems.
Aš leidžiu sau mylėti ir priimti (ar atleisti) sau (arba __________) besąlygiškai.
Aš leidžiu sau mylėti ____________ su lengvumu.
Mityba
Aš leidžiu sau lengvai pasiekti ir išlaikyti mano idealų kūno svorį.
Aš leidžiu sau mėgautis valgomu maistu, kuris palaiko mano kūną sveiką, tvirtą ir
liekną su lengvumu.
Bendra sveikata
Aš leidžiu sau visada paleisti lengvai ir greitai.
Aš leidžiu sau miegoti puikiai ir pabusti pailsėjus bei pilnam jėgų _____ valandą ryte
su lengvumu.
Aš leidžiu sau lengvai turėti optimalią sveikatą ir gerbūvį su lengvumu.
Aš leidžiu sau su meile palaikyti __________ jo/ jos augime ir laisvėje.
Aš leidžiu ___________ turėti tai, ko jis/ ji nori sau su lengvumu.
Aš leidžiu vaikams gyventi, kaip jiems harmoningiausia su lengvumu.
Aš leidžiu sau džiaugtis gyvenimu lengviau ir greičiau nei galvoju.
Aš leidžiu sau daryti tai, kas džiugina kasdien su lengvumu.
Pastaba: Tai yra pavyzdžiai ir galite jais pasinaudoti kaip pagrindu formuojant savo
tikslus.
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Santykių pasąmoninis žemėlapis
1. Žodinis programavimas - tai viskas, ką mes girdėjome apie santykius,
bendravimą, skirtingas lytis savo vaikystėje.
Pastebėjimas: Užrašyk viską, ką girdėjai apie santykius, šeimą, vyrus ir
moteris vaikystėje, ištikimybę, bendravimą santykiuose, pareigas ir prievoles.
Suvokimas: Užrašyk, kaip tu tiki, kad tavo girdėti teiginiai, jau įtakojo tavo
santykius poroje?
Disasociacija: Ar gali pamatyti, kad šios mintys yra tik atspindys to, ką tu
išmokai, bet nėra tai, kas tu esi ar kas iš tikro vyksta santykiuose?
Ar matai, kad dabar, šią akimirką turi galią padaryti kitokį pasirinkimą?
Dabar, tiesiog paleisk visus užrašytus įsitikinimus ir istorijas, kol jausi, kad tau
tai nebeturi svorio.
2. Modeliavimas - atkartojimas ir panašumai su tuo ką matėme, kaip elgėsi mūsų
tėvai šeimoje, kai mes augome arba tai ką mačiau aplinkoje.
Ar jie vengė konfliktų? Gal nesikalbėdavo, kai pykdavosi? Gėrė, barėsi, buvo
neištikimi? Džiaugėsi ar ne vienas kitu? Kaip leisdavo laiką? Rūpinosi vienas
kitu ar buvo atskirai?
Pastebėjimas: Užrašyk savybes ir įpročius, kuriuos turėjo kiekvienas iš tėvų
šeimoje ir poros santykiuose.
Suvokimas: Užrašyk, kaip tu tiki, kad tavo matyti modeliai ir šablonai jau
įtakojo tavo santykius poroje?
Disasociacija: Ar gali pamatyti, kad buvimas tokiu poroje yra tik kažkas, ką tu
išmokai, bet tai nesi tu? Ar matai, kad dabar, šią akimirką turi galią padaryti
kitokį pasirinkimą?
Dabar, tiesiog paleisk visus užrašytus įsitikinimus ir istorijas, kol jausi, kad tau
tai nebeturi svorio.
3. Asmeninė patirtis, stiprų įspūdį palikę įvykiai.
Pastebėjimas: Ką konkrečiai įsimintino malonaus arba nemalonaus patyrei,
kas yra susiję su tavo šeima ir tėvų bendravimu, vaikystėje?
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Suvokimas: Užrašyk, kaip šie įvykiai galėjo įtakoti tavo santykius poroje?
Disasociacija: Ar gali pamatyti, kad buvimas tokiu poroje yra tik kažkas, ką tu
išmokai, bet tai nesi tu? Ar matai, kad dabar, šią akimirką turi galią padaryti
kitokį pasirinkimą?
Dabar, tiesiog paleisk visus užrašytus įsitikinimus ir istorijas, kol jausi, kad tau
tai nebeturi svorio.
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Pinigai ir jų istorija
Prisimink, kad troškimas, tai trūkumas ir kuo labiau trokštame pinigų, tuo sunkiau
juos gauti, nes viduje laikome trūkumą. Paleisdami tą trūkumo jausmą galime
išsilaisvinti ir veikti. Kartais daug fantazuojame, kaip bus ir per mažai veikiame. Tai
gal geriau paleisti troškimus ir pasiekti rezultatą. Lesteris yra pasakęs, kad „Geriau
kaupk pinigus banke, o ne galvoje“.
Dažnai yra manoma, kad turėti daug pinigų yra nedvasinga, nuodėminga. Tokiu
atveju uždirbamus pinigus išleidžiame arba net neleidžiame sau jų uždirbti, sunku
paprašyti už savo darbą tinkamą atlygį ar net rasti darbą. Paleides ir būdamas laisvas
lengvai pamatysi, kad tai buvo tik istorijos, o meilė ir ramybė atneša gausą.
Daugelį šablonų ir taisyklių išmokom augdami savo šeimoje. Paprastai veikiame arba
pagal tai kaip tėvai, seneliai elgėsi arba priešinamės tam. Abiem atvejais nesame
laisvi ir taip sukuriame sau kliūtys finansuose ir jų tiksluose.
1. Ar yra kokių nors dalykų, susijusių su jūsų tėvų, senelių požiūriu į pinigus,
kuriuose norėtumėte pakeisti arba kuriems priešinatės?
2. Ar esate perėmę kokį nors tėvų, senelių elgesio su pinigais modelį ar jų požiūrį į
pinigus?
3. Ar yra dar koks nors iš tėvų, senelių perimtas dalykas, kuris darė įtaką jūsų
finansiniams sprendimams ir kurį norėtumėte pakeisti?
4. Kokių dalykų bijote, kurie gali atsitikti, jeigu turėsite daug pinigų arba finansinę
laisvę?
5. Ko dar bijote, kas galėtų atsitikti, jeigu banke turėtumėte daug pinigų?
6. Kaip pinigai įtakos jūsų santykius su kitais žmonėmis? (Šeima, draugai, kolegos,
pažįstami, kaimynai ir t.t.)
7. Kokios yra tavo baimės apie pinigus, finansus, taupymą, investavimą, pirkinius?
(Užrašes kiekvieną pažiūrėk gal prisiminsi iš kur ją perėmei ir tada paleisk kol
būsi laisvas nuo baimių apie pinigus).
8. Kokias turi taisykles apie taupymą, investavimą, uždirbimą, išleidimą pinigų?
9. Ką dabar galvoji ir kaip vertini, reaguoji į tėvų, brolių/sesių, draugų finansinę
situaciją? Kokios mintys, vertinimai, smerkimai ar susižavėjimai kyla?
10. Kokius turi įsitikinimus apie savo profesiją, darbus kas susiję su pinigais? Kiek tu
tiki, kad galima uždirbti darant tai ką darai ir kada? Kaip tuo patikėjai ir kaip
toliau palaikai tą tikėjimą? Kieno istorijos remiesi, kai tuo tiki?
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Prisirišimas prie pinigų
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl nori pinigų? Kodėl tau svarbūs pinigai? Kaip gauni pinigus? Ir t.t.)

Koks man privalumas, nauda pinigų?

Koks man trūkumas pinigų?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada negalėsite turėti pinigų, kad ir ką darytumėte, to
nepatirsite niekada, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai
atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
pinigų?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol,
kol nebeliks visai.
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Vengimas pinigų
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip vengiu pinigų? Kaip slepiuos ir bėgu nuo pinigų? Ką vengiu patirti gyvenime,
kad to nematyti? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu pinigus?

Kodėl aš nemėgstu pinigų?

1. Įsivaizduokite: visada visada turėsite pinigų, kad ir ką darytumėte, turėsite to
perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils energija,
sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą pinigų?“
Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol
nebeliks visai.
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Prisirišimas prie taupymo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip jautiesi taupydamas pinigus? Kodėl nori taupyti pinigus? Kaip ir kur taupai? Ir
t.t.)

Koks man privalumas, nauda taupyti?

Koks man trūkumas taupyti?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada negalėsite taupyti, kad ir ką darytumėte, to
nepatirsite niekada, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai
atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
taupymo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol,
kol nebeliks visai.
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Vengimas taupyti
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip vengiu taupyti? Kaip slepiuos ir bėgu nuo taupymo? Ką vengiu patirti
gyvenime, kad to nematyti? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu taupyti?

Kodėl aš nemėgstu taupyti?

1. Įsivaizduokite: visada visada taupysite, kad ir ką darytumėte, turėsite to perteklių,
nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils energija, sveikinkite ją
tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą taupymo?“
Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol
nebeliks visai.
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Prisirišimas prie mokesčių
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl moki mokesčius? Kodėl tau svarbūs mokesčiai? Kur jautiesi mokantis
mokesčius? Ir t.t.)

Koks man privalumas, nauda
mokesčių?

Koks man trūkumas mokesčių?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada nemokėsite mokesčių, kad ir ką darytumėte, to
nepatirsite niekada, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai
atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
mokesčių?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol,
kol nebeliks visai.
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Vengimas mokesčių
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip vengiu mokesčių? Kaip slepiuos ir bėgu nuo mokesčių? Ką vengiu patirti
gyvenime, kad to nematyti? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu mokesčius?

Kodėl aš nemėgstu mokesčių?

1. Įsivaizduokite: visada visada mokėsite mokesčius, kad ir ką darytumėte, turėsite
to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils energija,
sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą mokesčių?“
Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol
nebeliks visai.
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Vizijos įgyvendinimas
Prisimink, kad bet kuriam tikslui nuleisti „ant žemės“ ir nukeliauti iki veiksmų padės
klausimas:
Ko reikia, kad …. (… įgyvendinčiau tikslą? … paleisčiau baimes? )
Tada atėjusius atsakymus paleisk tau patinkančiu būdu ir ten kur daug yra „nežinau“
ar kažkokio pasimetimo.
Prisimink, kad gali formuoti ketinimą panašų į „Paleidžiu visas priežastis, kurias turiu
prote ir pasąmonėje, dėl kurių … (blokuoju; bijau; nežinau atsakymų; trukdau sau);
Papildomi klausimai padedantys jaustis dar laisviau vizijos įgyvendinime:
1.
2.
3.
4.

Kas gali tau sutrukdyti pasiekti savo viziją?
Ko reikia, kad įgyvendintum viską ką užsibrėžei?
Ko reikia, kad aiškiai žinotum, ko daryti nereikia?
Ko reikia, kad džiaugtis dabar, o ne tik tada kai pasieksi rezultatą?
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Prisirišimas daryti veiksmus
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl darai veiksmus? Kodėl tau svarbu daryti veiksmus? Kur jautiesi darantis
veiksmus? Ir t.t.)

Koks man privalumas, nauda daryti
veiksmus?

Kuo man trukdo ar kenkia, daryti
veiksmus?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada nedarysite jokių veiksmų, kad ir ko norėtumėte,
to nepatirsite niekada, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją tol, kol
pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą daryti
veiksmus?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol,
kol nebeliks visai.
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Vengimas daryti veiksmus
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip vengiu daryti veiksmus? Kaip slepiuos ir bėgu nuo veiksmų darymo? Ką
vengiu patirti gyvenime, kad nematyčiau kaip nesiimu veiksmų? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu daryti veiksmus?

Kodėl aš nemėgstu daryti veiksmus?

1. Įsivaizduokite: visada visada darysite veiksmus, kad ir ką darytumėte, turėsite to
perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils energija,
sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą daryti
veiksmus?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol,
kol nebeliks visai.
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Prisirišimas prie sunkaus darbo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl tiki sunkiu darbu? Kodėl tau svarbu sunkiai dirbti? Kur jautiesi sunkiai
dirbantis? Ir t.t.)

Koks man privalumas, nauda sunkaus
darbo?

Kuo man trukdo ar kenkia, sunkus
darbas?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada nedarysite jokio sunkaus darbo, kad ir ko
norėtumėte, to nepatirsite niekada, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją
tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
sunkaus darbo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite
ją tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas sunkaus darbo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip vengiu sunkaus darbo? Kaip slepiuos ir bėgu nuo sunkaus darbo? Ką vengiu
patirti gyvenime, kad nepatirčiau sunkaus darbo? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu sunkų darbą?

Kodėl aš nemėgstu sunkaus darbo?

1. Įsivaizduokite: visada visada dirbsite sunkų darbą, kad ir ką darytumėte, turėsite
to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils energija,
sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą sunkaus
darbo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol
nebeliks visai.
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Prisirišimas džiaugtis dabar (procesu)
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl nori džiaugtis dabar? Kodėl tau svarbu džiaugtis dabar? Kur leidi sau
džiaugtis dabar? Ir t.t.)

Koks man privalumas, nauda džiaugtis
dabar?

Kuo man trukdo ar kenkia, džiaugtis
dabar?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada nesidžiaugsite dabar (procesu), kad ir ko
norėtumėte, to nepatirsite niekada, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją
tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
džiaugtis dabar?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite
ją tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas džiaugtis dabar (procesu)
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip vengiu džiaugtis dabar? Kaip slepiuos ir bėgu nuo džiaugsmo dabar? Ką
vengiu patirti gyvenime, kad nepatirčiau džiaugsmo dabar? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu džiaugtis dabar?

Kodėl aš nemėgstu džiaugtis dabar?

1. Įsivaizduokite: visada visada džiaugiatės dabar, kad ir ką darytumėte, turėsite to
perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils energija,
sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą džiaugtis
dabar?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol
nebeliks visai.
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Vilties sąvokos paleidimas
Kas yra viltis? Kaip tai jaučiasi?

Kas nėra viltis? Kaip tai jaučiasi?
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Nevilties sąvokos paleidimas
Kas yra neviltis? Kaip tai jaučiasi?

Kas nėra neviltis? Kaip tai jaučiasi?
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Prisirišimas prie dėkingumo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl reikia dėkingumo? Kodėl tau svarbus dėkingumas? Kur jautiesi dėkingas? Ir
t.t.)

Koks man privalumas, nauda
dėkingumo?

Kuo man trukdo ar kenkia,
dėkingumas?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada nejausite dėkingumo, kad ir ko norėtumėte, to
nepatirsite niekada, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai
atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
dėkingumo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją
tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas dėkingumo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip vengiu dėkingumo? Kaip slepiuos ir bėgu nuo dėkingumo? Ką vengiu patirti
gyvenime, kad nepatirčiau dėkingumo? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu dėkingumą?

Kodėl aš nemėgstu dėkingumo?

1. Įsivaizduokite: visada visada jausite dėkingumą, kad ir ką darytumėte, turėsite to
perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils energija,
sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą
dėkingumo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją
tol, kol nebeliks visai.
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Prisirišimas būti vertu(-a)
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl reikia būti vertu(-a)? Kodėl tau svarbus būti vertu(-a)? Kur jautiesi vertas(a)? Ir t.t.)

Koks man privalumas, nauda būti
vertu(-a)?

Kuo man trukdo ar kenkia, būti
vertu(-a)?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada nebūsite vertas(-a), kad ir ko norėtumėte, to
nepatirsite niekada, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai
atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
buvimo vertu(-a)?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija,
sveikinkite ją tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas būti vertu(-a)
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip vengiu būti vertu(-a)? Kaip slepiuos ir bėgu nuo buvimo vertu(-a)? Ką vengiu
patirti gyvenime, kad nepatirčiau būti vertu(-a)? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu būti vertu(-a)?

Kodėl aš nemėgstu būti vertu(-a)?

1. Įsivaizduokite: visada visada būti vertu(-a), kad ir ką darytumėte, turėsite to
perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils energija,
sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą būti vertu(a)?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol
nebeliks visai.
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Prisirišimas prie nevilties
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl reikia nevilties? Kodėl sureikšmini neviltį? Kur jauti neviltį? Ir t.t.)

Koks man privalumas, nauda
nevilties?

Kuo man trukdo ar kenkia, neviltis?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada nejausite nevilties, kad ir ko norėtumėte, to
nepatirsite niekada, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai
atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
nevilties?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol,
kol nebeliks visai.
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Vengimas nevilties
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip vengiu nevilties? Kaip slepiuos ir bėgu nuo nevilties? Ką vengiu patirti
gyvenime, kad nepatirčiau nevilties? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu neviltį?

Kodėl aš nemėgstu nevilties?

1. Įsivaizduokite: visada visada jausite neviltį, kad ir ką darytumėte, turėsite to
perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils energija,
sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą nevilties?“
Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol
nebeliks visai.
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Papildomi klausimai vertės, nevilties ir dėkingumo
paleidimui
1. Kaip žinosi, kad esi vertas(-a)? Ką turi padaryti arba ko nedaryti, kad būtum
vertas(-a)?
2. Kaip žinai, kad esi nevertas(-a)? Ką turi padaryti arba ko nedaryti, kad būtum
nevertas(-a)?
3. Kur nustotum įsitempti, stresuoti, stengtis, jeigu žinotum 100%, kad esi vertas(a)?
4. Už ką jau jauti dėkingumą gyvenime (džiaugiesi, kad turi)?
5. Kur tau atrodo, kad turėtum jausti dėkingumą, bet jauti kažką kitą?
6. Kas pasikeis, jeigu visada būsi dėkingas?
7. Ką prarasi arba gausi, jeigu niekada daugiau nejausi dėkingumo?
8. Koks bus gyvenimas, jeigu nėra jokios vilties, kad bus geriau arba bus blogiau?
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Prisirišimas prie nusivylimo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl reikia nusivilti? Kodėl sureikšmini nusivylimą? Kur jauti nusivylimą? Ir t.t.)

Koks man privalumas, nauda
nusivylimo?

Kuo man trukdo ar kenkia,
nusivylimas?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada nejausite nusivylimo, kad ir ko norėtumėte, to
nepatirsite niekada, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai
atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
nusivylimo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją
tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas nusivylimo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip vengiu nusivylimo? Kaip slepiuos ir bėgu nuo nusivylimo? Ką vengiu patirti
gyvenime, kad nepatirčiau nusivylimo? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu nusivylimą?

Kodėl aš nemėgstu nusivylimo?

1. Įsivaizduokite: visada visada jausite nusivylimą, kad ir ką darytumėte, turėsite to
perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils energija,
sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą
nusivylimo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją
tol, kol nebeliks visai.
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Prisirišimas prie apatijos
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kur renkiesi apatiją? Kodėl sureikšmini apatiją? Kaip laikaisi ir gini apatiją? Ir t.t.)

Koks man privalumas, nauda apatijos?

Kuo man trukdo ar kenkia, apatija?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada nejausite apatijos, kad ir ko norėtumėte, to
nepatirsite niekada, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai
atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
apatijos?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol,
kol nebeliks visai.
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Vengimas apatijos
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip vengiu apatijos? Kaip slepiuos ir bėgu nuo apatijos? Ką vengiu patirti
gyvenime, kad nepatirčiau apatijos? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu apatiją?

Kodėl aš nemėgstu apatijos?

1. Įsivaizduokite: visada visada jausite apatiją, kad ir ką darytumėte, turėsite to
perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils energija,
sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą apatijos?“
Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol
nebeliks visai.
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Papildomi klausimai nusivylimo ir apatijos paleidimui
1. Nuo ko bandai pabėgti, kai nusivili savimi ar tuo ką darei? Kam tau to reikia? Ką
paslepi už nusivylimo?
2. Koks būtų jausmas pasiryžti atlikti, tai ką nusprendei iki galo, kol tiesiog
padarysi nesvarbu kiek bandymų tam reikės?
3. Kokios baimės iškyla jei nusprendi eiti iki galo?
4. Kaip į tave reaguos aplinkiniai, jei visada eisi iki galo?
5. Kaip reaguotum į klaidas, jei esi nusprendęs eiti iki galo?
6. Ką prarasi, jei daugiau niekada nebausi savęs?
7. Ką gausi, jei daugiau niekada nebausi savęs?
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Kas trukdo tikslams
1. Norėjimas - prisimink noras, tai yra trūkumas. Kol prote laikai norą, tai reiškias
laikai trūkumą ir gauni trūkumą, neturėjimą.
2. Pasipriešinimas - kovojam, priešinamės pačiam tikslui ir jausmam, kurie mum
su tuo iškyla. Dažnai su tikslu galim netgi priešintis kažkam ko tiesiog nenorim
matyti ir kelti sau tą tikslą būtent, kad kovoti su tuo. Pvz. Keliu gausos tikslą, kad
nejausti pinigų trūkumo.
3. Noras išsiaiškinti - akivaizdu, kad jeigu dabar 100% žinotume kur, kas kaip, tai
jau turėtume tą tikslą, todėl dažnai gilinantis į tikslus turime labai daug noro
išsiaiškinti. Ką mes aiškinamės? O ką daryt, kad tai gaut? O tai įmanoma? O kaip
aš tai gausiu? ir t.t.
4. Baimės - dažnai net nenorime matyti baimių, kurias sukelia tikslas arba baimių
nuo kurių slepiamės keldami sau tikslą. Taip pat daugelyje situacijų bijome, bet
nepastebime, kad mum pasisekus, viskam pavykus reiks stipriai keisti gyvenimą,
o to nenorime.
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Prisirišimas prie norėjimo, troškimo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Ko renkiesi norėti ir trokšti? Kodėl sureikšmini norėjimą, troškimą? Kaip laikaisi ir
gini norėjimą, troškimą? Ir t.t.)

Koks man privalumas, nauda
norėjimo, troškimo?

Kuo man trukdo ar kenkia,
norėjimas, troškimas?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada nejausite norėjimo ir troškimo, kad ir ko
norėtumėte, to nepatirsite niekada, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją
tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
norėjimo, troškimo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija,
sveikinkite ją tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas norėjimo, troškimo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kaip vengiu norėjimo, troškimo? Kaip slepiuos ir bėgu nuo norėjimo, troškimo? Ką
vengiu patirti gyvenime, kad nepatirčiau norėjimo, troškimo? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu norėjimą, troškimą?

Kodėl aš nemėgstu norėjimo, troškimo?

1. Įsivaizduokite: visada visada jausite norėjimą, troškimą, kad ir ką darytumėte,
turėsite to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils
energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą norėjimo,
troškimo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol,
kol nebeliks visai.
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Prisirišimas prie pasipriešinimo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl ir kam noriu priešintis? Ką aš gaunu priešindamasis?)

Koks man privalumas
pasipriešinimo?

Koks man trūkumas pasipriešinimo?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada gyvenime nesipriešinsite, kad ir ką darytu-mėte,
to negalėsite, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai
atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
pasipriešinimo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite
ją tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas pasipriešinimo
Mintys:
(Pagalvokite, kaip vengiate pasipriešinimo? Ką darote, kad to nejaustumėte? Kaip nuo to bėgate?)

Kodėl aš mėgstu pasipriešinimą?

Kodėl aš nemėgstu pasipriešinimo?

1. Įsivaizduokite: visada visada gyvenime priešinsitės, kad ir ką darytumėte, turėsite
to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils energija,
sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą
pasipriešinimo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite
ją tol, kol nebeliks visai.
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Prisirišimas norėti išsiaiškinti
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl tikiu, kad turiu išsiaiškinti? Ką darau, kad galėčiau toliau aiškintis, kai
nežinau? Ką gaunu iš to? Kodėl negaliu sustoti aiškintis? Ir t.t.)

Koks man privalumas, nauda norėti
išsiaiškinti?

Kuo man trukdo, kenkia norėti
išsiaiškinti?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada gyvenime negalėsite nieko daugiau išsiaiškinti,
kad ir ką darytu-mėte, to negalėsite, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite
ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie noro
išsiaiškinti?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją
tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas norėti išsiaiškinti
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Ką darau, kad vengčiau noro išsiaiškinti? Kaip bėgu nuo to? Ir t.t.)

Kodėl aš mėgstu norą išsiaiškinti?

Kodėl aš mėgstu norą išsiaiškinti?

1. Įsivaizduokite: visada visada gyvenime viską norite išsiaiškinti, kad ir ką
darytumėte, turėsite to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei
norėsite. Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą noro
išsiaiškinti?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją
tol, kol nebeliks visai.
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Tu esi pilnas ir pakankamas
Mes gyvename pasaulyje, kuriame dominuoja tikėjimas, kad mes turime
nepakankamai ir kad patys nesame pakankami, geri. Šis tikėjimas sukelia daug
kančių ir nuolat verčia mus jaustis taip, tarsi turėtume nuolat siekti daugiau ir varžytis
dėl ribotų resursų, nes kitaip neišgyvensime. Šioje dalyje tyrinėsime, kad pamatyti,
jog tai tik įsitikinimai ir paleides galėsi pamatyti, kad turi pakankamai ir esi
pakankamas. Tai visiškai keičia gyvenimo pojūtį.
Pratimai:
1. Kaip tau pasirodė, kad neturi pakankamai arba nesi pakankamas (-a)?
ARBA
Kaip tu jau žinai, kad turi pakankamai arba esi pakankamas (-a)?
2. Ar galėtum pasveikinti viską, kas iškyla?
3. Ar gali pasveikinti bet kokį trūkumą, įskaitant bet kokį norą kažką su tuo ar dėl to
daryti?
4. Ar galėtum pasveikinti bet kokį jausmą, kad tai asmenišką - apie tave ar tai kas tu
esi?
5. Ar galėtum paleisti tą atrodymą, kad esi nepakankamas (-a) arba turi
nepakankamai?
6. Ar galėtum pasveikinti tą jausmą, kad esu pakankamas (-a) ir turiu pakankamai?
7. Ar galėtum ilsėtis, kaip tai kas yra pilnatvė, užbaigtumas ir pakankama taip, kaip
dabar yra?
ARBA
Ar gali šiame momente surasti tą, kuris turi arba neturi pakankamai?
1. Kaip patikėjai ar priėmei įsitikinimą, kad daugiau yra geriau?
2. Ar galėtum pasveikinti viską, kas iškyla?
3. Ar gali pasveikinti bet kokį trūkumą, įskaitant bet kokį norą kažką su tuo ar dėl to
daryti?
4. Ar galėtum pasveikinti bet kokį jausmą, kad tai asmenišką - apie tave ar tai kas tu
esi?
5. Ar galėtum paleisti visą likusį tikėjimą, kad daugiau yra geriau?
6. Ar galėtum pasveikinti tą jausmą, kad jau esu pakankamas (-a) ir turiu
pakankamai?
7. Ar galėtum ilsėtis, kaip tai kas jau yra pilnatvė, užbaigtumas ir pakankama taip,
kaip dabar yra?
ARBA
Ar gali šiame momente surasti tą, kuris turi arba neturi pakankamai?
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Prisirišimas prie pasitenkinimo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl noriu būti patenkintas? Ką aš gaunu iš pasitenkinimo?)

Koks man privalumas, nauda
pasitenkinimo?

Kuo man trukdo/kenkia
pasitenkinimas?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada gyvenime nepatirsite pasitenkinimo, kad ir ką
darytu-mėte, to negalėsite, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją tol, kol
pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
pasitenkinimo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite
ją tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas pasitenkinimo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Pagalvokite, kaip vengiate pasitenkinimo? Ką darote, kad to pasitenkinimo? Kaip
nuo to bėgate?)

Kodėl aš mėgstu pasitenkinimą?

Kodėl aš nemėgstu pasitenkinimo?

1. Įsivaizduokite: visada visada gyvenime būsite patenkinti, kad ir ką darytumėte,
turėsite to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils
energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą
pasitenkinimo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite
ją tol, kol nebeliks visai.
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Prisirišimas prie nepasitenkinimo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Kodėl noriu būti nepatenkintas? Ką aš gaunu iš nepasitenkinimo?)

Koks man privalumas, nauda
nepasitenkinimo?

Kuo man trukdo/kenkia
nepasitenkinimas?

1. Įsivaizduokite: niekada niekada gyvenime nebūsite nepatenkinti, kad ir ką darytumėte, to negalėsite, net jeigu norėsite. Kils energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai
atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą prisirišimą prie
nepasitenkinimo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija,
sveikinkite ją tol, kol nebeliks visai.
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Vengimas nepasitenkinimo
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis
tol, kol jų neliks. Pagalvokite, kaip vengiate nepasitenkinimo? Ką darote, kad to nejausti? Kaip nuo
to bėgate?)

Kodėl aš mėgstu nepasitenkinimą?

Kodėl aš nemėgstu nepasitenkinimo?

1. Įsivaizduokite: visada visada gyvenime būsite nepatenkinti, kad ir ką darytumėte,
turėsite to perteklių, nuo kurio negalėsite pabėgti niekada, net jei norėsite. Kils
energija, sveikinkite ją tol, kol pilnai atsipalaiduos.
2. Paklauskite savęs: „Ar galėčiau apsispręsti paleisti visą visą vengimą
nepasitenkinimo?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija,
sveikinkite ją tol, kol nebeliks visai.
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Bazinės paleidimų temos
Šiuos klausimus gali paleidinėti daug kartų dienoje (10-20), tai leis tiesiog išlaisvinti
tą energiją, kurią dažnai iš įpročio ir nelabai pastebėdami užspaudžiam savyje.
Būname kažkuo užsiėmę ir daug dėmesio sutelkiame į išorę, o šie paleidimai leis
sugrįžti prie to kas vyksta viduje.
Leisk atsakymam ateiti natūraliai ir spontaniškai, kas iškylą tą ir paleisk. Ir tiesiog po
kartą kiekvieną klausimą kol pereisi visą sąrašą ir jausiesi lengviau.
1.

Ko dabar bijau?

2.

Ką dabar norių kontroliuoti?

3.

Kieno pritarimo dabar siekiu?

4.

Kur dabar siekiu saugumo?

5.

Nuo ko dabar noriu būti atskiras?

6.

Kas blogiausio dabar man gali nutikti?

7.

Kam dabar priešinuosi?

8.

Ar galiu paleisti saves saugojimą su baime?

9.

Ar galiu leisti sau būti ne tokiu gudriu ir leisti, kad būtų kitaip nei galvoju?

10. Ar galiu dabar duoti sau meilės ir pritarimo? Ir dar, ir dar, ir dar…
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