
Konfliktų, nuoskaudų ir kitų pykčio išraiškų paleidimas 

Pirmiausiai tiesiog išsiaiškink kokį iš šių jausmų įvardintų paveikslėlyje žmogus patiria ar 
norėtų išlaisvinti - Kaltė, nuoskauda, savigraužą, klaida, apmaudas, neviltis, apatija, 
bejėgiškumas, gailestis, neapykanta, neteisybė, nusivylimas, liūdesys. 
Kokį konfliktą jis norėtų paleisti?


Jei yra galimybė, tai labai patogu konfliktus ir praeities situacijas pirmiausia išsirašyti 
stulpeliu. Kairėje pusėje situacija, kaip ją prisimename, o dešinėje pusėje įsivaizdavimai, 
kaip galėjo ar atrodo, kad turėjo būti toje situacijoje.


Kaip atsimenu situaciją, kurią noriu paleisti? Kaip galvoju ar atrodo, kad galėjo ar turėjo būti 
toje situacijoje?

1. Ant manes pakėlė balsą darbe vien todėl, kad 
padėjau dėžę ne toje vietoje.

1.1. Galėjo ramiai pasakyti

1.2. Kaip aš nepagalvojau, kad nereikia ten dėti

1.3. Galėjau pasakyti „nerėk ant manęs tu neturi 
teisės“

2. Kai kalbėjomės jaučiau tiek baimės, kad 
nepasakiau apie savo ateities planus.

2.1. Turėjau nebijoti ir drąsiai kalbėti

2.2. Galėjo pastebėti kaip aš jaučiuos ir nespausti 
taip manęs.

2.3. Išvis kam aš bijau dėl tos ateities, gi čia net 
nėra dėl ko pergyvent
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1. Su kokiu žmogumi ar kurioje situacijoje patyrei tą jausmą? (Jei reikia išklausom 
žmogaus istoriją apie tai kas įvyko. Jei vyksta jausmai pasakojant tada palaikom ir 
primenam, kad galima leisti sau jausti) 
2. Ar galėtum pastebėti tą vietą ar vietas kūne, kur patiri diskomfortą ar suspaudimą, kai 
apie tai galvoji?  
3. Kas atrodo, kad galėjo būti kitaip ar norėtum, kad būtų buvę kitaip? 
    Ar taip iš tikrųjų įvyko?  
4. Ar galėtum paleisti, nustoti laikytis to įsivaizduojamo gyvenimo, kurio nebuvo?  
5. Ar paleidi?  
6. Kada? (Ar paleistum dabar?)  
7. Ar galėtum paleisti tai, ką dabar jauti ir leisti kad būtų dar geriau?  
(Galima pakartoti 2-3 kartus.)  
8. Ar gali dabar iš naujo pažiūrėti į tą situaciją? Ar dar liko kažkokio svorio ar  
diskomforto?  
9. Gal jauti ramybę, neutralumą arba meilę toje situacijoje? 


Tiesiog kitokie klausimai toms pačioms situacijoms. Galite naudoti tą versiją, kuri 
labiau suprantama ir veikia tuo metu.


1. Su kokiu žmogumi ar kurioje situacijoje patyrei tą jausmą? 
2. Ar galėtum pastebėti tą vietą ar vietas kūne, kur patiri diskomfortą ar suspaudimą, kai 
apie tai galvoji?  
3. Kas atrodo, kad galėjo būti kitaip ar norėtum, kad būtų buvę kitaip? 
    Ar taip iš tikrųjų įvyko?  
4. Ar galėtum pasveikinti ir duoti erdvės tam įsivaizduotam gyvenimui, kurio nebuvo? 
5. Ar galėtum nustoti ginti šią iliuziją, gyvenimą, kurio nebuvo ir sustoti įrodinėti, kad taip 
turėjo ar galėjo būti? 
6. Ar galėtum pralaimėti, nustoti kovoti ir ginčytis dėl, bet kokios pozicijos šioje 
situacijoje? 
8. Ar gali dabar iš naujo pažiūrėti į tą situaciją? Ar dar liko kažkokio svorio ar  
diskomforto?  
9. Gal jauti ramybę, neutralumą arba meilę toje situacijoje?  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Baimių paleidimas ir realybės patyrimas 

Darbas su baimėmis, nesaugumu, pykčiu ir bet kuo kitu, ką mes patyrėme praeityje 
ir projektuojame į ateitį, tarsi tai dar būtų neįvykę. 

1. Kokios situacijos ar žmonės Tau sukeldavo baimę, nerimą ar nesaugumo jausmą? 

2. Ar tai ko bijai vyksta dabar, šią akimirką?  

(Realiai su Tavimi, aplink Tave ar tai yra tik vaizduotėje?)

3. Ar tai ko bijai vyksta čia?  

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

4. Ar tai ko bijai yra tikra dabar, šiame momente? Ar tai tik istorija apie praeitį ar ateitį? 

5. Ar įmanoma dabar išspręsti situaciją, kurios nėra? Kurią tik įsivaizduoji?

6. Ar galėtum nustoti spręsti situaciją, kurios nėra?

7. Ar dabar ta mintis ar reakcija, dar turi tau svorio?


Baimės paleidimas, nusprendžiant paleisti 

1. Kokios situacijos ar žmonės Tau sukeldavo baimę, nerimą ar nesaugumo jausmą?

2. Ar galėtum pastebėti tą vietą ar vietas kūne, kur patiri diskomfortą ar suspaudimą, kai

apie tai galvoji?

3. Ar galėtum tai paprasčiausiai pasveikinti?

4. Ar gali pasveikinti norą, to laikytis arba norą tai pakeisti, suprasti, išspręsti?

5. Ar gali pasveikinti šią istoriją kaip asmenišką? Tą jausmą, kad čia tavo, apie tave, kad

tai kažką reiškia apie tave?

6. Patikrink, o ką tu iš tikrųjų patiri čia ir dabar, jei nekreipi dėmesio į mintis ir vaizduotę?

7. Ar dabar ta mintis ar reakcija, dar turi tau svorio?


Paleidžiam baimę nustodami laukti kol nutiks, tai ko bijome. 

1. Kokios situacijos ar žmonės Tau sukeldavo baimę, nerimą ar nesaugumo jausmą?

2. Ar galėtum paleisti laukimą, kada nutiks taip kaip baimė sako?

(Kartais galima pakeisti į kitą klausimą: Ar galėtum paleisti norą, būti teisiu su savo

baime? Ar galėtum paleisti norą paskui sakyti „aš gi sakiau, kad taip bus“?)

3. Ar paleidi?

4. Kada? (Ar paleistum dabar?)

5. Ar galėtum paleisti tai, ką dabar jauti ir leisti kad būtų dar geriau? 

(Galima pakartoti 2-3 kartus.)

6. Ar gali dabar iš naujo pažiūrėti į tą situaciją? Ar dar liko kažkokio svorio ar

diskomforto? 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Paleisti, tai sprendimas 

Galima pradėti tiesiog klausiant:


Ką norėčiau (norėtum) paleisti? 
1. Ar galėtum paleisti tą jausmą ar mintį bent trumpam?

2. Ar paleidi?

3. Kada?

4. Ar dabar ta mintis ar reakcija, dar turi tau svorio?


Paleidimas, pasveikinant tai, kas yra 

Galima pradėti tiesiog klausiant:

Ką norėčiau (norėtum) paleisti? 

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 nekreipi dėmesio į mintis ir vaizduotę?

ARBA

Ar gali ilsėtis kaip tai, kas yra už visų minčių, vaizduotės ir pojūčių?

5. Ar dabar ta mintis ar reakcija, dar turi tau svorio?


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 aš iš tikrųjų patiriu čia ir dabar, jei nekreipu dėmesio į mintis ir vaizduotę?

ARBA

Ar galiu ilsėtis kaip tai, kas yra už visų minčių, vaizduotės ir pojūčių?

5. Ar dabar ta mintis ar reakcija, dar turi svorio?
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