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Te iubesc pentru ca stiu ca intregul
Univers a conspirat sa te gasesc.
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POVESTEA MEA: ANDREEA
Namaste suflete, va cuprind !
Bine v-am gasit si la Suntuncopac programe online! Urmeaza o
serie de programe online minunate de Suflet, unele dintre ele le
voi ghida singura iar altele alaturi de prieteni si specialisti din
domeniu. Aici este un rezumat concis al muncii mele din ultimii 7
ani si va multumesc din Suflet pentru incredere.
Eu sunt Andreea, inainte de toate un Suflet ca si voi si INCA si
PURURI cred in iubire chiar daca uneori am cunoscut si suferinte
si dezamagiri si am fost nevoita sa o iau de la capat- ca si tine!
Sunt speaker motivational, terapeut, coach international in
formare Tony Robbins, profesor de yoga iar astazi sunt alaturi
de prietenul si colegul meu Adrian Bajenaru, psiholog, alchimist
si autor pentru ca impreuna vom dezbate una dintre cele mai
atractive teme ale anului ATRAGEREA SUFLETULUI PERECHE.
Impreuna am fondat un program pentru 11 zile de practica si
teorie, care cumuleaza peste 4 ore de informatii psihologice,
dezvoltare personala, coaching, ritualuri si meditatii.

POVESTEA MEA: ANDREEA
11 ZILE DE PRACTICA
In fiecare zi vei avea o tema de lucru si in fiecare zi vei face ritualul cu lumanari despre care vom vorbi mai incolo. De
asemenea vei avea sustinere si pentru continuarea celor 11 zile in munca cu tine. De ce 11? Pentru ca 11 este un numar
angelic si 1 plus 1 egal 2, adica atunci cand iti asumi ca esti unu nu o jumatate, poti intalni pe cineva la fel de complet ca si
tine. Intalnirea Divinului cu divinul insusi. Am ghidat peste 2000 de femei in retreaturile din Bali, India , Europa si in cadrul
workshopurilor de la studio, asa ca sunt aici sa impart cu tine experienta.... sufletelor. Am ajuns la aceasta tema, pentru ca am
vazut setea omului catre iubire si catre sine. Uneori rad pentru ca in afara poreclei mele cu Copacu' mi se mai spune “Nasha”
pentru ca nu mi s-a intamplat de putine ori ca dupa sesiunile impreuna sa se intample reale magii, oamenii au avut curajul sa
iasa din relatii toxice, si-au gasit parteneri compatibili, femei au ramas insarcinate dupa ani de incercari, proiecte noi au
inceput, blocajele financiare s-au eliberat. Insa daca este sa-ti spun secretul, nu am niciun secret, nicio vrajitorie si niciun praf
de stele, pur si simplu am sustinut omul sa se intalneasca cu EL insusi , cu resursele si valorile lui si de acolo calatoria a
inceput. Si am inspirat intotdeauna cu povestea mea si realizarile mele dar si cu esecurile si obstacolele pe care le-am depasit.
Eu cred la nebunie in IUBIRE SI IN SUFLETE. Imi aduc aminte cand eram mica visam cu ochii deschisi la acest concept si imi
aduc aminte si acum feelingul pe care il simteam, este acelasi cu cel de astazi si cu cel pe care l-am intalnit in toate relatiile
mele cu sufletele pereche. Este ca un parfum care-ti aduce aminte de o intoarcere acasa. Primul meu suflet pereche a fost si
primul meu partener iar cel de-al doilea a fost tatal copilului meu. In afara de acestia au mai fost vreo 2-3 persoane drept
suflete pereche pasagere. De asemenea consider ca si o buna prietena Ana imi este si ea tot suflet pereche. Siii sa-ti spun un
secret, simt ca un Suflet nou este pe vine si vreau sa profit de acest program la fel ca si tine! Tuturor le sunt recunoscatoare
pe viata pentru ca m-au adus mai aproape de sufletul meu si de ceea ce inseamna IUBIREA. In primul rand IUBIREA de Sine.

POVESTEA MEA: ANDREEA
Acum daca inchid ochii simt inca emotia si imi aduc aminte pentru fiecare persoana in parte de impactul primelor contacte
vizuale, atingerea mainilor, acel moment in care totul s-a oprit in loc - si vieti trecute prezente viitoare, scenarii totul s-a
desfasurat in fata mea intr-o secunda. Prin acea privire am inteles tot si nu mai era nevoie sa stiu si sa fac nimic, ci doar sa
FIU. De ce cred ca am avut sansa sa le intalnesc? Pentru ca intotdeauna eu am fost curioasa sa-mi cunosc propriul suflet si
iubirea de sine si am fost deschisa catre ceea ce viata ofera drept oglindire si experienta. Si pentru ca am crezut si cred in ele.
Lumea este a celor care cred in ea. Acum cateva zile o doamna m-a sunat disperata sa stabilim o sedinta privata sa-l aducem
inapoi pe domnul care tocmai o parasise. I-am raspuns ca NU se poate dar ca sunt aici sa o sustin sa se conecteze cu Sufletul
ei. A fost chiar surprinsa ca este nevoie mai intai sa lucram cu noi inainte de a a avea asteptari de la ceilalti. Sunt aici sa te
conectez si pe tine cu darurile tale astfel incat sa nu fie nevoie sa-ti cersesti iubirea si sa alergi dupa ea atunci cand pleaca, sati spun ca meriti un suflet care sa te ALEAGA si pe care sa-l ALEGI. Totusi, atragerea sufletului pereche este o continua
munca cu sinele si nicidecum un proces din exterior in interior si o cautare, mai degraba o intoarcere, o regasire, un sentiment
simplu si usor de acasa. Stai alaturi de noi, urmeaza un program bine structurat cu exercitii si ritualuri de lucru cu tine
pentru 11 zile de practica! Am conceput impreuna cu Adrian un set de talks, exercitii de dezvoltare personala, meditatii,
abordari psihologice, sesiuni de coaching si RITUALURI care sa te aduca mai aproape de Sufletul tau dar si de Sufletul
Pereche. Urmeaza cumulat peste 4 ore alaturi de noi, in fiecare zi vei avea o tema diferita si exercitii pentru acasa. De
asemenea vei gasi aici in PDF in care vei gasi intregul suport scris al cursului dupa care te poti ghida cu usurinta. Meditatiile
sunt extreme de puternice si benefice, asa ca daca esti aici inseamna ca esti pregatit sa mai faci un pas catre tine. Exercitiile si
meditatiile pot fi repetate ori de cate ori simti nevoia. Ai acces 6 luni la ele odata ce ai cumparat programul. Eu te invit sa
onorezi de-a lungul acestui program toate emotiile pe care le vei simti si sa te onoerzi tu pe tine ca fiinta vie care traieste!

POVESTEA MEA: ADRIAN
Traiesti intr-o lume duala unde exista o sete mare de a iubi si de fi iubita.
Viata aceasta nu ar avea sens daca nu am fi inconjurati de oameni, de suflete.
Sufletul pereche a venit in viata mea sa imi arate nu felul in care nu se iubeste ci
felul in care iubesc eu cu adevarat cu inima larg deschisa.
Eu sunt Adrian Bajenaru, sunt alchimist, profesor de yoga, taoist, psiholog și
autor al cartii ”Inapoi in prezent” si cardurilor oracol ”Cheile Vietii” si am
sustinut mii de oameni in aproape 8 ani de spiritualitate si dezvoltare personala,
atat cupluri sa-si intareasca relatia cat si singuratici care si-au gasit relatii pline
de iubire, respect si incredere, barbati care si-au redobandit masculinitatea si
forta si femei care si-au acceptat propria lor feminitate prin sesiuni de consiliere
1 la 1, trainiguri de grup, clase de yoga si retreaturi de healing si
transformare. Si eu ca si tine am tanjit multa vreme dupa iubire si de multe dati
am fost ranit alegand persoane dintr-un spatiu al nesigurantei si neincrederii sau
din rani adanci.
Fiecare suflet mi-a fost lectie si fiecare a dezvelit mai bine puterea mea de a iubi
cu adevarat. Sufletul pereche a venit cand ma asteptam mai putin, exact in ziua
in care iesisem din relatia care mi-a aratat ”cum nu se iubeste”. Sufletul pereche
mi-a aratat lumina, calea si m-a invatat sa cobor mintea in inima, a oglindit
radiind cea mai buna versiune a mea. A fost cea mai mare pasiune interioara pe
care am trait-o vreodata dar si cel mai mare test.

POVESTEA MEA: ADRIAN
Spunea un autor ”daca o iubesti cu adevarat, las-o sa plece”. La un momentdat cand am simtit ca la nivel de personalitate aveam multe
de ajustat si viata nu ne permitea efectiv sa ramanem impreuna in acel moment al vietii, am decis sa punem capat relatiei noastre dar cu
toate acestea am trait si inca traiesc un sentiment plenar de recunostinta si iubire neconditionata.
Am conceput acest curs împreună cu Andreea pentru a impartasi cu tine si cu ceilalti un
ghid clar, pas cu pas despre cum sa atragi persoana potrivita, sufletul tau pereche, partenerul ideal si potrivit tie.
Am convingerea ca avem nevoie de mai multa claritate in ce priveste sufletul nostru si cel cu
care se imperecheaza.
Acest curs te va sustine timp de 11 zile atat cu informatii cat si cu practici. Iti recomand sa privesti programul nostru ca o harta care iti
arata drumul spre sufletul tau pereche. Tu ai deja aceasta harta doar ca in cele 11 zile vei primi repere care sa te directioneze mai usor
spre STP pentru ca atunci cand drumul este deja batatorit de exploratori precum eu si Andreea intampini mai putine obstacole si te vei
simti sustinut si incurajat in propria ta aventura, in calatoria de a ajunge mai aproape de tine.
Alaturi de noi ai peste 4 ore de informatii din care 11 meditatii si multe exercitii de dezvoltare personala, coaching si introspectie
psihologica, dar si teme pentru acasa. Acest program este pentru tine fie ca esti barbat sau femeie, fie ca ai deja un partener si
iti doresti imbunatatirea relatiei cu el sau iti doresti atragerea unui Suflet pereche.

CE ITI ADUCE ACEST PROGRAM

Iti aduce mai multa responsabilitate si asumare. Asumarea
alegerii;
Acesta este un ghid clar despre cum sa aplici legea atractiei si
manifestarea in relatii, sa oglindesti ceea ce este mai frumos din
tine in partenerul tau de viata;
Iti aratam in acest curs online cum sa faci alegerile potrivite in
acord cu valorile tale interne;
Inveti sa transmuti energia sexuala si sa transfigurezi relatia ta;
Sa ramai mereu cu pofta de viata si sa-ti pastrezi sclipirea in ochi;

CE ITI ADUCE ACEST PROGRAM
O relatie mai buna cu tine in primul rand, mai multa incredere si
stima de sine, pentru ca vom aborda impreuna pas cu pas tehnici
si metode psihologice, tantrice, spirituale si intuitive;
Acest program special te sustine sa depistezi sabotorul interior,
acea voce galagioasa care are si ea totusi o poveste proprie si din
acest motiv iese la iveala si iti saboteaza relatiile;
Vei invata sa lucrezi cu gandurile tale;
Acest program te conecteaza cu resursele, darurile si harul tau.
Tu chiar esti unic si diferit!
Daca iti cauti SP atunci te afli unde trebuie. Clientele si clientii
mei si ai Andreei ne cauta in urma consilierilor pe care le facem si
suntem bucurosi ca imi sunt recunoscatori fie ca si-au
imbunatatit relatia cu partenerul actual, fie ca si-au gasit iubirea.
Studiezi experiential si teoretic cu doi oameni, doi prieteni, doua
suflete cu o experienta vasta in consiliere, training, coaching,
spiritualitate si terapii alternative;

RITUALUL
RITUALUL CU LUMANARI PENTRU
ATRAGEREA SUFLETULUI TAU PERECHE

SCHITA RITUALULUI

FEMININ

MASCULIN

SINELE

SULFETUL
PERECHE

Respir la nivelul inimii si indepartez cu ajutorul respiratiei orice rezistenta de
acolo. Centram acum atentia in centrul capului unde observ o sfera alba de
lumina acre straluceste. Chiar tu te afli in acasta sfera. Coboara lent in jos pe o
MEDITATIE
scara ce spiraleaza treapta cu treapta pana in dreptul inimii unde se afla poarta
RITUALICA DE inimii. Ciocane la poarta inimii tale si o sa vezi ca Sinele tau cel mai inalt o sa iti
CHEMARE
raspunda, o sa iti deschida usa si intra cu incredere si inchide usa. Plimba-te prin
camerele iertarii, acceptarii, iubirii si compasiunii.
Simte acum energia flacarilor lumanarilor care ard tocmai pentru implinirea
dorintelor tale. Simte aceasta energie, simte-o cu toata inima ta si lasa frecventa
acestei energii sa urce pana la Divinitate, preda aceasta dorinta Inteligentei
Supreme a Universului.

Spune-ti tie acum:
Eu sunt dintotdeauna Iubire Neconditionata x 3
Eu sunt dintotdeauna cu Sufletul meu Pereche x 3
Simte energia lumanarilor si amplifica intentia ta.
Merit sa iubesc. Merit sa fiu iubit/a x 3

11 ZILE

7 MINUTE

Repeta pe toata durata
cursului video cate 7 minute
pe zi sau mai mult, in functie
de cat simti tu sa ramai
conectat la ritual.

ESTI PREGATIT?!!!

ZIUA
INTAI
CE SUNT SUFLETELE
PERECHE

ANDREEA
“Iubirea adevarata, ne este deja inscrisa in inimi” spunea cineva.
Draga suflet,
Felicitari astazi esti cu un pas mai aproape de Sufletul tau, este prima zi din program iar magia este pe cale sa se intample astazi vom reflecta asupra
Sufletelor Pereche ce inseamna ele si ce nu sunt, vom face o meditatie de reconectare cu Sufletul nostru si vom incepe ritualul cu lumanari. Ai mai sus
in text descrierea ritualului cu lumanari dar il gasesti si in video , este ritualul cu lumanari pe care il vei face in toate cele 11 zile. Ce interesant asa-i?
Sufletul tau este acasa in tine? Inainte de a ne gandi la atragerea unui suflet pereche ar trebui sa ne intrebam daca sufletul nostru este acasa ca sa-l
poate primi :). Adica sa constientizam ca suntem suflete, dincolo de minte, emotii si corp. Ca suntem mult mai mult de atat. Suflet inseamna acea parte
vitala din noi, care se reincarneaza viata dupa viata, experimenteaza multe evenimente pentru a se cunoaste, pentru a trai iubirea si a o impartasi,
pentru a evolua constient. Un suflet pereche presupune o legatura de la suflet la suflet!
Cu totii dorim un Uniune, o iubire adevarata, sa fim gasiti cu adevarat, vazuti, intelesi, integrati insa cand majoritatea dintre noi ne imaginăm un
cuplu suflet pereche, avem tendința să ne gândim la romantismul intens si fals din filme cu haine rupte, cearceafuri tavalite, lacrimi, haos si vârtej si
credinta HAPPIly EVER AFTER! Dar cu ce pret acest HAPA? Stii ca aceasta credinta a fost inventata intr-un timp in care majoritatea oamenilor mureau
pe la 40 de ani? Dar, în timp ce aceste povești de dragoste emoționante și adesea tragice ne-au dat o strălucire de speranță că propriile noastre
povești de dragoste ar putea fi la fel de fermecătoare, în realitate ne luptăm cu romanțe care sunt în cele mai bune cazuri și complet incompatibile în
cel mai rău caz. Sufletele pereche sunt pe departe de aceste povesti iar multi dintre noi au trecut prin atâtea relații incat nu le mai stim numarul si
nu am inteles nimic din ele, alții dintre noi au avut relații rare, dar de lungă durată, care s-au sfârșit și, în sfârșit, unii dintre noi nu au avut niciodată o
relație, niciodata asa ca este de inteles ca acest concept este departe de noi.
Asuma-ti ca esti suflet tu inainte de a cere un suflet! Un suflet pereche asa cum ii spune numele este perechea altui suflet. Asta inseamna ca tu ai
nevoie sa ti asumi ca esti Suflet si sa-ti cresti aceasta credinta in sufletul tau. Sufletul pereche nu este jumatatea ta, pentru ca atat tu cat si Sufletul tau
sunteti compelti, nu sunteti aici sa va salvati unul pe altul si sa va completati ci sa va recunoasteti in latura voastra Divina. Conform povestilor ebraice,
se spune ca Dumnezeu l-a creat pe Adam cu doua fete, iar poi l-a taiat in barbat si femeie, aceasta este originea dorului fata de cealalta persoana si
intelegerea “foamei” catre reintregirea cu sufletul pereche. De fapt ne cautam pe noi. Un Suflet Pereche este cineva care iti împărtășește calea
completă, împărtășește tot ceea ce faci și va sustineti reciproc. ta cu un scop anume, iar când misiunea lor este finalizată, uneori pleacă.

TEME DE INTROSPECTIE

Ce este un suflet pereche pentru tine?
Ce simti cand pronunti aceste cuvinte care par mari?
Ce zici? Il meriti? Il alegi? Crezi?
Sufletul tau ce zice? Este acasa? Este gata sa-l primeasca?
Cum iti intretii relatia cu sufletul tau?

ADRIAN
Asadar, ce este un Suflet Pereche? Cel mai bine poti defini un concept prin a clarifica tot ceea ce
NU reprezinta conceptul.
SUNT CINCI TIPURI DE INTERACTIUNE INTER-RELATIONALA:
(1)Relatia de co-dependenta – cand ambii parteneri sunt atasati si isi sugruma unul altuia aura
(2)Relatia de tip terapeut/client – cand unul cauta vindecarea celuilalt dar are si el nevoie de
vindecare la randul lui;
(3)Relatia sado/maso – in care partnerii tind spre persecutie, judecata. Aici apare si sindromul
Stockholm cand victima se ataseaza patologic de agresor si chiar nu se simte in regula atunci cand
nu i se aplica ”corectia”. In acest tip de relatii se cauta lupta pentru suprematie si controlul
celuilalt;
(4)Relatii ultra-independente – in care esti auto-suficient pentru ca ori nu te bazezi pe celalalt ori
vrei sa te simti in control pentru ai crescut cu convingerea ca singura persoana pe care te poti
baza esti tu insuti.
(5) Student/teacher - cand unul isi asuma rolul de profesor si celalalt de invatacel

3 TIPURI DE RELATII (ADRIAN)
--- CONTINUARE --Relatiile karmice te invata lectiile dure si iti oglindesc umbrele. Poti sa evoluezi astfel invatand
sa accepti mai mult si sa judeci mai putin.
Relatia de trecere te ajuta sa evoluezi si treci peste obstacolele vietii mai usor, te duce dintr-un
punct intr-un altul. In urma cu cativa ani o relatie de trecere mi-a sustinut foarte bine cresterea
personala si spirituala, cu ajutorul acestei relatii am facut salturi foarte mari si am invatat sa imi
pun in valoare mai bine darurile.
Cu un suflet pereche poti imparti acelasi suflet intrupat in doua corpuri, cu el poti avea o relatie
de cuplu, o relatie de prietenie. In contextul de fata, sufletul pereche reprezinta persoana cu
care ai un inalt grad de compatibiliate si cu care poti comunica intuitiv mesajele pe care
doresti sa le exprimi, persoana cu care totul se leaga parca mai usor decat in alte situatii cand
egoul cauta sa materializeze niste idealuri. Sufletul pereche nu oglindeste nici UMBRA,
nici LUMINA, ci ESENTA sufletului tau.

MEDITATIE ANDREEA: UNIREA CU SUFLETUL TAU
( VEZI VIDEO UL ONLINE)
Te invit sa-ti gasesti o postura confortabila si sa inchizi ochii. Focuseaza-te pe respiratie, la inceput respiratia este naturala,
relaxata se intampla de la sine iar apoi ne vom concentra pe inspir. Intreaga respiratie va avea loc pe nari. Vom aduce intreaga
noastra intentie in inspir ca si cum ne-am hrani cu fiecare gura de respiratie, ca si cum ne-am potoli foamea si setea, ca si cum
ne-am umple fiecare gol, ne-am imbratisa pe interior, ne-am reintregi. Acum vreau sa-ti setezi prima intentie alaturi de mine:
Fie ca prin aceasta respiratie sa ma UNESC cu Sufletul meu. Fie ca prin aceasta respiratie sa-mi reclam toate bucatile de
suflet, spirit, esenta pierdute si indepartate in timp si in spatiu. vizualizeaza inspirul precum o puternica lumina care intra in
corpul tau fizic si il gazduieste atata pe interior cat si pe exterior. Lasa-l sa se intoarca acasa acolo unde ii este locul in aceasta
viata, in acest corp. Cere-ti iertare ca poate cu voia ta sau fara voia ta l-ai indepartat din corp, nu ai mai crezut in el, si de
atunci et simti singur si pierdut. Vizualizeaza cu fiecare inspir cum Sufletul tau se reintregeste precum un Puzzle.
Vizualizeaza-te precum o mama blanda si iubitoare car-si cheama copiii acasa, pentru a-I ingriji, proteja si iubi neconditionat.
Acum, conecteaza-te cu fiecare mica senzatie din corpul tau si observa care este locul preferat, casuta preferata a Sufletului
tau in corp: poate in inima, poate in pantec, poate in cap, poate in stomac. Onoreaza-l, expandeaza-l, multumeste-I pentru
ghidaj si faceti o promisiune ca nu va veti mai parasi niciodata. Binecuvanteaza acest INSPIR, si ori de cate ori te vei mai
simti pierdut, vino cu intentia ca pe inspir sa-l aduci in corp, sa-l “tragi” , sa-l absorbi si sa-l iubesti.
Namaste, deschide ochii, o noua viata a inceput acum pentru tine, una in care Sufletul tau este in tine. Si tu esti sufletul tau. Si
fie ca intregul process de aici in colo, fiecare exercitiu pe care il vei face sa fie din acest spatiu al Sufletului.

ZIUA
A DOUA
GANDURILE CARE
TE BLOCHEAZA IN ATRAGEREA PARTENERULUI

TONNY
ROBBINS

„Convingerile noastre în legatura cu ceea ce suntem si
ceea ce putem fi determina cu precizie ceea ce vom fi.
Daca credem în magie, vom trai o viata magica. Daca
credem ca viata noastra este delimitata de niste
granite inguste, dintr-o data acele granite vor deveni
reale. Ceea ce credem noi ca este adevarat, ceea ce
credem noi ca este posibil devine adevarat si posibil!”

CARE SUNT GANDURILE CARE TE BLOCHEAZA
Bine ai ajuns in Ziua 2, astazi vom dezbate asupra gandurilor limitative care te blocheaza sa fii
bine cu tine si sa atragi partenerul compatibil si potrivit. Poate este cea mai importanta zi
pentru avem nevoie sa sapam in blocajele care pur si simplu ne impiedica SA FIM. Nu uita ca in
fiecare zi ai tema ritualului cu lumanari.
Ca sa atragem sufletul avem nevoie sa cream SPATIU! Daca nu avem spatiu nu are unde sa
vina. Primul spatiu il avem de manifestat in gandurile noastre. Totul incepe cu un gand. El poate
avea energia Maicii Tereza sau a lui Hitler si de tine depinde cum le directionezi in viata ta si
in manifestarile din viata ta. Pana sa practice Yoga, habar nu aveam ce inseamna sa-mi observ .
La scoala nu prea invatam despre aceasta disciplina importanta- gândurile noastre.
O viata intreaga am crezut ca doar eu sunt cea nebuna care ruleaza aceste ganduri in cap. Daca
si tu ai trecut prin asa ceva, luptandu-te cu vocile din capul tau, vreau sa-ti certific ca nu esti
nebun, poate doar nu ai fost constient, dar acum este momentul potrivit sa le observi si sa le
gestionezi diferit, pentru ca absolut tot ceea ce se intampla in viata ta, inainte de a se
intampla a fost un gand.

TEMA DE INTROSPECTIE (I)
HAI SA FACEM UN SIMPLU EXERCITIU!
Vreau sa te gandesti la ultima amintire cand ai fost suparat, cand ai simtit o emotie joasa.
Acum gandeste-te ce ai gandit despre tine si despre viata inainte sa simti acea emotie. Spre
exemplu daca credem despre noi ca nu suntem buni de nimic, ba chiar prosti, s-ar putea sa ne
simtim inutili si tristi sau furiosi, si s-ar putea chiar sa atragem actiuni pe masura: sa fim dati
afara de la serviciu, sa pierdem proiecte…
Aproape tot ceea ce crezi în viață este de fapt o parere, un gand , o convingere. Aceste
ganduri nu ar fi o problema daca ar fi de sustinere insa majoritatea gandurilor noastre sunt
negative si ne blocheaza in nonactiune si autosabotaj. Hai sa vedem ce ganduri ne-ar putea
bloca sa atragem un Suflet Pereche.

TEMA DE INTROSPECTIE (II)
EXERCITIU:
Oki, acum hai sa trecem la treaba! Este momentul sa iei o foaie si sa scrii cat mai multe din
aceste ganduri care te blocheaza legate de relatii/ intimitate/ sex/ casatorie/familie/suflete
pereche/ femei si barbati. Primul pas este constientizarea:
De unde vin gandurile tale ? Unde le-ai auzit prima data?
Te vei usura cand iti vei da seama ca nu iti apartin majoritatea si ca le-ai crezut precum un copil
credul. Dar acum poti fi adultul responsabil si te poti intreba “ IMI
SERVESTE sa gandesc astfel”?
Este acest gand cu adevarat adevarat pentru mine? Acest gand pe care-l am ma aduce mai
aproape de Sufletul meu Pereche?

TEMA DE INTROSPECTIE (II)
--- CONTINUARE ---

Dupa ce ai scris gandurile, rupe hartia!
De aici va urma un proces pe viata, pentru ca lucrul cu gandurile este continuu asa ca avem
datoria sa fim cat mai constienti cu ele! Daca vrei sa lucrezi mai profund cu convingerile
limitative eu iti recomand sa lucrezi cu un psiholog, psihoterapeut, un terapeut Theta Healing
sau Matrix Reimprinting.

Nu uita de ritualul cu lumanari!

MEDITATIE ANDREEA: MEDITATIE ELIBERARE GANDURI
Acum impreuna vom face o meditatie prin care vom incepe curatenia in aceste ganduri si vom crea spatiu pentru
manifestare. In aceasta meditatie ne vom concentra pe EXPIR. Daca in meditatia sufletului ne-am concentrat pe INSPIR
pentru ca intentia a fost sa-l aducem in corp acum ne vom concentra pe EXPIR ca sa eliberam aceste ganduri care ne
blocheaza. Seteaza-ti INTENTIA de a programa expirul pentru a elibera ganduri, senzatii grele, emotii de vibratie joasa.
Atentia este in EXPIR, expirul este mai lung ca inspirul.
Cum ar fi sa creezi o lume exact asa cum iti doresti ? Ca sa o creezi ai nevoie sa CREZI! Mintea ta are nevoie sa creada!
Mintea subconstienta are toate instrumentele ca sa realizeze lumea pe care o vrei! Daca te-ai elibera de toate aceste ganduri
care te blocheaza, toate aceste programe autosabotorii, chiar ai putea sa faci ce vrei cu viata ta. Esti deschis catre noi
experiente.
Vom numara descrescator impreuna de la 10 la 1 , te vei concentra pe EXPIR , cu fiecare expir iti imaginezi cum cobori o
scara a relaxarii si a eliberarii, care te aduce mai aproape si mai aproape de tine si de Sufletul Tau. Fiecare scara este un
cumul de ganduri limitative pe care prin expir le vei elibera. 10, 9,8,7,6,5,4,3,2,1. Toate ideile din mintea ta care te blocau pana
acum, incep sa apara doar in background ca niste fantome, umbre pe care nu le mai poti identifica. Ele isi pierd din putere iar
tu iti recapeti puterea ca VEI FI OK SI FARA ELE. VEI FI MULT MAI BINE FARA ELE! Nu mai ai nevoie de aceste ganduri.
Esti din ce in ce mai usor. Observa spatiul creat, calea este din ce in ce mai clara, tu esti din ce in ce mai liber. Esti constient,
prezent, aici si acum poti schimba traiectoria vietii tale. Te simti in acceptarea noilor tale oportunitati, posibilitati.

MEDITATIE ANDREEA: MEDITATIE ELIBERARE GANDURI
(CONTINUARE)
Te imaginezi cu bratele deschise.
Focuseaza-te pe EXPIR! Elibereaza barierele ca sa poti vedea ca esti
Vino cu atentia in interior, observa cum te-ai apropiat de acest nivel in care ai incredere in tine si in abilitatile tale,
IN CARE POTI face schimbari, TE POTI ELIBERA.
Felicitari, ai reusit!
Vino cu atentia in corp si observa unde ai creat spatiu, observa cum intreaga natura vibreaza vie si verde
inlauntrul tau, cum fiecare celula acum rasufla usurata. Ai creat spatiu, bravo! Poti repeta meditatia ori de cate
ori te simti incarcat cu ganduri care te obosesc, in orice aspect al vietii tale.
Namaste, revii aici si acum si esti mult mai bine ca inainte!
NU UITA DE RITUALUL CU LUMANARI!

ZIUA
A TREIA
DECONDITIONAREA
DE PROGRAMELE NEBENEFICE CU MAMA/ TATA
ANDREEA & ADRIAN

DECONDITIONAREA DE PARINTI- ANDREEA

Inainte de toate iti aduc aminte de ritualul cu lumanari.
La terapiile OSHO pe care le-am facut ne spuneau ca in relatiile cu partenerii nostri ni se da
INCA o sansa la o noua copilarie mai sanatoasa, pentru a vindeca tot ce a ramas nevindecat in
relatia cu mama sau tata. Relatiile tata-fiica si mama-fiu sunt extrem de importante in atragerea
partenerului si pot influenta esential in viitoarele sale relatii cu partenerii de viata. Mama si Tata
sunt primele modele feminine/masculine pe care copilul le are si de acolo, din primii 7 ani de
viata ei isi formeaza o parere si iau o decizie despre relatii, iubire, familie. Adultul va fi atras in
viata adulta instinctiv de un partener ce ii aminteste de parintele de sex opus (sau uneori va
incerca sa caute un partener radical diferit – in functie de calitatea relatiei cu parintele in
copilarie).
In constelatii familiale se povesteste despre cat de importanta este acceptarea parintilor exact
asa cum au fost ei si onorarea lor pentru simplu fapt ca ne-au dat viata.Rejectarea lor poate
atrage un scenariu foarte asemanator ca al lor. Poate nu au fost perfecti, dar au fost asa cum
poate noi am avut nevoie ca sa evoluam si sa fim tot ceea ce suntem astazi.Poate cel mai frumos
cadou pe care ni l-am putea face si l-am putea face si lor este deconditionarea de povestile lor si
ruperea lantului de loialitate nasanatoasa ( facand acelasi lucru ca ei). Imediat dupa introducerea
lui Adrian ,vei face cu mine Meditatia de Eliberare a conditionarilor mama- tata si de
binecuvantare a parintilor

DECONDITIONAREA PARENTALA - ADRIAN
Nu ma gandisem niciodata ca pot sa aleg exact ca un robotel o anumita tipologie de femeie, ba
chiar am facut asta ani la rand fara sa fiu constient ca alegerile mele erau conditionate. Fetele din
viata mea parca erau toate trase la indigo, brunete cu ochi caprui. Mai tarziu, am vazut ca exista o
linie comuna si ca relatiile mele se aseamana destul de mult. Usor, usor am dat jos bagajul mental
care imi favorizase aceste decizii care deja erau luate inainte ca eu sa devin ”constient” de ele.
Este exact momentul acela cand mergi pe strada si esti triggered de o persoana, poate felul in care
merge, parul sau ochii, indicii subtile care iti par foarte familiare si datorita carora extrapolezi o
parere bazata pe niste subtilitati intregii personalitati si in mintea ta se formeaza impresia ca ”vati putea potrivi” sau ca ”este ceva acolo” si vrei sa descoperi. Ne formam imagini si perceptii
despre cum ar trebui sa fie partenerul sau partenera in functie de un amalgam de informatii si
experiente traite in sanul familie.
Imaginea masculina inconstienta a femeii poarta denumirea de Animus si imaginea feminina
inconstienta a barbatului este Anima. Mai exact, anima cuprinde ansamblul de calitati
yin/feminine pe care le are un barbat si animus acele particularitati masculine/yang aflate intr-o
femeie. Anima provine din latina si inseamna ”forta vitala”, ”respiratie”, ”energie” iar Animus
”minte”, ”suflet rational”, ”putere mentala”, ”curaj”.

DECONDITIONAREA PARENTALA - ADRIAN
Aceste idei ne ajuta sa ne responsabilizam mai mult fata de deciziile noastre relationale si
sa nu ne mai victimizam si sa dramatizam o relatie ci sa o percepem ca lectie care ne ajuta
sa crestem si sa iubim liber si neconditionat. Trecutul tau este cel mai mare prooroc si face
profetii despre viitorul tau. Pe axa timpului, in trecut, experientele tale au creat o serie de
”pareri”, ”credinte” si ”stereotipii” care mai tarziu au devenit propria ta realitate. Esti o
actrita, un actor aflat in rolul principal pe scena vietii dar ai uitat sa vezi aspectul cel mai
important – acela ca TU esti regizorul si scenaristul, tu esti CREATORUL vietii tale, esti
SPECTATOR si participant deopotriva.
Vreau sa scriem impreuna in zilele care urmeaza scenariul care iti pune in valoare toate
darurile, harurile si potentele tale in relatie cu tine si cu partenerul actual sau viitor.
Multa iubire.

EXERCITIU REIKI PENTRU TAIEREA
CORZILOR ENERGETICE
A venit momentul sa taiem toate legaturile dintre noi si parintii nostri. Este acum momentul sa ne eliberam de cordonul
ombilical energetic care inca ne leaga de mama noastra si de autoritatea tatalui nostru.
Ramai centrat in corp, simte-ti propria ta aura. Campul tau energetic cum se expandeaza si dilata. Vizualizeaza pe mama ta cu
aura energetica activa si observa la ce nivel se intrepatrund aurele voastre. Prin acele zone aurele voastre fac schimb de
informatii si energii. Observa diferenta de nuanta dintre aura tatalui tau si a mamei tale.
Asaza palma stanga pe umarul drept cu intentia clara de a taia toate cordoanele energetice care te leaga de
mama ta. Vizualizeaza-l si pe tatal tau aflandu-se in fata ta, privindu-te. Are si el aura activata si poti observa ca in anumite
locuri aurele voastre se intersecteaza. Treci cu palma in jos ca si cand ai peria intregul brat. Acum atinge cu palma stanga
umarul drept si periaza bratul drept, scutura de acolo toate energiile negative si legaturile nebenefice. Simte usurarea. Treci cu
palma drapta pe sub subratul stang si periaza puternic pana la sold. Acum periaza cu palma stanga dinspre subratul drept spre
soldul drept cu o miscare ferma. Esti aproape... asaza palma dreapta pe pectoralul superior stang si periaza oblic trecand prin
plexul solar pana la soldul drept. Periaza si cu bratul stang cu aceeasi miscare de taiere, indreptandu-te oblic dinspre pectoralul
superior drept – plex solar – sold stang. Simte din nou usurarea si eliberarea. Vizualizeaza aurele parintilor tai separate de aura
ta. Simte cum este sa fii in aura ta? Care este consistenta energiei tale proprii? Repeta cu tatal. Daca simti ca inca nu te-ai
dezlegat poti reface exercitiul de cate ori simti ca este nevoie, apoi detaseaza-te si fii recunoscator.
Namaste!

MEDITATIE RITUAL- BINECUVANTARE SI ELIBERARE DE
PARINTI (ANDREEA)
O sa te invit la o meditatie ritual in care sa binecuvantam aceasta relatie mama-tata si o sa ne cerem
permisiunea de a trai o viata diferita fata de a lor, eliberandu-ne de programele pe care le-am mostenit de la
ei si nu ne-au fost benefice. O sa te invit sa aduci doua poze, una cu mama si una cu tata ( pot fi si pe
telefon). O sa lasi vocea mea sa ruleze pe fundal iar tu ii vei privi pe ei. Sunt tare bucurosi la nivel de suflet
sa fie prezenti aici cu noi in aceasta meditatie.Fie ca sunt in viata sau nu, energia lor este tot aici. Vreau sa
intelegi ca ei in plan divin abia asteapta ca tu sa faci acest lucru, ca sa-ti dea pace si sa te eliberezi catre
iubire.Pui pozele in fata ta la 50-80 de cm distanta si aprinzi o lumanarica. Privesti intens in ele si prin
ele.Lasa-te sa simti toata povestea din spate, bucuria lor dar si suferinta lor, lasa-te sa ruleze amintiri,
scenarii, ganduri. Priveste si ramai detasat. Esti aici ca sa vindeci si sa te eliberezi.In timp ce privesti inspre
poze, vino cu atentia in inima, spatiul alchemic care poate transforma orice resentiment in iubire
neconditionata. Respira in inima, vorbeste si gandeste din inima.
Priveste-i! Sunt primii tai Dumnezei, mama Dumnezeu si tata Dumnezeu, prin ei ai venit Tu, actul minunat al
creatiei. Spune-le asa:

MEDITATIE RITUAL- BINECUVANTARE SI ELIBERARE DE
PARINTI (ANDREEA) --- CONTINUARE --“Mami, tati, astazi este o zi tare importanta pentru mine, o zi in care aleg sa ma schimb si sa ma
eliberez de convingerile voastre despre relatii, iubire, sex, intimitate, sa ma transform, sa ma unesc
cu sufletul meu si sa ma deschid catre o noua Iubire, hranitoare, catre sufletul meu pereche. Mami,
tati eu cred in Suflete pereche, cred in iubire in speranta, in blandete si am nevoie de
binecuvantarea voastra sa ma lasati sa-mi vad de propriul drum, diferit fata de drumul vostru,
drumul IUBIRII pentru mine.Stiu ca ati facut tot ce ati putut pentru mine si iau ce este mai bun de
la voi in numele Iubirii, insa tot in numele IUBIRII aleg pentru mine ceva diferit, aleg sa-mi urmez
calea Sufletului meu.
Mami tati, eu vreau sa va cer permisiunea sa ma las sa cunosc iubirea adevarata si pentru asta am
nevoie de binecuvantarea cu VIATA SI IUBIRE NECONDITIONATA DE LA VOI.”

MEDITATIE RITUAL- BINECUVANTARE SI ELIBERARE DE
PARINTI (ANDREEA) --- CONTINUARE --La nivel divin toti parintii ca si suflete coopereaza, iar noi lucram acum cu ei in acest exercitiu la
nivel de suflet. Acum vreau sa- ti imaginezi cum o superba lumina roz vine dinspre ei catre tine, ca
si cum si-ar lungi bratele , brate pline de iubire neconditionata, de sustinere, de grija dar si de
imputernicire. Aceste brate te cuprind. Tu stii ca prin aceasta imbratisare energetica in lumina ei iti
SPUN DA! “Da copile, traieste-ti iubirea pe care o meriti. Du iubirea mai departe! Primeste aceasta
lumina in inima ta, si hraneste acolo fiecare gol.”
Multumeste-le! Felicitari, vindecarea continua, esti din ce in ce mai aproape de tine si de Sufletul
tau!
Namaste, cand te vei trezi din aceasta meditatie vei fi mult mai trez, constient si bine ca inainte.
Onoreaza tot ce ai primit, lacrimi, emotii, senzatii, ganduri, pentru ca heeei traiesti!

Scrie in jurnal.

ZIUA
A PATRA
ELIBERAREA DE AMPRENTA
ENERGETICA A FOSTELOR
RELATII: ANDREEA & ADRIAN

ANDREEA
Nu uita de ritualul cu lumanari!
Imi aduc aminte la un curs Silva, ca ne-am amuzat cu totii cand Raiko ne sfatuia sa nu le mai spunem
celor fostilor nostri parteneri -FOSTI J. Zicea ca ii amprentam cu energie de mort, de raposati,
treaba care nu prea ne-ar fi benefica ca –I caram dupa noi ca pe niste fantome chiar si in pat cu aia
vii. Gluma gluma, dar o idee de substract este acolo, noi chiar asta facem ii caram in carca in
resentimente, razbunari, ura, cristica si dezamagiri. Atunci cand nu ii eliberam ii caram in
spate ca pe niste bolovani. Si te mai intrebi de ce nu apare sufletul pereche? Pentru ca nu este loc
de el J. Este ocupat de raposati. Si stii ce este interesant ca pana si o experienta foarte benefica cu
un “fost”, daca visam la cai verzi , gen ni se pare ca nu o sa mai gasim pe nimeni care sa ne ofere
acele emotii din 1907 toamna, tot este ceva ce te blocheaza. Hai sa ti spun povestea mea, iti
spuneam ca primul meu partener a fost si primul suflet pereche, l-am iubit le nebunie si cred ca neam iubit la nebunie, asa cum se iubesc copiii pur, curat, haotic. Multi ani dupa, aveam acea nostalgie
ca aveam impresia ca niciodata nu o sa mai simt acele emotii speciale de atunci. Adevarul este ca nu
facusem acel “closure”, ending, Bye –bye cum vrei sa-i zici. Cred ca totul s-a terminat energetic
odata ce eu m-am casatorit si odata ce el s-a casatorit.

ANDREEA
Chiar daca nu ma invitase la nunta sa, eu am facut o meditatie
in care mi-am imaginat ca am fost, ca i-am multumit pentru tot,
l-am iertat si m-am iertat pentru ce a fost suferinta si
atasamente si mi-am imaginat ca –I urez toate cele minunate si
l-am binecuvantat in meditatie, cu “eliberare”. Cred ca abia
atunci m-am eliberat si eu final.
Fiecare dintre partenerii nostri
contribuie la tot ceea ce suntem astazi.
Raspunde la intrebarile de mai jos!

TEME DE INTROSPECTIE
Care sunt relatiile in care ati simtit suferinta cea mai intensa?
Ati fost raniti in relatiile tale? Dezamagiti? In ce circumstante?
Cand ati ales sa va blocati intimitatea?
S-au intamplat lucruri care v-au facut sa simtiti ca nu sunteti suficienti de buni,
capabili sau demni sa primiti iubire?
Ati fost santajati in relatiile voastre? In ce circumstante?
Ati experimentat respingerea?
Ati ajuns sa uitati de voi in relatiile voastre si sa urmati doar nevoile sau asteptarile
partenerului?
Cum v –au afectat sentimentele de ura si razbunare care au dainuit in timp ?
Ai ajuns sa-ti compari partenerii intre ei?
Ai avut atasamente fata de partenerii tai? Nu-ti vedeai viata fara ei?
V –ati imbolnavit de-a lungul relatiilor voastre? Cauta in Jack Martell cauzele spirituale ale bolilor.
Au fost momente cand v-ati simtit abuzati?

TEMA DE INTROSPECTIE
CONTINUARE

Ok, foarte bine, aici nu suntem ca sa
aruncam cu rosii sau oua stricate in
fostii nostri parteneri ci doar sa
le acceptam prezenta, lectiile si sa
mergem mai departe. Avem nevoie si
aici sa cream spatiu. Imediat dupa
momentul lui Adrian, stai alaturi de noi
pentru meditatia de eliberare a
amprentei energetice a
fostilor parteneri

ADRIAN
In orice fuziune amoroasa, sexuala cedezi din puterea ta. In fiecare raport sexual se
efectueaza schimburi subtile de energie intre parteneri care se ataseaza prin stringuri
energetice unul de celalalt si continua pana la 7 ani dupa incetarea actelor intime sa fac
”tranzactii” energetice de la distanta in baza acestor corzi care ii leaga. Despartirea efectiva de
un fost partener este de-a dreptul un divort, un divort energetic in care trecutul relational se
stinge si nu il mai tragem dupa noi in prezent.
Cedam putere sexuala in primul rand mamei pentru ca mentinem o relatie mult mai intima
decat cu tatal prin alaptare si momentele in care eram tinuti in brate, aura noastra a fuzionat
cu cea a mamei. Din acest motiv exista ”baieti efeminati” si tot de-asta ai cunoscut si tu tipul
acela care se tine dupa fusta mamei.

ADRIAN
Aveam o clienta care credea ca ”blocajul” ei in relatii venea de la fostul sot cu care
avusese o relatie karmica. Am sapat mai adanc sa vedem de ce alesese o persoana care ia facut totusi destul de mult rau lasand-o cu un copil si fara a se implica in cresterea lui.
Cauza aparuse cu mult inaintea situatiei de fata care reprezenta doar efectul, in forma
primului barbat din viata ei care ii crease un tipar despre cum ar trebui sa arate, sa se
comporte, sa actioneze masculinul.
Bineinteles ca si cei care urmeaza sunt importanti si chiar te rog sa iti faci acasa o lista
unde sa ii treci pe toti si sa iti faci iertarile cu ei, apoi sa ii lasi in urma. O sa simti ca o
greutate ti s-a luat de pe umeri si ca energetic, te afli mai centrat in propria ta aura si nu
mai porti in carca poverile si experientele tumultoase ale trecutului.

MEDITATIE ACTIVA (ADRIAN)
EXERCITIU SAMANIC ADRIAN DE RECUPERARE A
ENERGIEI SEXUALE
Iti propun in continuare un exercitiu samanic de recuperare a energiei sexuale pe care il poti face in
special cu prima persoana de care te-ai indragostit si cu primul partener sexual. Acolo am cedat cea
mai multa energie si ne-am deprivat de puterea noastra personala. Iti poti intocmi o lista cu toti
partenerii sexuali pe care i-ai avut si poti face cu fiecare in parte acest exercitiu care te ajuta sa te
rvigorezi sexual si personal prin revenirea puterii interioare inapoi in locul ei natural.
Pune-ti intentia clara de a recupera energia sexuala de la un anumit partner. Asaza-te intr-o postura
confortabila. Intoarce capul spre umarul stang, inspira si in timp ce inspiri roteste capul sincron spre
dreapta si expira reziduurile, acumularile energetice preluate peste umarul drept. In timp ce faci asta
vizualizeaza ca iti iei energia inapoi de la X. Fa asta de 7 ori succesiv doar ca a 7-a oara mentine apnee
spre umarul drept apoi intoarce capul la stanga apoi din nou dreapta si sterge ca si cum capul ar fi o
radiera. Expira. Fa asta de cate ori simti tu pana cand consideri ca ai eliberat.

ELIBERARE AMPRENTA ENERGETICA A FOSTILOR
PARTENERI (ANDREEA)
In aceasta meditatie, vom folosi terapia cu ingeri. Ingerul pe care il vom invoca este
Arhanghelul Mihail. Te invit pentru aceasta meditatie sa-ti iei un talisman , obiect, ceva
care sa reprezinte puterea si curajul pentru tine. Avem nevoie de curaj sa mergem mai
departe si sa ne vedem binele Suprem. Te invit sa –l vizualizezi pe Arhangelul Mihail,
prezent intr-o aura albastra si insotit de un scut protector si de o sabie. Vizualizeaza cum
de-a lungul coloanei tale vertebrale exista cate o coarda energetica care te leaga cu
fiecare dintre partenerii tai trecuti. Cere A .M sa te sustina in taierea si distrugerea
acestor corzi cu sabia sa. “ A. M. te rugam sa tai atasamentele nesanatoase din trecut
prezent si viitor, din vietile trecute si viitoare, sa tai dependentele, de evenimente, vorbe,
fapte, intamplari, nebenefice care mi au adus suferinta si durere. Vrem sa ne eliberam de
ele , espiram “HAAAAA” si sa lasam doar lumina, iubire sa ramana.

ELIBERARE AMPRENTA ENERGETICA A FOSTILOR
PARTENERI (ANDREEA) --- CONTINUARE --Eliberam energia toxica dintre noi , cerem eliberarea sufletelor noastre. Vizualizeaza
acum toate aceste corzi taiate vizualizeaza cum A.M. cu un aspirator extrage si
radacinile ramase si umple spatiile ramase cu lumina si iubire. Primeste puterea si
curajul A.M. Practica meditatia cu toti partenerii si lasa-i sa plece cu zambet, cu
recunostinta, cu intelegere ca tot ce a a fost a fost intr-o lege divina perfecta!
Te iubesc, imi pare rau, te rog iarta-ma multumesc! Vizualizeaza inima ta din ce in ce
mai deschisa, pregatita sa primeasca iubirea!
Bravo, ai creat spatiu!

ZIUA
A CINCEA
CINE SUNT EU?:
ANDREEA & ADRIAN

ANDREA

Imi aduc aminte la prima mea clasa de yoga, profesorul m-a intrebat insistent de 1
milion de ori “Cine sunt? “ Am crezut initial ca este cam crazy, insa apoi am inteles.
Seara ajunsa acasa am inceput subit sa plang pentru ca pana la 30 de ani nu m-am
intrebat realmente cine sunt eu , cine sunt eu cand nu trebuie sa fiu cineva: mama,
sotie, sora, fiica, angajata.
Eu cred ca atunci am inceput calatoria sufletului cand mi-am pus prima intrebare. Si
nu, nu as putea sa spun ca acum stiu cine sunt, dar acum stiu CINE NU SUNT, si
asta ma face sa respir liber si relaxat.

ANDREA (CONTINUARE)

CINE ESTI?
De fapt eu am inteles atunci ca tot ce trebuie sa fac este doar sa FIU. EU SUNT!
Gurdjieff a folosit metoda "EU SUNT". Practica adânc acest EU SUNT orice ar fi
facut : cand bea apa, cand manca,cand mergea, isi amintea EU SUNT. Facea
lucrurile care trebuiau facute dar isi repet incontinuu EU SUNT EU SUNT EU SUNT.
In momentul in care te intrebi cine esti si iti dai seama doar ca esti in momentul ala
iesi din adormire, te trezesti. Visul se spulbera , vechiul tu a disparut. Apare noul tu
cel care nu mai trebuie sa faca ci doar sa fie.
Cel care nu mai sufera. Devii, pentru prima oară, liber de toate.

TEMA DE INTROSPECTIE
EXERCITIU ”EU SUNT” (ANDREEA)

Asa ca iata vei primi astazi primul exercitiu: Fa tot ceea ce ai de facut
azi dar spune-ti EU SUNT. Trimiti un mail spui EU SUNT, mergi la
toaleta spui EU SUNT, strangi in brate pe cineva spui EU SUNT. Spui
cat mai des astazi in sufletul tau EU SUNT, de milioane de ori daca este
cazul. Incepem impreuna : Eu sunt , eu sunt, eu sunt! Daca TU ESTI, te
lasi sa cunosti tot pe cineva care ESTE nu cineva care doarme si
amandoi astfel veti fii. Apoi, dupa ce te obisnuiesti cu EU SUNT, la
fiecare interactiune umana virtuala sau live vei spune in sufletul tau
TU ESTI, doar asa sun simplu tu esti, tu esti, tu esti
Ce frumos asa-i?

TEMA DE INTROSPECTIE (II)
EXERCITIU OGLINDA (ANDREEA)

Te asezi in fata oglinzii, daca vrei sa te provoci poti fi dezbarcat :) si
timp de 5 minute te uiti foarte adanc in ochii tai si te intrebi incontinuu
- CINE SUNT? CINE SUNT? Nu astepti raspuns… doar te intrebi… Doar te
intrebi… Cine sunt? Iei o foaie si un pix si treci ce
revelatii ai avut.
Nu uita de meditatie cu lumanari!

TEMA DE INTROSPECTIE (III)
EXERCITIU EVALUARE ”STIMA DE SINE” (ADRIAN)

1. Daca te-ai privi chiar acum in oglinda, tu cu corpul tau, ce nota ti-ai da?
2. Dar daca ti-ai evalua planul profesional si financiar, care ar fi nota?
3. Acum da sexualitatii tale... cat de femeie sau cat de barbat te simti in
momentul de fata?
Odata ce ai toate cele trei note, efectueaza media aritmetica a celor 3 –
rezultatul – 2 puncte, pentru ca si tu ca si mine esti subiectiv si vezi mereu
idealul, iti va spune care este cota stimei de sine autoperceputa.
P.S. O NOTA POZITIVA A STIMEI DE SINE ESTE MINIM 8

ZIUA
A SASEA
FRICA DE SINGURATATE &
DARURILE SOLITUDINII: ADRIAN

Bine ai venit in ziua 6, suntem
tare mandri de tine ca ai ajuns aici! Astazi vom
vorbi despre beneficiile Solitudinii si eliberarea
de frica de Singuratate. Singuratate sau
Solitudine? In ce spatiu alegi sa te pozitionezi
in afara relatiei?

ADRIAN

Un om singur nu este singur pentru ca este singur ci pentru ca se simte asa. Si eu am avut si am
momente in care am nevoie de spatiul meu, de momentele acelea in care sa petrec timp eu cu
mine.
Nevoia de a fi singur vine din umbra daca nu te implineste total si alegi sa faci asta pentru ca te
simti oprimat si neintegrat social.
Pe vremea cand traiam in triburi existau doua actiuni ale grupului: prima, in care te acceptau si
apreciau pentru talentele si darurile tale si te simteai integrat in grup, pentru asta era nevoie
uneori sa dobandesti prin initieri acele calitati. Odata trecute ”testele”, presiunea grupului
scadea si te puteai simti ”barbat” sau ”femeie” in comunitatea ta pentru ca ofereai valoare si
ceilalti se puteau baza pe tine.

ADRIAN

In cazul in care se intampla invers, erai ”expulzat” sau vazut ca ”persona non-grata”, ca ”oaia
neagra” sau rebelul. Ambele componente fac parte din eul nostru social si pot iesi la
iveala in functie de ce ai tu nevoie ca suflet la un momentdat in viata ta sa experimentezi. Am fost
si ”oaia neagra” si ”lider” de comunitate, cand am fost lider am fost coplesit cu atentie cand am
fost oaie neagra, ma simteam singur. Oscilam intre apartenenta si momente presarate cu ”fuck it
all”, am nevoie de mine acum.
In viata, ambele momente sunt la fel de importante iar solitudinea sau celibatul ales in mod
constient sunt comori inegalabile ale Sufletului. Daca esti singur acum, accepta asta ca o
perioada importanta din viata ta care iti ajuta sufletul sa creasca. La un anumit nivel, constiinta ta
a ales situatia asta, a creat-o si tot tu, Sinele tau cel mai inalt, mai exact a creat a fost atras spre
acest curs pentru a-si reactualiza harta relationala.

ADRIAN

Sunt multe cliente de-ale mele care tosusi devin auto-suficiente prin
perioadele prelungite de singuratate. Aceasta este una din umbrele cele mai
mari ale singuratatii.
Cat de mult te implineste faptul ca esti singura? Esti in toatala acceptare in
legatura cu situatia prezenta? Acestea sunt raspunsurile la care este
necesar sa iti Raspunzi si care iti ofera mai multa claritate despre momentul
acesta unic al vietii tale. Daca te simti singura, ACCEPTAREA este
instrumentul tau cel mai de pret. Reactia de respingere a singuratatii nu
face decat sa cauzeze si mai multa singuratate.

ADRIAN

SPUNE-TI INAINTE DE
CULCARE...
Aceasta afirmatie te pun in
deplina conexiune cu sinele
tau si lucreaza in ascuns in
subconstient pentru
binele tau cel mai inalt.

”Ma iert, ma accept si ma iubesc
asa cum sunt, cu bune si cu rele”.
“Sunt perfect imperfect si
imperfect de perfect”

MEDITATIE – ELIBERARE DE TEAMA SINGURATATIIANDREEA
Lucram cu corpul. Vino cu atentia in corp. Simte bataile inimii. Simte contactul
talpilor de la picioare cu podeaua. Impamanteaza-te.
Gandeste la un moment cand ai fost in centrul atentiei si ai primit atentie, aminteste-ti o memorie cand a
reusit intr-un aspect al vietii tale, cand ai imbratisat pe cineva, cand ai tinut pe cineva de mana, cand ai iubit o
persoana sau un animal fara asteptari sau un moment cand din compasiune ai iertat pe cineva, focuseaza-te
pe un moment cand ai uitat de dorintele tale egoiste si ai fost total acolo pentru cineva ajutandu-l la nevoie,
acceseaza o amintire cand ai fost total deschis sa asculti sa sustii cu umarul tau, gandeste- te la un moment
cand pur si simplu ai acceptat tot ceea ce ai primit de la oameni de la iubire la respingere fara sa te lupti cu
pumnii in piept, focuseaza-te in tine sa te conctezi cu acea sursa care este in tine deja de pace, prietenie,
conexiune, iubire, blandete.

Vino cu atentia in inima ta, “zoom”-eaza spatiul din inima ta, din ce in ce mai adanc si mai
profund intra in inima.

MEDITATIE – ELIBERARE DE TEAMA SINGURATATIIANDREEA (CONTINUARE)
Cu fiecare respiratie esti mai aproape de sinele tau suprem, cu fiecare respiartie te apropii mai
mult de celula nucleu, celula maestra, si ii observi perfectiunea si maretia, poti sa-i observi
textura, densitatea, canalele care o strabat, complexitatea perfecta a acestei celule care te
inspira, intra in membranele celulei , observa cata energie este acolo, calatoria te duce si mai
aproape , in necleul ei, centrul ADN ului tau unde toata informatia ta este , esti in interiorul
librariei tale, unde toata intelepciunea este la indemana ta si unde toate problemele tale sunt
solutionate, tu esti reflexia Universului, in nucleul acesta este intregul Univers, totul este in tine,
intreaga ta fiinta, gasesti acolo totul, toate stelele, planetele, cerul si pamantul, toti oamenii,
intreaga ta familie mii de generatii inapoi , toate animalele, plantele, natura, totul se afla in tine
in acest infim si totusi imens nucleu din interiorul tau. Intra in esenta ta, unde toate limitarile se
dizolva. Recalibreaza adevarul tau, adu lumina acolo. Aprinde acolo lumina .

MEDITATIE – ELIBERARE DE TEAMA SINGURATATIIANDREEA (CONTINUARE)

Cu fiecare respiratie esti mai aproape de sinele tau suprem, cu fiecare respiartie
te apropii mai mult de celula nucleu, celula maestra, si ii observi perfectiunea si
maretia, poti sa-i observi textura, densitatea, canalele care o strabat, complexitatea
perfecta a acestei celule care te inspira, intra in membranele celulei , observa cata
energie este acolo, calatoria te duce si mai aproape , in necleul ei, centrul ADN ului
tau unde toata informatia ta este , esti in interiorul librariei tale, unde toata
intelepciunea este la indemana ta si unde toate problemele tale sunt solutionate, tu
esti reflexia Universului, in nucleul acesta este intregul Univers, totul este in tine,
intreaga ta fiinta, gasesti acolo totul, toate stelele, planetele, cerul si pamantul, toti
oamenii, intreaga ta familie mii de generatii inapoi , toate animalele, plantele, natura,
totul se afla in tine in acest infim si totusi imens nucleu din interiorul tau. Intra in
esenta ta, unde toate limitarile se dizolva. Recalibreaza adevarul tau, adu
lumina acolo. Aprinde acolo lumina .

MEDITATIE – ELIBERARE DE TEAMA SINGURATATIIANDREEA (CONTINUARE)

”Singuratea este un concept inventat de mintea mea, in inima sunt intotdeauna
acasa cu mine. Intotdeauna ma am pe mine.. Intregul meu Univers ma sustine.
Universul este in mine, ma accepta si integreaza. Sunt un dar pentru Univers.
Universul pulseaza si datorita mie. Lasa aceasta celula sa trimita lumina in
intregul corp si sa te elibereze programul singuratatii, Intotdeauna ma am pe mine,
tot ce am nevoie se afla deja in mine”.
Vizualizeaza intregul corp precum o imbratisare imensa de la Univers, milioane de
brate te inconjoara, palma Universului te sustine. Esti in siguranta, esti acasa. Simte
aceste brate imense, simte caldura infinita si sustinerea. Practica aceasta meditatie
ori de cate ori te simti singur.
Namaste!
Ia o foaie de hartie si noteaza ce ai experimentat. Impamanteaza-te!

ZIUA
A SAPTEA
DECIZIA DE A ALEGE SUFLETUL PERECHE:
EXERCITII ADRIAN & ANDREEA

ANDREEA & ADRIAN

Adevarul este draga Suflet, ca daca nu esti acum cu Sufletul tau
pereche, la nivel subconstient ai ales sa nu fii. Adevarul este ca totul
este o Alegere. Pana in momentul in care nu accepti ca tu esti Creator,
iar Dumnezeu se manifesta prin tine, deci tu ai creat realitatea pe care
o experimentezi, nu poti continua magia. Deci te invit sa te eliberezi de
starea De victima in care te intrebi “ de ce altii si nu eu? de ce mie?” si
sa -ti asumi responsabilitatea asupra acestui moment in care cel putin
pana acum ai ales sa nu fii cu acest suflet pereche
din diverse motive. Cine stie, poate convingerile limitative te-au
indepartat, poate ai avut alte prioritati insa daca voiai cu adevarat la
nivel de Suflet erai cu perechea ta.

TEMA DE INTROSPECTIE
Raspunde la intrebarile de mai jos. Hai sa sapam un pic sa
vedem de ce nu ai ales pana acum:
Esti disperat sa il gasesti? Cersesti iubirea?
Nu ai timp de Sufletul pereche? Esti o persoana foarte ocupata?
Starea ta de sanatate este precara?
Esti dezgustat de sexualitate?
Crezi ca este luat?
Ai alte prioritati? Cariera si siguranta financiara este mai importanta pentru tine acum?
Ti-e frica ca daca iti gasesti sufletul pereche nu mai ai spatiu de dezvoltarea ta?
Nu l-am ales de teama sa nu ma raneasca sa cred ca oricum il pierd?
Cred ca nu merit ?
Imi este greu sa primesc iubirea?
Am inca un fost partener de care sunt legat?
Uit sa fiu recunoscator pentru tot?

TEMA DE INTROSPECTIE
DE CE VREAU SA IL ALEG PE SUFLETUL MEU PERCHE?
(CONTINUARE)

Acum vreau sa-ti faci o lista si sa scrii care este motivatia ta, de ce vrei un
suflet pereche, ce va aduce nou
in viata ta, cum va fi viata ta mai buna alaturi de acest suflet pereche, cum
te vei simti.
Deci inainte de toate avem nevoie sa ne asumam responsabilitatea ca
ALEGEM! Alegerea este un act de putere asumare si vointa! Vom activa
chakra manipura pentru acest lucru.
Stai alaturi de mine dupa momentul lui Adrian pentru ca vom integra tema
zilei cu o frumoasa meditatie.

EXERCITIUL VALORILOR (ADRIAN)

Valorile sunt asemeni unor caramizi ale personalitatii tale si odata ce s-au
impregnat in constiinta, ele nu se mai schimba niciodata. Ele pot capata
diferite nuante, insa la baza raman aceleasi. Valorile sunt virtuti universale
care se regasesc oriunde in lume. Odata ce le afli urmand pasii exercitiului,
vei constata daca traiesti in acord cu valorile tale. Poate valoarea ta
primara este ”libertatea” si ai o relatie in care este necesar sa dai prea
multe explicatii cand iesi sa te relaxezi cu prietenii. Poate una dintre
valorile tale este reprezentata de ”bani” si ”abundenta financiara” si seful ar
trebui sa iti ofere o marire de salariu in raport cu ce oferi tu comapaniei.

Tipuri de Valori
GENERALE
Libertate
Bani
Iubire
Dreptate
Sanatate
Educatie
Munca
Toleranta
Spiritualitate

FINANCIARE
Contributia
Economisirea
Cresterea averii
Echilibrul
Ingeniozitatea
Cresterea unei afaceri
Stabilitatea unui slujbe bine platite
Educatia financiara permanenta

FIZICE

FAMILIALE

Sportul si miscarea
Sanatatea, alimentatia corecta si
sportul
Nutritia
Mentinerea tineretii si a frumusetii
Placerile vietii
Aventura, adrenalina
Libertatea de miscare si calatorie
Varietatea si schimbarea permanenta

Relatia de cuplu, familie
Comunicarea eficienta cu cei din jur
Intimitatea si relatiile profunde
Altruismul – atentia la nevoile celorlalti
Intretinerea celor din jur ( material,
emotional)
Siguranta ta si a celor iubiti
Inspirarea celor din jur
Educarea celor din jur

VOCATIONALE

SOCIALE

Servirea misiunii tale pe pamant
Directie
Independenta – nu depinzi de nimeni
Ambitie si foame de rezultate
Leadership
Crestere – personala si in afaceri
Calitate
Competenta si profesionalism
Responsabilitate

Leadership
Puterea
Recunoastere – respect, reputatie
Egalitate – sanse egale pentru toti
Contributie pentru o lume mai buna
Prietenie – timp petrecut cu pretenii

Tipuri de Valori (II)

MENTALE

SPIRITUALE

Intelepciune – intelegerea legilor universului
Curiozitate – dorinta de a invata si descoperi
Inuitia – gandirea si inteligenta spontana
Gandirea rationala – logica
Discernamant – alegeri bune
Disciplina si organizare

Conexiune cu divinitatea
Integritate – autocunoastere si trairea conform
cu valorile tale
Inspiratie – sa simti ca ai o misiune
Autenticitate – sa fii sincer cu tine insuti
Devotiune pentru o religie, practica spirituala
Evolutia permanenta si dezvoltarea
spirituala si personala
Alinierea cu legile universului
Pace si liniste interioara, sufleteasca

EXERCITIUL VALORILOR (ADRIAN) --- CONTINUARE --Imagineaza-ti ca urmeaza sa te reincarnezi, cu o alta familie, o alta viata, un alt corp, acele
3 valori fundamentale, pe care le-ai lua cu tine?
Acum pune-le intr-o ordine ierarhica si observa care este cea mai importanta dintre ele?
Deseneaza o piramida unde varful reprezinta cea mai importanta dintre valori, corpul ei
este a doua valoare si a treia se afla la baza.
Ai in fata ta structura axiologica a fiintei tale. Orice decizie vei lua de acum inainte, ia-o
consultand aceasta piramida si permite-i sa fie filtrul tau decizional. In cazul meu, pe primul
loc se afla ”intelepciunea”, apoi ”spiritualitatea” iar ultima si nu cea din urma ”cresterea”. Daca
sunt pus in fata unei alegeri de a intra o relatie, imi voi pune aceste intrebari la care imi voi da
niste raspunsuri cat mai sincere: (1) este intelept sa intru intr-o relatie cu aceasta persoana?; (2)
ma sustine in demerusurile mele spirituale? Este de acord cu faptul ca meditez si respecta
pasiunea mea de profesor de yoga? (3) Ma ajuta sa cresc aceasta relatie? – daca raspunsurile
sunt de fiecare data DA, atunci pot sa stau linistit in legatura cu alegerea facuta de mine pentru
ca respecta valorile sufletului meu.

PIRAMIDA
VALORILOR TALE

-----------------

VALOAREA PRIMARA

-----------------

VALOAREA SECUNDARA

-----------------

VALOAREA TERTIARA

TEMA DE INTROSPECTIE
EXERCITIU ”FIND YOUR BASELINE (ADRIAN)

Comportamentele pe care le manifesti in viata ta provin dintr-un spatiu
de siguranta si incredere, de implinire si abundenta sau din nesiguranta,
neincredere, saracie si neacceptare?
Cu ajutorul exercitiului urmator vom explora baseline-ul nostru. Daca
actionam, traim si decidem din inspiratie sau din disperare.

TEMA DE INTROSPECTIE
EXERCITIU ”FIND YOUR BASELINE (ADRIAN)
--- CONINUARE --Asaza-te intr-o postura confortabila si respira adanc in abdomen. Respira si simte-ti
corpul. Te afli in corpul tau si il observi cu detasare. Cum te simti acolo? Te simti
confortabil, simti un anume discomfort sau rezistenta? Daca ti-ai da o nota pe o scala de
la 1 la 10, care ar fi aceea? Acum respira din nou in abdomen si detaseaza-te in mod
voluntar de toate gandurile tale. Continua sa respiri si sa observi cum aerul patrunde pe
nari pe inspiratie si paraseste corpul odata cu expiratia. Imagineaza-ti ca din departare
isi face simtita prezenta o persoana, o persoana pe care o cunosti si pe care o apreciezi.
Se indreapta lent spre tine si se apropie din ce in ce mai mult, atat de mult incat la un
momentdat reuseste sa patrunda in corpul tau si sa traiasca, sa experimenteze prin el.
Sa simta cu pielea ta, sa auda cu urechile tale, sa experimenteze Exact aceleasi senzatii
si emotii pe care tu le simti acum. Ce nota si-ar acorda?

TEMA DE INTROSPECTIE
EXERCITIU ”FIND YOUR BASELINE (ADRIAN)
--- CONINUARE --EXPLICATII: Prima nota este una
subiectiva, a doua este mai aproape de obiectiv si reprezinta baseline-ul tau.
Stara din care tu actionezi. Poate actionezi dintr-un spatiu de ”10”, de ”7”
sau de ”4”. Vrau sa stii ca baseline-ul tau este de 10. Te-ai nascut cu nota
asta, doar ca din cauza conditionarilor si expeirentelor din viata ta,
cameleonismului social si nevoii de acceptare ai fugit de tine si astfel nota
ta a scazut. Adu-ti aminte mereu ca tu esti deja de 10 si ca esti abundenta, iubire si
pace launtrica si ca esti persoana potrivita, la momentul potrivit si experimenteaza ceea
ce a creat, asumandu-si total rolul de creator.

MEDITATIE “ALEGEREA” – ANDREEA
Inchide ochii, vizualizeaza un zid care se sparge in fata
plexului tau solar. Repeta dupa mine de 9 ori:

“ MA ELIBEREZ DE TOATE PROGRAMELE MELE DE
REZISTENTA CARE SE OPUN ALEGERII SUFLETULUI
MEU PERECHE!”
Inchide ochi, deschide un soare in plexul tau solar,
vizualizeaza ca te uiti la Soare si spune pur si simplu DA!
MULTUMESC! Da, multumesc! Da multumesc!
Nu uita de ritualul cu lumanari!

ZIUA
A OPTA
VISION BOARD SUFLET PERECHE,
EXERCITII, MEDITATIE (ANDREEA)

TEMA DE INTROSPECTIE
EXERCITIU VISION BOARD
VISION BOARD: O sa te invit sa iei o foaie mai mare, niste creioane colorate si niste
reviste mai vechi. Fa o lunga cu toate calitatile sufletului pereche si pune aceste calitati
pe visionboard impreuna cu poze din reviste care sa te inspire si sa aduca cu calitatile
notate de tine . Decupeaza si o poza cu tine si pune-te in centrul panoului- esti precum
un magnet pentru acest Suflet. Cum ti-ar placea tie sa fie? Important este sa nu te
autosabotezi si sa te lasi sa ceri Universului tot ce serveste Sufletului tau. In aceasta
lista treci si reprezinti aspectele fizice, emotionale, mentale, sociale, sexuale,
energetice si spirituale etc. Gandeste-te ce ti-ar placea sa faceti impreuna , cum v-ar
placea sa cuceriti lumea? Este femeie? Barbat? Vrei sa fie loial :) ? Cam ce varsta? Cum
ai vrea sa se comporte cu tine? Aceasta lista sa nu contina negatii, adica nu vei scrie “
nu vreau sa fie fricos” ci vei trece “curajos”.

TEMA DE INTROSPECTIE
EXERCITIU VISION BOARD. EXPLORAREA CALITATILOR TALE:

INTEGREAZA SI TU LA TINE CALITATILE PE CARE LE CERI
SUFLETULUI PERECHE!
Acum inteleg ca ai invatat sa ceri dar pe partea celalata a vision boardului vreau sa treci toate
calitatile pe care le pretinzi de la sufletul pereche insa la tine mai este de lucru…. Asa-i ca suntem
cam amuzanti atunci cand cerem dar nu oferim? Adica poate cerem de la sufletul pereche sa fie
disponibil dar noi nu suntem disponibili emotional, poate cerem de la ei sa aiba timp de noi, dar noi
suntem ocupati pana peste cap. Apoi, in dreptul tuturor calitatilor la care mai ai de lucru, vreau sa
iei acum o mini-decizie in care sa te apropii de aprofundarea calitatilor respective in tine. Pentru
ca nu ai cum a recunosti aceste calitati in celalalalt daca tu nu le incadrezi in tine. Sa-ti dau un
exemplu, cerem de la ei sa fie rabdatori, dar noi nu prea suntem. Ce am putea face? De exemplu am
putea sa ne programam la cea mai relaxanta sedinta de masaj sau ne putem provoca asteptandu-ne
randul la cozi sau am putea contempla un apus . Cu siguranta esti plin de idei si tu!

MEDITATIE BINECUVANTARE (CALITATI)

Vreau sa inchizi ochii si sa-ti imaginezi cum toate calitatile pe
care le mai ai tu de lucru sunt deja integrate in tine, esti
complet, unic si perfect si gata sa recunosti calitatile lui mai
usor. Pune Vision Boardul aproape de patul tau, iar seara
reciteste calitatile lui ( ale Sufletului Pereche), ale tale, ale
voastre. Vezi daca mai este ceva de adaugat.
Namaste!
Nu uita de ritualul cu lumanari!

ZIUA
A NOUA
TANTRA: ACTIVAREA SEXUALITATII
SACRE. EXERCITII SI MEDITATIE ANDREEA

ANDREEA & ADRIAN
Felicitari ai ajuns in ziua 9! Astazi nu mai luam lucrurile asa de in serios si ce jucam cu cea mai
mare energie din Univers, energia sexuala.
Este minunat ca ne dorim un suflet pereche si o conexiune de la Suflet la Suflet, de la Inima la
Inima, si tot ceea ce vom face astazi va fi sa crestem aceasta energie catre Inima, insa in lumea
materiala prima interactiune este cea sexuala, este prima scanteie de cand dai doar mana cu
cineva sau doar o intalnire a ochilor, pur si simplu simti, simti ca vrei acea persoana alaturi de
tine. Totusi, nu avem nevoie sa asteptam sufletul pereche ca sa ne activam energia sexuala
sacra, ea este deja in noi, poarta numele de viata, de pofta de viata si fie ca ai sau nu partener
ea rasuna in fiecare celula a vietii tale. Adica ai nevoie sa te unesti tu cu tine in aceasta energie
sexuala, ai nevoie sa -ti menti aceasta flacara vie pentru a putea atrage si a te lasa atras de
cealalta flacara .
Adica nah, gluma gluma, dar tu ai fi atras de o flacara stinsa ? :)

Tantra is being,
not doing.
OSHO

Sexualitatea tantrica este un statement al non facerii, al
non actiunii, este o stare de a fi.
Osho spune: Being not Doing! Tantra este o stare de
expandare a constiintei, este cea mai adanca meditatie.
Noi am uitat sa simtim sexualitatea in corpul nostru, am
ajuns sa facem dragoste in cap, totul sa se intample in cap,
am uitat sa simtim prin palme, buze, organele sexuale. Si
atunci daca noi nu suntem capabili sa primim placerea de la
propriul nostru corp cum sa avem pretentia ca altcineva sa
ne vada atractivi si sa ne doreasca!? Asa ca astazi o sa
exploram cate putin din primirea templului corpului nostru
drept magnet al senzualitatatii, al placerii, al schimbului de
iubire. In prima faza avem nevoie sa activam niste sexiness
in noi. Stii ca noi asteptam de la partenerii nostri sa ne
spuna ce grozavi si irezistibili suntem dar noi nu facem
asta cu noi. O sa te invit azi sa te imbraci cu hainele in care
te simti cel mai irezistibil ( poate ai ceva rosu? sau
portocaliu? ) si sa incepi sa porti un dialog interior cu tine
in care sa ne imaginam ca acest partener care ne spune
toate lucrurile astea minunate locuieste chiar in noi.
Pieptul este deschis , perineul este relaxat si porti un
zambet in coltul gurii. Esti entuziasmat.

TEMA DE INTROSPECTIE
EXERCITIU SPUNE-MI CE ITI PLACE LA MINE !
De exemplu:
Spune-mi ca pielea mea este catifelata!Tot eu raspund : Pielea ta este atat de catifelata!
Spune-mi ca iti place cum dansez! Raspund tot eu: Imi place atat de mult cand dansezi!
Spune-mi ca ma adori atunci cand ma imbrac in rosu! Raspund: Te ador cand te imbraci in rosu.
Spune-mi ca-ti place sa-mi auzi vocea dimineata! Imi place atat de mult sa iti aud vocea dimineata!

Acum este randul tau sa continui lista si sa te joci cu aceasta energie, lasa –te sa –ti
imaginezi, sa percepi dulceata cuvintelor, lasa-te sa iti simti corpul in timp ce iti vorbesti si
fii convins ca daca tu stii sa iti vorbesti asa ai multe sanse sa atragi un partener care sa-ti
recunoasca aceasta atractie in tine! Spune cat mai multe lucruri delicioase despre tine pe
care ai vrea sa le auzi.

TEMA DE INTROSPECTIE (II)
EXERCITIU MEDITATIV DINAMIC – VEZI VIDEO
Acum vom face un exercitiu tantric de respiratie, mudra si meditatie dinamica, de revitalizare a energiei
sexuale si de uniune cu energia inimii. Vom crea o inima cu bratele noastre care va uni energia sexuala cu
energia inimii. Ai incredere in corpul tau, simte-te valoros, vizibil, simte-te ca meriti! Lasa-te sa simti
orice senzatie placuta si dulce in corp. Vom inspira pe nari si vom expira pe gura cu sunetul “ Haaaaa”.
Crede-ma, nimeni nu poate rezista cuiva care isi iubeste la nebunie corpul, se admira si se onoreaza.
Pasul doi, te poti imagina facand acest exercitiu in fata Sufletului tau pereche, yammmyyy parca suna
deja delicious! Este ca si cum deja l-ai chema, este aproape, aia asteapta sa te intalneasca!
Foloseste-ti vocea, elibereaza-ti chakra comunicarii, striga-l ! Vino! Spune-I cat de mult te iubesti, te
respecti, te onorezi. Si ca abia astepti sa-I tratezi si corpul sau precum un temple, un sanctuar al iubirii si
al manifestarii divine. Simte-te precum un zeu sau o zeita si percepe-ti Sufletul ca si energie tot ca un Zeu
sau o Zeita. Acum are loc o uniune a zeitatilor, a Dumnezeilor, chiar in tine!
Felicitari! Esti minunat, bravo! Adu aceasta superba energie intreaga zi cu tine, zambeste oamenilor din
ea, munceste din ea, mergi din ea, mananca din ea, iti va binecuvanta intreaga zi cu un vibe divin!
Practica aceasta meditatie ori de cate ori te simti deconectat de sexualitatea ta!
Namaste! Noteaza in jurnal revelatiile tale

TEMA DE INTROSPECTIE (III)
EXERCITIU TAOISM PENTRU TRASMUTAREA ENERGIILOR SEXUALE
(ADRIAN)
O femeie vrea sa se simta frumoasa atunci cand se uita in oglinda iar un barbat sa se perceapa puternic.
Barbatul superior, tantric va vedea in femeia de langa el manifestarea unei energii divine, o adevarat
Zeita intrupata. Poti sa practici transfigurarea cu o persoana fie ca o privesti, fie ca porti o convsersatie
sau faci dragoste cu ea. Printr-o femeie sau un barbat se exprima un Zeu si o Zeita, un arhetip special
care prin acceptare si observatie constienta se poate transfigura. Poti sa aplici informatiile tantrice si
taoiste in relatia ta de cuplu chiar acum. Data viitoare cand privesti partenerul tau, fa-o constient si fii
cu totul cu el sau cu ea ca si cum ai imbratisa energetic orice manifestare, reactie sau atitudine pozitiva
sau negativa. Acum permite sa ti se dezvaluie care este ”manifestarea” Divina a sa. Poate femeia de
langa tine este mai sexuala si frivola, asta inseamna ca manifesta arhetipul Curtezanei sau al lui
Venus. Daca te deranjeaza asta la ea, o poti transfigura acceptand si observand ca un martor
constient modulatia atat de speciala a energiei divine prin corpul, emotiile si atitudinile ei. Daca
barbatul pe care il placi este plin de griji si are impresia ca totul este foarte greu in viata, atunci
este conectat la arhetipul lui Atlas si chiar crede ca poarta lumea pe umerii sai. Intreaba-te ”ce
parte din mine empatizeaza, rezoneaza cu aceasta energie?”.

TEMA DE INTROSPECTIE (III)
EXERCITIU TAOISM PENTRU TRASMUTAREA ENERGIILOR SEXUALE
(ADRIAN) --- CONTINUARE ---

Acestea sunt zone de umbra care odata puse in lumina constiintei, observi ca
reflecta cu acuratete parti ignorate sau reprimate din tine si mai mult, asemeni
unui alchimist, ti se va dezvalui esenta, piatra filosofala a relatiei tale. Atunci
cand practici transfigurarea, este ca si cum ai ciopli in piatra amorfa cu dalta si
ciocanul, slefuind moment cu moment pentru a-i da o forma care devine in cele
din urma o opera de arta. In transfigurare instinctul capata forme elevate si
devine compasiune si iubire necinditionata. Este un shift pe care poti sa ti-l dai
pentru a-ti imbunatati relatia cu tine si cu celalalt.

TEMA DE INTROSPECTIE (III)
EXERCITIU TAOISM PENTRU TRASMUTAREA ENERGIILOR SEXUALE
(ADRIAN) --- CONTINUARE ---

Maine urmeaza cea mai importanta zi, ziua chemarii!
Ziua in care vom chema sufletul pereche.
Nu uita de ritualul cu lumanari!

ZIUA
A ZECEA
=== MEDITEAZA CU NOI ===
VEZI MEDITATIA DIN CURSUL VIDEO

ZIUA
UNSPREZECE
DETASAREA. ”LETTING GO”

Felicitari! Ai ajuns la finalul celo 11 zile! Ai
experimentat deja cateva schimbari? Mi-ar placea sa
le impartasesti cu noi. Iata-ne acum la ultima dar nu
si cea din urma zi. O zi care reprezinta ”cheia”
succesului in legea atractiei si manifestare. O zi in
care este necesar sa lasi inteligentei cosmice
universale sa se ocupe si sa aibe grija de dorinta ta!
Sufletul pereche vine dintr-un spatiu al sigurantei si
increderii in fortele noastre proprii. Din puterea
noastra personala de a da nastere celor mai frumoase
si sublime nazuinte. Orice realitate a fost mai
inainte un vis. Fa-ti curaj si indrazneste sa visezi!
Un vis se implineste mai usor atunci cand esti gata
sa renunti, sa ”let go”, atunci cand stii ca este acolo
undeva in suflet, in constiinta dar nu esti atasat in
niciun fel de el. Cand nu esti ”needy”, nu actionezi
din disperare si nevoie, atunci faci spatiu
persoanelor potrivite sa apara in viata ta. Chiar asa!

LAO TI

CAND RENUNTI LA CE VREI
SA FII, DEVII CEEA CE ESTI

Ti-ai pierdut vreodata portofelul sau cheile de la locuinta si le-ai
cautat cu disperare peste tot, nici tu nu mai stiai pe unde sa cauti?
Parca vedeai rosu in fata ochilor iar dupa ce ai renuntat la
cautare, ai acceptat ca ”asta este, s-au pierdut”, si-au facut
aparitia ca prin minune?
Acel moment magic al detasarii a facut loc obiectului pierdut sa se
arate. Roaga maestrul tau launtric sa te ghideze in aceasta
calatorie si lasa sa fie. Universul, Sinele tau mai inalt, deja iluminat
stie mai bine decat tine cand si cum iti va aduce aproape relatia cu
sufletul tau pereche. Iesisem dintr-o relatie in care nu ma simteam
deloc apreciat pentru ce si cat ofeream.

Fusese o relatie karmica unde fata respectiva reflectandu-mi
nehotararea si inconsistenta anula mai toate intalnirile si
devenise extrem de frustrant mai ales cand ne-am certat exact
cu o zi inainte sa plecam in calatoria noastra in Italia
planificata cu o luna in urma. In dimineata plecarii ea alesese
sa plece si eu sa raman aici si chiar mi-am pus intentia de a gasi
pe cineva care sa oglindeasca esenta sufletului meu dar din
cauza experientelor de dinainte nu aveam foarte mare
incredere in ce va urma asa ca odata cu intentia mi-a fost
foarte usor sa las visul meu in voia lui Dumnezeu. In acea seara,
desi eram resemnat, mi-am gasit sufletul pereche cu care am
avut o relatie intensa care mi-a schimbat total viata si care mia incununat propriul meu suflet.
Asadar, lasa sa fie! Este deja bine!
Este deja lumina! Da-ti voie sa vezi!!!

MEDITATIE: PREDARE IN VOIA DIVINULUI (ADRIAN

--- VEZI VIDEO ---

UNIVERSUL TE SUSITNE

In fiecare zi, fa un pas mic sau mare care să te aducă mai
aproape de intenția ta! Nu uita că intenția înseamnă și acțiune!

Noi suntem onorati și tare fericiti ca v- am fost
alături și tare ne-am bucura să ne țineți la curent
cu venirea sufletelor voastre!
Vă mulțumim!
Namaste!

ESTI PREGATIT SA-TI
CUNOSTI SUFLETUL
PERECHE!
DAAAA!
ADRIAN & ANDREEA
NAMASTE
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