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Ką tikitės pasiekti?
Užrašykite koks jums būtų puikus rezultatas šio seminaro pabaigoje? Kaip būtų 
smagu jaustis, elgtis, mąstyti, galbūt atrodysite sau ir kitiems? 
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Šeši žingsniai

Pagrindiniai žingsniai, kurių reikia laikytis, kad tau viskas pavyktų. 

1. Norėti vidinės ramybės labiau negu pritarimo noro, kontrolės noro, saugumo 
noro, atskirumo noro.  

2. Apsispręsk daryti šį metodą ir pasiekti vidinę ramybę.  

3. Matyk, kad visi jausmai, kuriuos jauti, yra norų pasekmė – noro pritarimo, 
noro kontrolės, noro saugumo, noro atskirumo. Pamatyk tai ir iškart paleisk 
pritarimo, kontrolės, saugumo ar atskirumo 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 
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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 saves, 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, mastymas, 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. 
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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 “manes”. Noras 
nepritarimo reikalauja, kad kiti nepritartų tau ir tuo pačiu sulaikyti, užspausti tą meilę, 
kuria jie jau ir taip yra. 

Visoms šios 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 “taves”, 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 
organizmam 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 palaikyti 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 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.) 

Paprasti klausimai trūkumo jausmų paleidimui: 

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

pakartoti galim) 

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 
jausmam, tuo daugiau, aiškiau, subtiliau viską jaučiame. Suintensyvėja malonūs ir 
nemalonūs patyrimai. Priimdami, pasveikindami ir leisdami sau patirti išmokome 
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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 žingsnius tokiu 
atveju, vietoj pasipriešinimo, tai 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 saves 

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 mae? 
4. O ką tu iš tikrųjų patiri čia ir dabar, jei nekreiptum 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: 

Ar tu esi tos istorijos ar jas tik pastebi? Ar čia apie tai kas tu esi? 
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Ar tai tiesa dabar ar tik prisiminimas? 

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 atsipa-  
laiduoja 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. Mum 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 galvojime apie ateitį. 

 1. Ar tai vyksta dabar?        (Realiai su tavimi, aplink tave ar tai tik yra prote?) 
 2. Ar tai vyksta čia?    (Tai ką matai, pasakoji, prisimeni vyksta čia? Ar tik prote?) 
 3. 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 dabar atėjo 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. Jei man skauda, tai aš spaudžiu. Jei aš spaudžiu, tai aš ir atleidžiu. 
2. Tai ar galiu atleisti, tai ką suspaudžiau savyje? 
3. Ir dar… Ir dar… Ir dar šiek tiek. 
4. 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  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Kur dažniausiai užstringame

• Pasipriešinimas 
• Noras pakeisti tai, kas yra 
• Noras išsiaiškinti 

Pasipriešinimas

1. Pasipriešinimas yra pagrindinė kliūtis paleidimui. 
2. Pastangos - tai energija, kurios reikia, kad įveiktumėte pasipriešinimą. 
3. Noras vidinės ramybės labiau nei ko nors kito padeda įveikti pasipriešinimą. 
4. Pasipriešinimas - tai kova su tikra ar įsivaizduojama jėga. 
5. 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 – noras 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 – noras 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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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 saves. 
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 

• Padidėjes 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 

• Padidėjes pozityvių jausmų kiekis 

• Sumažėjųsi 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 būvote 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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Įsitikinimai apie atsakomybę
Kas yra atsakomybė? Ir kaip tai jaučiasi? Kas nėra atsakomybė? Ir kaip tai jaučiasi?
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Įsitikinimai apie buvimą auka
Kas yra auka? Ir kaip tai jaučiasi? Kas nėra auka? Ir kaip tai jaučiasi?
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Prisirišimas būti atsakingu už viską savo gyvenime
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis 
tol, kol jų neliks. Ką gausi jei būsi atsakingas už viską savo gyvenime? Kodėl nori to? Kodėl tau tai 
svarbu?)

1. Įsivaizduokite: niekada niekada gyvenime nebūsi atsakingas už viską, 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 būti 
atsakingu už viską savo gyvenime?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, 
energija, sveikinkite ją tol, kol nebeliks visai.  

Koks man privalumas/nauda būti 
atsakingu už viską savo gyvenime?

Kuo man trukdo ar kenkia būti 
atsakingu už viską savo gyvenime?
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Vengimas būti atsakingu už viską savo gyvenime
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis 
tol, kol jų neliks. Ką darai, kad išvengtum būti atsakingu už viską savo gyvenime? Kaip slepiesi ir 
bėgi nuo to? Ką vengi patirti gyvenime, kad to nematyti?)

1. Įsivaizduokite: visada visada būsi atsakingas už viską savo gyvenime, 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 
atsakingu už viską savo gyvenime?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, 
energija, sveikinkite ją tol, kol nebeliks visai.  

Kodėl aš mėgstu būti atsakingu už 
viską savo gyvenime?

Kodėl aš nemėgstu būti atsakingu už 
viską savo gyvenime?

�24 www.isave.lt

http://www.isave.lt


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.)

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.  

Koks man privalumas, nauda pokyčių? Koks man trūkumas pokyčių?
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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.)

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.  

Kodėl aš mėgstu pokyčius? Kodėl aš nemėgstu pokyčių?
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Prisirišimas prie noro 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.)

1. Įsivaizduokite: niekada niekada gyvenime negalėsite nieko daugiau išsiaiškinti, 
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 noro 
išsiaiškinti?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją 
tol, kol nebeliks visai.  

Koks man privalumas, nauda norėti 
išsiaiškinti?

Koks man trūkumas norėti 
išsiaiškinti?
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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.)

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.  

Kodėl aš mėgstu norą išsiaiškinti? Kodėl aš nemėgstu noro išsiaiškinti?
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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?)

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.  

Koks man privalumas, nauda 
pasipriešinimo?

Koks man trūkumas pasipriešinimo?
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Vengimas pasipriešinimo
Mintys:
(Pagalvokite, kaip vengiate pasipriešinimo? Ką darote, kad to nejaustumėte? Kaip nuo to bėgate?)

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.  

Kodėl aš mėgstu pasipriešinimą? Kodėl aš nemėgstu pasipriešinimo?
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Ką aš noriu išsiaiškinti? (Gyvenime, darbe, santykiuose, paleidimuose, 
piniguose, praeityje ir t.t.) 

Kam ir kaip aš priešinuosi? (Kokiem žmonėm; kokiom situacijom; jausmam; 
darbe; santykiuose; šeimoje; su tėvais; finansuose; praeityje ir t.t.)  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Kas bus jei darysiu nerimtai?
Ką gausiu jei darysiu viską nerimtai? Ką prarasiu jei darysiu viską nerimtai?
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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. Kur tu tiki, kad negali? (tiksluose; meilėje; darbe; santykiuose; finansuose;) 
2. Kokio ar kokios saves atrodo neišeina priimti? 
3. Ko aš nežinau? (Apie laisvę? Apie tikslus? Apie pasitikėjimą? Apie drąsą?) 
4. Ko aš nesuprantu? 
5. Aš nenoriu galėti visko, nes … 
6. Aš galėčiau viską savo gyvenime, bet …  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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.)

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.  

Koks man privalumas, nauda 
baimės?

Koks man trūkumas baimės?
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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.)

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.  

Kodėl aš mėgstu baimę? Kodėl aš nemėgstu baimės?
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Gilesnis baimių tyrinėjimas
1. Aš nenoriu mylėti baimių ir saves bijančio, nes … 
2. Aš mylėčiau baimes ir save bijantį, bet … 
3. Aš nenoriu mylėti pavydo, nes … 
4. Aš mylėčiau save pavydinti pilnai, bet … 
5. Kokios baimės buvo vaikystėje? Paauglystėje? Suaugus? 
6. Kokios baimės susijusios su tėvais iš praeities ir dabar gyvenime? 
7. Ko ir kodėl bijau darbuose ir veiklose? 
8. Kaip save įtikinau praeityje, kad baimės mane apsaugojo ir man padėjo? 
9. Kokių baimių išvis nenoriu matyti, girdėti ir pripažinti, net sau? 
10. Ko bijau, ko nenoriu niekam sakyti ir laikau paslaptyje? 
11. Kada ir ko pavydėjau kitiems: vaikystėje, paauglystėje, suaugus? 
12. Kaip patikiu, kad tas trūkumas iš kurio kyla pavydas yra tikras? 
13. 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. Ko aš bijau, kad nutiks, jeigu gyvensiu visiškoje drąsoje? 
2. Ką aš galvoju, kad turėsiu daryti, jei gyvensiu visiškoje drąsoje? 
3. Ką aš galvoju, kad nebegalėsiu daryti, jei gyvensiu visiškoje drąsoje? 
4. Aš gyvenčiau visiškoje drąsoje, bet … 
5. Aš nenoriu gyventi visiškoje drąsoje, nes … 
6. Gyvenime su visais žmonėmis būčiau atviras ir nuoširdus, bet … 
7. Nenoriu gyvenime būti atviras ir nuoširdus su visais, nes … 
8. Ką aš gausiu jeigu visada darysiu, tai ką noriu, tada kada noriu? 
9. Ką aš prarasiu jeigu visada darysiu, tai ką noriu, tada kada noriu? 
10. Kas pasikeis mano gyvenime, jeigu visada būsiu ryžtingas? 
11. Ką aš gausiu, jeigu visada elgsiuos ryžtingai? 
12. Ką prarasiu jeigu visada elgsiuos ryžtingai? 
13. Žinočiau, kad aš galiu viską gyvenime, bet … 
14. Nenoriu galėti visko gyvenime, nes …  

�37 www.isave.lt

http://www.isave.lt


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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Prisirišimas prie meilės
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis 
tol, kol jų neliks. Kaip siekiu meilės? Ką darau, kad gauti meilės? Kaip nusprendžiu laikytis meilės? 
Ir t.t.)

1. Įsivaizduokite: niekada niekada gyvenime negalėsite mylėti, 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?“ Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, 
kol nebeliks visai.  

Koks man privalumas meilės? Koks man trūkumas meilės?

�40 www.isave.lt

http://www.isave.lt


Vengimas meilės
Mintys:
(Pagalvokite apie šią temą ir užrašykite pirmą atėjusią mintį, tada ją paleiskite. Paleidinėkite mintis 
tol, kol jų neliks. Ką darau, kad išvengčiau meilės? Kaip slėpiuos ir bėgu nuo jos? Kur ir kodėl 
nepriimu meilės? Ką vengiu mylėti? Ir t.t.)

1. Įsivaizduokite: visada visada gyvenime jaučiate meilę, 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 meilės?“ 
Kils pasipriešinimo, diskomforto jausmas, energija, sveikinkite ją tol, kol 
nebeliks visai.  

Kodėl aš mėgstu meilę? Kodėl aš nemėgstu meilės?
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Įsitikinimai apie meilę

Kas yra meilė? Ir kaip tai jaučiasi? Kas nėra meilė? Ir kaip tai jaučiasi?
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Matyk meilę visur
Meilės apibrėžimai 

Šie pavyzdžiai yra skirti tam, kad turėtum bent kažkokį įsivaizdavimą, apie kalbama 
sakant meilė. Tikra meilė negali būti apibrėžta, todėl priimk šiuos apibrėžimus tik 
kaip užuominas, o ne kaip galutinę tiesą. 

Meilė yra atpažinimas, kad aš esu tu, o tu esi aš. 
Meilė yra norėjimas jog kitas turėtų viską, ko jis pats nori sau. 
Meilė yra visiškai besąlyginis priėmimas to kas yra, taip kaip yra. 

Pratimai:  
Nr 1. 

1. Kaip žmonės atrodė (nemylėtini / mylėtini)? 
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 pasveikinti tą meilę, kuria jau esi?  

6. Ar galėtum ilsėtis, kaip ta meilė, kuria jau esi?  
ARBA  
Ar gali čia ir dabar surasti tą “aš”, kuris myli arba yra mylimas? 

Nr 2. 

1. Kaip pasimesdavai (neapykantoje ar nemeilėje / meilėje ir pritarime)?  
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 pasveikinti tą meilę, kuria jau esi?  

6. Ar galėtum ilsėtis, kaip ta meilė, kuria jau esi?  
ARBA  
Ar gali čia ir dabar surasti tą “aš”, kuris myli arba yra mylimas?  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Lyginimosi su kitais paleidimas

Tose situacijose gyvenime, kur jaučiame neteisybę, esame nepatenkinti, o gal 
jaučiamės suklydę, pralaimėję, prastesni ar geresni ir t.t. Mes paprasčiau lyginame 
įsivaizdavimą apie save, su įsivaizdavimu apie tai kaip norėjom, kad būtų arba 
įsivaizdavimu apie kitus žmones. 
Paleisdami norą lyginti istoriją apie save su tom istorijom tampame laisvi. 

Kur jaučiate neteisybę? Atrodo, kad 
esate geresni/prastesni, turite daugiau/
mažiau už kitus ir t.t.

Su kuo lyginate praeityje, fantazijose 
kaip turėjo būti ar aplinkoje su kitais?
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Nori pokyčių?
Tai ar esu pasiryžęs? Ar nesu pasiryžęs? 
Tai yra klausimas, į kurį teks pažiūrėti darant bet kokį pokytį gyvenime. 

Paprastai sakome, kad norime kažko, pvz.: daugiau pinigų, geresnio darbo, santykių 
ir t.t. Bet! Kai pažiūrim į pasiryžimo faktorių, paaiškėja, kad visiškai nesame pasiryžę 
gauti savo tikslą vien paleidinėjant. Todėl, jei nors kažkiek atsiversime ryžtui ir 
drąsai, mūsų paleidimai įgys vis didesnį pagreitį. Viskas prasideda nuo pasiryžimo ir 
drąsos. 

Paklausk savęs šių klausimų, jeigu atsakymas nėra tvirtas TAIP, paklausk savęs, ko 
trūksta, ir paleisk tuos trūkumus tol, kol jausi, kad esi visiškai pasiryžęs veikti. 

1. Ar esi pasiryžęs (-usi) gauti savo tikslą pačiu tobuliausiu ir mažiausiai 
pastangų reikalaujančiu būdu? 

2. Ar tikrai esi pasiryžęs (-usi) patraukti dabartines gyvenimo aplinkybes į šalį, 
kad turėtum naują gyvenimą? 

3. Ar tikrai esi pasiryžęs (-usi) leisti paleidimui „padaryti visą darbą už tave“? 
4. Ar tikrai esi pasiryžęs (-usi) leisti įvykiams vykti tokiais būdais, kurių šiuo 

metu gal net nesupranti? 
5. Ar tikrai esi pasiryžęs (-usi) iškelti paleidimą į pirmą vietą, net jei nežinai, kaip 

tai padaryti šiuo momentu? 

Kita kritinė vieta, kur reikia pasiryžimo, tai pasiryžimas pradėti paleidinėti dar PRIEŠ  
turint bet kokią idėją kaip situacija galėtų pasikeisti ar išsispręsti. 

Mes gyvename pasaulyje, kur taip įprasta kažką daryti, kad pirmiausiai bandom 
išsiaiškinti, koks kitas žingsnis, veiksmas, ir tik tada pasiryžtame paleisti dabartinę 
situaciją, bet tada laikomės scenarijaus, kaip „turėtų būti“.  
Deja, tai sukuria užstrigimą, nes laikomės problemos, kurią ir norime pakeisti ar 
išspręsti. Būtent todėl liekame „pririšti“ prie savo problemų ilgam laikui. 

Aš tikiu, kad tu nori gyventi kitokį gyvenimą, todėl tik tu pats gali būti sąžiningas su 
savimi apie savo pasiryžimą.Vienas iš būdų išeiti iš neryžtingumo ir savęs sabotažo 
paleidžiant pagal šiuos klausimus: 
1. Ar galiu leisti sau dabar pajausti tą neryžtingumą, kurį jaučiu dėl X šiame 

momente ir tai paleisti? 
2. Ar noriu likti užstrigęs (-usi) neryžtingume, ar geriau būti ryžtingu (-a) ir laisvu (-

a)? 
3. Šis neryžtingumas kyla iš noro saugumo, kontrolės ar pritarimo? Ar paleisčiau tai 

dėl vidinės ramybės? 
4. Ar galiu paleisti bet kokią baimę, kuri iškyla, kai galvoju apie siekimą to, kas 

žinau, kad bus man naudinga?  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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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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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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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Tikslai, kurie pripildo gyvenimą
Susitelkdami į galutinius tikslus, o ne į priemones jiems pasiekti turėsime kur kas 
daugiau džiaugsmo gyvenime. Ne kaip aš, tai padarysiu, o ką būtent aš noriu patirti 

Ką noriu patirti? Kaip reiks augti, kad 
patirti, tai ko noriu?

Kaip galėsiu kurti, padėti, 
prisidėti, kai augsiu?
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Tikslo paleidimo pavyzdys 

Tikslas: Aš leidžiu sau visiškai priimti ir mylėti save. 

Dar prieš pradedant paleidinėti: Įsivaizduok, kad tu tai jau gavai, kad tai jau tavo 
daugiau kaip mėnesį laiko. Įsijausk į tai visu savo kūnu ir protu, visa savo esybe, 
kiekviena savo ląstele būk tame rezultate, nes tai jau tavo.  

Kai jau jauti, jog tai turi, tada gali paleisti visas ateinančias mintis pagal žemiau 
surašytus žingsnius. 

1. Minčių srautas: Tai neįmanoma… Tai nieko nereiks daryti? O tai už ką save 
mylėt? Oj, kaip noriu, kaip fainai; O ką reiškia visiškai? …  
 
Visas mintis, kurios ateina, paleiskite tol, kol visiškai nutils protas pagalvojus 
apie tikslą ir jūs jausite jau dabar, kad tai jūsų, kad taip tiesiog yra.  
 
Jeigu turime laiko, tai einame gilyn ir darome žingsnius 2-5 kol ten visiškai 
nebeliks jokių minčių.  

2. Nuo ko aš bėgu, ko man nereiks patirti, jausti, išgyventi, kai tai turiu? 
 Nebejausiu pykčio; nustosiu plakti save už klaidas; …  

3. Ką noriu išsiaiškinti, kai galvoju apie tikslą? (Paleidžiame bet kokias mintis, 
klausimus, neaiškumus, kurie ateina)  

4. Kokios baimės ateina galvojant apie tikslą? (Atėjusias mintis paleidžiame)  

5. Ar dar noriu gauti tikslą? (Jei yra nors kiek norėjimo, tai jį paleidinėjame tol kol 
nebejaučiame trūkumo, noro gauti tikslą)  

6. Kokį paprasčiausią veiksmą gali atlikti, kad gautum tikslą?  
Kokį drąsiausią, sudėtingiausią veiksmą gali atlikti, kad gautum tikslą?  
Koks labiausiai neįtikėtinas veiksmas, kurį gali atlikti, arba įvykis, kuris gali 
įvykti, kad gautum tikslą?  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Papildomi klausimai tikslų paleidimui
 
1. Koks yra tavo širdies giliausias troškimas?  

Tiesiog spontaniškai sakome tai, kas šauna į galvą ir kartojam klausimą tol, kol 
baigsis atsakymai. Jeigu atsakymai kartojasi kai kurie, tai gal mus jie iš tikro ir 
domina?  

2. Kokį dar norą ar troškimą patenkins tikslo gavimas? (Atsakymą paleidžiam.) Ir ar 
gali tą norą ar troškimą paleisti bent trumpam dabar? 
Kokio noro ar troškimo teks atsisakyti, jei pasieksi tikslą? (Atsakymą paleidžiam.) Ir 
ar gali paleisti norą jo atsisakyti bent trumpam dabar?  

3. Kokią taisyklę, anot tavęs, reiks sulaužyti, kad pasiektum tikslą? (Atsakymą 
paleidžiam.) Ar gali šiam momentui paleisti tikėjimą, kad ją reikia sulaužyti norint 
pasiekti tikslą? 
Kokios taisyklės, anot tavęs, teks laikytis, kad pasiektum tikslą? (Atsakymą 
paleidžiam.) Ar gali paleisti norą būti ribojamas šios taisyklės bent dabar?  

4. Koks įsitikinimas padės ar jau padėjo pasiekti šį tikslą? (Atsakymą paleidžiam.) Ar 
gali paleisti norą tuo dar tikėti bent trumpam? 
Koks įsitikinimas trukdė ar trukdys siekiant šio tikslo? (Atsakymą paleidžiam.) Ar 
gali paleisti norą tuo dar tikėti bent trumpam?  

5. Kas traukia tiksle? Kas atstumia tiksle? (Visus atsakymus/ mintis, kurios ateina, 
paleisti.)  

6. Kokia baimė iškyla pasiekus/ siekiant tikslo? (Atsakymą paleidžiam.) Ar gali 
paleisti tą problemos laukimą, kuris yra baimėje?  
Kas blogo gali nutikti gavus tikslą? 
Kokia su tikslu susijusi fantazija iškyla? (Atsakymą paleidžiam.) Ar gali paleisti 
fantaziją ir leisti sau sukurti tai, ko sieki?  

7. Koks labiausiai neįtikėtinas veiksmas, kurį gali atlikti, arba įvykis, kuris gali 
įvykti, kad gautum tikslą?  
Kokį drąsiausią, sudėtingiausią veiksmą gali atlikti, kad gautum tikslą?  
Kokį paprasčiausią veiksmą gali atlikti, kad gautum tikslą?  

8. Jei tavo geriausias draugas sėdėtų priešais, kaip patartų elgtis?  
Ką patartų tavo mentorius arba tos srities ekspertas?  
Ką sakytų daryti tavo dvasinis arba tiesiog mokytojas gyvenime?  
Ką patartų su tikslu daryti mama (ar kas augino)? 
Ką patartų daryti tėtis (ar kas augino)?  
Ką aš pats sau patarčiau daryti?  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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 paklausu: Kuo aš didžiuojuosi? 

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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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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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 persileidi-

mas 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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Praeities paleidimas

1. Paleidinėjame prisiminimus tol kol, jausime meilę arba ten viskas tiesiog ištirps 
visiškai.  

2. Paleidus viską, kas nėra meilė, lieka meilė. 
3. Kai jauti kažkokį jausmą dabartinėje ar nesenoje situacijoje, ar šiaip skausmą, 

silpnumą, nuovargį, bet ką viduje, visada gali paprašyti to jausmo:  
Prašau, parodyk man iš kur tu ateini. Kas ten įvyko? 
 
Tada ramiai būk, nestumk, nespausk ir tiesiog lauk ir stebėk mintis, vaizdus, 
prisiminimus, duok sau laiko. Dažnai tie atsakymai protui atrodo nereikšmingi ir 
nesvarbūs ir jis norėtų juos praleist, bet net jeigu jei keisti ir nelogiški, tiesiog 
pastebėk juos ir pasakyk partneriui ar užsirašyk sau. Tada sugrįžk ten kur parodė 
ir paleisk viską kol bus meilė. 

4. Visada verta paklausti saves: “Kur aš taip jausdavausi vaikystėje? Su tėvais, 
draugais, mokykloje?” 

5. Sugrįžes į praeitį paklaust praeities saves:  
Kokius sprendimus priėmiau apie save? (kitus prisiminimo dalyvius; gyvenimą; 
pasaulį; santykius; meilę; žmones ir t.t.)  
Visus atsakymus paleisk, kol jie nebesijaus tikri. Suprask, kad tie sprendimai 
įtakoja tavo šiandienos įvykius.  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Pasiekimai ir užrašai
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