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1  SKYRIUS 

TAVO BALSAS YRA SVARBUS!

BALSAS
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1  SKYRIUS

Žmogaus balsas yra vidinės
Visatos veidrodis. Mūsų
balsas atskleidžia mūsų
nuotaikas, baimes, ketinimus,
viltis, įtampą, mintis, norus ir
atspindi, kas iš tikrųjų esame.
Balso garsas gali daugiau
pasakyti apie žmogų, nei
žodžiai.

Žmogaus balsas yra viena
galingiausių žmonijai
prieinamų priemonių.
Kiekvienas mūsų ištartas
žodis suteikia mums garsą
kaip bendravimo ir savigydos
instrumentą. Supratimas,
kaip tinkamai suderinti ir
naudoti šį instrumentą, keičia
ne tik mūsų, bet ir tų, kurie
priima (girdi) mūsų garsus,
sąmonę.

Mūsų emocijos yra mūsų
balso virpesiuose. Balsas gali
mus patraukti, atstumti,
manipuliuoti ar sukelti
išlaisvinimo ar susijaudinimo
jausmą ir mes į tai
reaguojame intuityviai,
emociškai. Balsas praneša
mums, kur esame, protiškai,
emociškai ir dvasiškai.

Balsas yra mūsų kūno
instrumentas, todėl didelę
įtaką daro tai, kaip mes juo
rūpinamės, ir kaip rūpinamės
savimi. Ką mes valgome,
kokia mūsų mąstysena ir
kaip mes susidorojame su
stresu. Mūsų balsas, kuris yra
mažyčiai raumenys ir
audiniai, esantys mūsų kūno
viduje, jaučia to poveikį.
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Mūsų Širdyje yra šauksmas,
kuris nori būti išgirstas. Iš
naujo atrandant didybę, kas
mes iš tikrųjų esame -
aukščiausios vibracijos ir
kūrybos jėga.

Emocijos kurias nešiojame
gerklėje, yra didžiulės.
Pavyzdžiui, neišreikštas
mūsų sielvartas ir pyktis
sukelia ligas ir blokus. Jei mes
galime tai išlaisvinti
naudodamiesi savo balsu,
mes iš tikrųjų paleidžiame tą
skausmą ir blokus savo kūne.

Kai mes naudojame savo
balsą, mes pasiekiame
tiesioginį energijos šaltinį,
užgniaužtas emocijas ir savo
Sielos esmę. 

Mūsų balsas atspindi visas
mūsų būties dalis, įskaitant
mūsų Sielą.

Dėl šios priežasties tai yra
neįkainojama priemonė
kiekvienam, norinčiam
patirti tikrąjį save ir gyventi
įkvėptą gyvenimą. 

Tokiu būdu naudojant mūsų
balsą, tampame geriau
bendraujantys, aiškesni,
laimingesni, gyvesni ir labiau
matomi gyvenime. 

Tai liečia mus vietose,
kuriose anksčiau nebuvome
lankęsi, nes balsas taip pat
apima mūsų neišnaudotas
galimybes.

Mūsų balsas yra natūralus
jėgos ir išsivadavimo šaltinis,
nes jis padeda mums
prisiminti ir atpažinti tikrąją
prigimtį kovojant dėl   savo
žmogiškosios patirties. 
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5  ČAKRA -  VISHUDDHA

GERKLĖS
ČAKRA 
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Spalva: mėlyna.
Elementas: garsas (vibracijos
elementas).
Padėtis: gerklės vidurinioji
dalis.
Tikslas: jūsų komunikacijos
centras – jūsų balsas,
kūrybinė saviraiška; kalbate
savo tiesą, ateinate iš savo
valios jėgos centro, klausotės
ir girdite.
Endokrininė sistema:
skydliaukės ir prieskydinių
liaukų veikla.
Fiziniai organai: viršutinieji
plaučiai.
Kūno dalys: gerklė, balsas,
žandikaulis, kaklas, pečiai,
ausys, medžiagų apykaita,
nosis, burna, dantys.
Sutrikimai: angina,
laringitas, astma, bronchitas,
hipertorozė, nemiga, silpnas
imunitetas.
Mantra: HAM.

Čakra yra sanskrito žodis,
reiškiantis „diską“,
„sūkurį“ arba „ratą“. Čakra
yra energijos centras,
reguliuojantis energijos
tekėjimą mūsų kūnuose.
Tradicinę čakrų sistemą
sudaro septynios pagrindinės
čakros arba energijos centrai,
energetiškai išdėstyti išilgai
stuburo. 

Pagrindinė Gerklės čakros
funkcija yra bendravimas.
Kaip saviraiškos būdas,
Gerklės čakra tarnauja kaip
priėjimas tarp vidinio ir
išorinio pasaulių, sąmoningo
ir nesąmoningo. Balsas ar
mūsų sugebėjmas išreikšti
save yra ne tik Gerklės
čakros, bet ir visų kitų čakrų
sveikatos būklės požymis. Ši
čakra gali būti vertinama
kaip Širdies ir galvos
kryžkelė - tarpininkė tarp
emocijų ir minčių. 
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Gerklės čakros energija
prasideda kaklo centre
gerklės lygyje ir plečiasi per
pečius. Gerklės čakrą
motyvuoja išraiška ir tiesa, ji
leidžia pamatyti žinias,
kurios yra tikros, peržengus
socialinių stereotipų ribas.

Kaip bendravimo ir
kūrybiškumo centras,
Gerklės čakra leidžia mums
išreikšti, kas mes esame, bet
taip pat leidžia giliai klausytis
kitų. Kai mūsų Gerklės čakra
yra subalansuota, ji suteikia
mums galimybę būti
įkvėptiems, projektuoti savo
idėjas ir suderinti savo viziją
su realybe. 

Pagrindinės gerklės čakros
savybės:

Tiesa - suteikia drąsos
pasakyti savo tiesą. Tai taip
pat motyvuoja nuolat ieškoti
tiesos ir dalintis ja su kitais.

Išraiška - ši čakra yra mūsų
kūrybos ir išraiškos šaltinis.
Tai suteikia mums galimybę
būti savimi ir dalintis tuo su
pasauliu.

Sąžiningumas - ši čakra yra
mūsų asmeninio vientisumo
šaltinis. Tai leidžia būti
nuoširdžiam su savimi.

Originalumas - penktąją
mūsų čakrą motyvuoja
autentiškumas. Tai leidžia
būti įkvėptam ir kūrybingam,
dalintis savo idėjomis ir
visada būti autentišku sau.

Bendravimas - Gerklės čakra
yra komunikacijos centras.
Tai leidžia efektyviai
perduoti savo idėjas ir mintis,
tačiau taip pat turi įrankius,
kad galėtumėme giliai
įsiklausyti į aplinkinius.
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Čakrų sistema paskirsto
pranos, ar energijos, tėkmę
visame mūsų subtiliame
kūne. Stresas, ligos, emocinis
nusiminimas ar konfliktas gali
sukelti čakrų sistemos blokus
ar disbalansą. Visos septynios
čakros yra tarpusavyje
susijusios ir kai viena čakra
patiria bloką ar pusiausvyros
sutrikimą, ji paveikia visas
kitas. Dėl šio energijos
sutrikimo gali nukentėti
mūsų protas, kūnas 
ir Dvasia.

Kai Gerklės čakra yra
nesubalansuota, tai gali
sukelti stresą mūsų emocinei
ir fizinei sveikatai. Jei
dirbame siekdami asmeninio
tobulėjimo, būdami ištikimi
sau ar tobuliname
bendravimo ir klausymo
įgūdžius, svarbu, kad
subalansuotume ir Gerklės
čakrą.

Kai čakra yra nepakankamai
aktyvi, tai reiškia, kad čakra
patiria bloką arba nepaskirsto
energijos srauto. Kai Gerklės
čakra yra blokuota, tai gali
paveikti bendrą mūsų
savijautą. Kai Gerklės čakra
yra užblokuota tai gali
prisidėti prie mūsų
nesaugumo, nedrąsumo ir
intravertiškumo jausmų;
dažnai atitolina mus nuo
savo autentiško ir tikrojo Aš.

Gerklės čakros blokas gali
smarkiai paveikti sugebėjimą
efektyviai bendrauti, mes
galime bijoti pajuokos ir
kritikos. Gali pasirodyti, kad
negalime išsakyti savo tiesos,
kai mums to labiausiai reikia,
arba galime susilaikyti nuo
savo poreikių ir norų
išsakymo.
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Jei Gerklės čakra yra per daug
aktyvi, gali būti, kad jūs
nekontroliuojate savo kalbos
ir galite kalbėti per daug arba
be filtro. Kai Gerklės čakrą
užvaldo energija, tai gali
priversti jus tapti savo ir kitų
blogiausiu kritiku. Dėl
bendravimo būdo jūsų
santykiuose gali kilti kovų. 

Per daug aktyvios Gerklės
čakros požymiai: arogancija,
nesąžiningumas, grubumas,
manipuliacinis elgesys,
apkalbos, užuojautos
trūkumas.

Daugeliu atvejų teigiamų
pokyčių įtraukimas į savo
gyvenimo būdą gali labai
padėti, įskaitant sveiką
mitybą ir reguliarią mankštą.

Visų pirmiausia ką turite
padaryti - sulėtinti tempą.

Antras svarbus žingsnis -
susitelkti sąmoningai į savo
kūną, mintis. Mokytis
dėmesingo sąmoningumo. 

Mėlynos spalvos įtraukimas į
jūsų garberobą, namų ar
darbo aplinką yra gražus,
subtilus būdas atkreipti
dėmesį į Gerklės čakrą.
Raminantis šios spalvos
išminties ir sąžiningumo
poveikis gali padėti atverti ir
išgydyti penktąją čakrą.

Balansuoti šią čakrą padeda
dainavimas ar skaitymas
garsiai - treniruodami balso
stygas galite išsklaidyti
penktosios čakros blokus.

Subalansuota mityba taip pat
svarbi. Valgykite daugiau
mėlynos spalvos maisto:
mėlynių, figų.
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Nešiokite gydančius
akmenis - kristalus, ar
medituokite su jais.
Gydantys kristalai sukuria
postūmį čakrų gijimui ir
pasiausvyrai palaikyti. 

Meditacija su mėlyna spalva
taip pat padeda sumažinti
Gerklės čakros disbalansą.

Sąmoningai stenkitės gerti
daugiau vandens. Vanduo
išvalo Gerklės čakrą,
užtikrina sveiką energijos
srautą. Įtraukite obuolius,
persikus, citrinas į savo
racioną.

Joga, garso terapija,
sąmoningas kvėpavimas yra
galingi įrankiai gydyti ir
pažinti Gerklės čakrą.

Kalbėkite atvirai su artimais
draugais ir šeima. Pabrėžkite,
kad esate atviras ir sąžiningas
su visais. Paprasčiausiai
kalbant nuoširdžiai galima
sukurti stebuklus ir taip
sustiprinti ir subalansuoti
Gerklės čakrą.

Išmokyte save išreikšti -
galite apgalvoti savo
saviraišką rašymo terapijos
pagalba. Viską išrašykite ką
norite pasakyti ant
popieriaus ir tada vėliau
peržiūrėkite tai ką parašėte.

Aromaterapija gali padėti
išsklaidyti negatyvumą.
Galite naudoti jazmino,
rozmarino, sandalmedžio,
kalendros ir Ylang Ylang
eterinius aliejus.
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„NEBIJOK PAPASAKOTI SAVO
ISTORIJOS.  TU NIEKADA NEGALI
ŽINOTI,  KOKIE ŽODŽIAI  ĮKVĖPS
KITUS PERRAŠYTI SAVO PAČIŲ

ISTORIJAS“

MANO ISTORIJA
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Aš gimiau rugsėjo 3 d., aplink
mano kaklą buvo apsivijusi
virkštelė, aš žengiau
pirmuosius žingsnius
rugpjūčio 13 d., pradėdama
savo kelią su skaičiumi 13,
kuris lydėjo mane iki kol
suvokiau savo Gerklės čakros
ir kitus blokus, savo Karmą
(kol suvokiau sąmoningai
besikartojančius aspektus, kol
išmokau pamokas). 

Buvau smalsus vaikas, ramus
ir geras, skaičiau knygas
aukštyn kojomis, norėjau
būti mokytoja. Aš užaugau
kaime ir gamta, gyvūnai,
buvo neatsiejama mano
gyvenimo dalis. Aš visada
tikėjau Magija. 

Meilėje – tiek, kiek
stengiausi, visada atrodė, kad
per mažai duodu.

Bet dažniausiai jaučiausi
nemylima. Radau paguodą
alkoholyje... Aš keisdavau
darbus, negalėjau rasti savo
vietos. Tuomet tikėjau, kad
gimiau po nelaiminga
žvaigžde, ir aš tiesiog nieko
negaliu padaryti dėl to.
Atrodė, kad vis atsirandu
netinkamu metu netinkamoje
vietoje.

Aš visuomet mažai
kalbėdavau, ir savo
nesugebėjimą kalbėti,
išsireikšti, laikiau tik kaip
savimi nepasitikėjimo
simptomą.

Viskas sėdo manyje,
jausdavausi persipildžiusi
netramdomų, nesuprastų
emocijų. Prasidėjo
skydliaukės problemos ir
nemiga.
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Aš vengdavau kalbėti. Nes
manyje buvo įsirėžęs
įsitikinimas, kad manęs
niekas nesupranta ir negirdi
ir, kad aš nesugebu kalbėti.
Balsas drebėdavo,
pasiklysdavau mintyse, tad
pasirinkdavau tylėti…

Daugelį kartų būdavau
ignoruojama. Vaikystėje -
bendraamžių, mokykloje -
klasiokų, užaugus suvokiau,
kad ignoravimą žmonės
pasirenka kai įsižeidžia ar
supyksta, patys nutyla, kai
jiems atrodo, kad jų
nesupranta ar negirdi...

Visą gyvenimą
gyvenau atvira Širdimi ir
negalėjau suprasti, kodėl į
mano Meilę būdavo
atsakoma ignoravimu. 

Kol vieną dieną suvokiau,
kad tai dėl to, kad tas žmogus
nėra pasiruošęs priimti tos
Meilės, ir dėl to, kad aš
neturėjau ribų, ir mano
davimas galėjo pasirodyti
kaip gėrio ir šviesos kišimas
per prievartą.

Prie mano Gerklės čakros
bloko prisidėjo ir
užpuolimas, per kurį mane
griebė už kaklo ir paliko
mėlynę ant jo... Tai buvo
menkas įvykis su piktu ir
nelaimingu žmogumi, kuris
tik išgąsdino, bet nepaliko
baimės ar neapykantos,
tačiau sustiprino bloką.

Ir vis būdavo tas pats – vis aš
ne laiku ir ne vietoje...
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Laisvė nebuvo ta saldi,
vyšnių kvapo, kurią
nusikabinčiau nuo lubų,
laisvė buvo tarsi lipimas
į viesulą, pilną žybčiojančių
vaivorykštės spalvų
kamuolių, bet turėjau
pasirinkti tą juodą gumulą
tarp jų – kad galėčiau įlipti į
tą tamsą, ir ją apšviesti.

Pakilo vidinis suvokimas –
Meilė mano atsakymas.
Turiu rinktis Meilę...

Supratusi, kad turiu sujungti
Gerklę su Širdimi – tai kas
eina iš Širdies, kad eitų
lengvai balsu, nusipirkau
chrizokolą, tai kristalas, kuris
ir sujungia Gerklės čakrą su
Širdies čakra. Ir vis
griebdavau akmenuką, jeigu
reikėdavo daugiau kalbėti.

Bet aš sustingau.

Nežinojau kur judėti.

Aš bijojau. Baimė sustabdo
energiją. Baimė neleidžia
laisvai tekėti energijai.

Kodėl mes bijome? Tai yra
naujai mūsų sistemai, o kas
nežinoma – iškelia baimę.
 
Nežinomybės baimė yra
pagrindinė problema, kurią
turi dauguma žmonių. Nors
ne visi mes bijome tos pačios
rūšies baimių, atrodo, kad
daugumai žmonių nežinoma
patirtis atrodo kažkas
baisaus...

Aš bijojau kalbėti. Ir reikštis
atvirai man buvo nauja.
Nežinoma. 
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Aš bijojau rinktis Meilę,
nenorėjau būti ta „saldi,
šviesi, vien tik vaivorykštės ir
kalbos apie Meilę, amžinoji
šviesa ir vienybė“, - tos
kalbos, kurios atrodė man
netikros ir atrodė, kad
nesiderino su mano pasaulio
išjautimu – kad pasaulis
visokių spalvų.

Aš negalėjau nieko nedaryti,
jaučiau kaip mane mano
gyvenimo spiralė spaudžia iš
visų šonų. Manyje tūnojo
sąmoningai šviesi Meilė, kuri
norėjo ištrūkti. 

Priėmiau savo baimę, jos
neneigiau, nuo jos nebėgau.

Lėtai ir giliai įkvėpiau ir
pasirinkau padaryti savo
baimę savo sąjungininke.

Kai tik baimė pakildavo -
žengdavau į ją labiau, ir
leisdavau, kad ji mane
pažintų - drąsią ir smalsią.
Savo baimę apipyliau
klausimais.

Kodėl tas blokas glūdėjo
manyje? 

Kas sukūrė bloką? 

Ko aš bijau?

Kodėl negalėjau kalbėti ir
reikšti savo tiesų? 

Kodėl kiti jautėsi svarbesni
už mane? 

Kodėl mano nuomonė
nebuvo verta būti išklausyti?

Ar mano mintys, žodžiai ir
veiksmai dera?
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Tuomet sapnuose pakilo
viesulai, kurie kėlė
rudeninius lapus, ir mane
išgąsdino, bet tuo pačiu metu
ir apstulbino. Stovėjau
tuomet sapne su grėbliu
rankose, ir galvą atlošus
tiesiog žiūrėjau. 

Tai buvo galinga jėga. tai
buvo daugiau negu Aš. Tai
buvo galia, kurios nesupratau
ir nepažinau. Tai buvo
gamtos, planetų, kosmoso
galia.

Tuomet po kurio laiko
pagavau save tarsi De Javu
būsenoje - aš iš tikrųjų
stovėjau lauke, kur buvo
pilna lapų, su grėbliu
rankose... Tuomet mane
perliejo tokia galinga banga,
aš lygiai taip pat pasijaučiau
kaip sapne. 

Ryte prabudus pajaučiau,
kaip ta virkštelė, kuri
buvo energetiškai nuo
gimimo, atsilaisvina, ir aš
pirmą kartą taip stipriai
įkvėpiau laisvės ir mano
akyse sužibo ašaros...

Atrodo visą dieną tryniau
kaklą, tarsi negalėdama
patikėti kas įvyko. 

Nebejaučiau gniaužtų, manęs
nebedusino, aš tarsi įkvėpiau
iš naujo, ir tas oras buvo toks
vibruojantis, gyvas, tikras.

Pajaučiau kaip manyje
susilieja visi praeiti
gyvenimai, pajaučiau kaip
nuo mano pečių nukrenta
didelė sunki našta, ir mano
visą kūną pradeda kutenti
nauji šviesos lietaus kodai...
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Tuomet Gerklės čakra
atsivėrė, ir aš tarsi
išsilaisvinusi kaip laukinis
tigras nėriau į pokalbius,
kuriuose nevaldžiau savo
išraiškos, ir pasisakydavau
per daug piktai. Toji ta laisvė
buvo - aš nemokėjau ir
nežinojau kaip su ja elgtis.

Tą naktį po keistų konfliktų
aš susapnavau sapną, kad
šoku nuo didelės uolos, ir
nusileidus man gerklę
persmeigia dviračio vairas...

Tuomet mane tas sapnas ir
mano atsivėrusi Gerklės
čakra mane taip šokiravo,
kad vaikščiojau visą savaitę
kaip nesava. Tas sapnas leido
giliau suvokti savo problemą
dėl savo balso, saviraiškos.

Prisiminiau tuomet citatą
Alberto Einšteino:
 „Gyvenimas yra tarsi
važiavimas dviračiu.
Norėdami išlaikyti
pusiausvyrą, turite nuolat
judėti! “. 

Tarsi tas dviračio vairas
mano gerklėje rodė, kad
norėdama toliau judėti turiu
labai stipriai, sąmoningiau
pažvelgti į savo Gerklės
čakrą, savo balsą ir saviraišką.

Tuomet prasidėjo įrankių
paieškos - kaip pažinti savo
balsą, kaip pažinti savo
saviraišką? Kaip mokėti
bendrauti? Ką gi reiškia tas
bendravimas? Koks jis turėtų
būti? Manyje glūdėjo daug
klausimų.
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Per savo saviraiškos ir blokų
ieškojimą atradau astrologiją.
Per ją suradau, kad
Merkurijus yra planeta,
atsakinga už bendravimą,
saviraišką, mokymąsi,
mąstymą. Tuo metu jaučiau
labai didelį sunkumą per
Merkurijaus retrogradą, tad
nusprendžiau nerti gilyn.

Atradau, jog Merkurijaus
retrogradas daro įtaką mūsų
Gerklės čakrai ir gali sukelti
bendravimo rūką, dėl kurio
informacijos perdavimas gali
būti tiesiog nepatikimas.
Taigi, deja, žmonės su
problemomis Gerklės čakroje
dar labiau gali patirti
nesusipratimų, planavimo
problemų ir nesutarimų tarp
draugų per šį laikotarpį.

O Saturno planeta, karmos
valdovas, atneša sunkumų,
per kuriuos augame - pas
mane Saturnas 3 būste - tai
yra bendravimo ir
komunikacijos būstas. O
mano Rahu (Šiaurinis
Mėnulio Mazgas), kuris
nurodo per ką Siela auga,
kokia mano karminė
užduotis - yra 5 būste - kuris
apie saviraišką. 

Tad supratau, kad mano
sunkumai, pamokos būtent
bendravime, saviraiškoje, ir
kad per tai augu. Tai jau
puikiai suvokiau ir taip, nes
manyje glūdėjo gilus jausmas
dėl karmos, praeitų
gyvenimų ir mano laisvės,
dvasinio augimo. Mane taip
baugino ta saviraiška per
balsą, bet tuo pat metu ir
beprotiškai traukė.
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Per „Žmogaus Dizainą“
atradau, koks mano tipas, ir
kad turiu informuoti prieš
kažką sakant. Esu
Manifestorius.

Žvelgiant į „Žmogaus
Dizaino“, mūsų Gerklės
centras daro įtaką kiekvieno
kito centro formavimui ir
veikimui per visą mūsų
gyvenimą.

Gerklės centras yra vieta, iš
kurio mes artikuliuojame,
išreiškiame ir
manifestuojame. Tai yra pats
sudėtingiausias iš visų mūsų
„Žmogaus Dizaino“ centrų. 

Jis turi didžiulę atsakomybę
atsakyti į daugybę intensyvių
reikalavimų. Gerklės centre
yra viskas apie tai, „kuo“
noriu tapti pasaulyje.
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Pamačiau, kad mano gerklės
centre įkvėpimas, kaip
vidinis pažinimas, galutinai
išverčiamas į kalbą.

Pamačiau, kad mano Gerklės
centras prijungtas prie G
centro - tai tapatybės,
Meilės, krypties centras.
Vadinasi aš galiu kalbėti iš
savojo „Aš“. 

Turiu aspektą, kuris yra pie
transformaciją ir Meilę sau.
Tai yra dvasinio prabudimo,
įgalinimo ir Meilės sau
energija, kuri gali įgalinti
kitus. 

Ir tikrai pastebėjau, kad gebu
įvardyti, konkretizuoti ir
perduoti vaizdinį modelį,
kaip nurodo „Žmogaus
Dizaino“ schemos aspektai.
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Pažinti savo vidinius blokus,
suvokti labiau savo pamokas
dėl Gerklės čakros padėjo
Taro kortos. 

Mane visuomet traukė
kortos, raganiškumas, ir Taro
kortos  „The Wild
Unknown“ mane tarsi
„pasikvietė“. 

Naršydama internete aš
kartais „pasiduodu“
intuityviai tėkmei, ir
pamačiusi kortos pajaučiau
ryšį, ir iškart nedvejojusi
nusipirkau, nors to niekada
nedarau. 

Tai buvo geriausias mano
sprendimas - priimti ir
klausyti savo intuicijos. Kai
kortos buvo pašte jau, aš
jaučiau net, kad jos ten yra.

Ištraukusi pačią pirmą kortą
suvokiau, kas manęs laukia –
aš tuomet ištraukiau
Kvailio kortą.

Aš labai ilgą laiką save tokią
laikiau, ir ilgą laiką sėdėjau,
bijodama nerti į didesnį
vandenyną išoriniame
pasaulyje. 

Kvailio kelionė yra kelionės
per gyvenimą metafora.
Kiekviena pagrindinė (Taro
kortų yra 78, pagrindinės yra
22) korta žymi tos kelionės
etapą - patirtį, į kurią žmogus
turi įsitraukti, kad suvoktų
savo visumą. 

Šios kortos (22) seka siužetą,
pasakojantį apie dvasines
keliones, kurios prasideda
nuo nekalto Kvailo abejonių
ir eina link pasaulio vienybės
ir pilnatvės. Kitaip tariant,
šios kortos pasakoja žmonijos
dvasinės evoliucijos į
nušvitimą ir individualizaciją
istoriją.

Kortų pagalba suvokiau giliau
savo dovanas, savo pamokas,
tyriau savo Šešėlinį Aš. 
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Patyriau patį nuostabiausią
laisvės vėjo gūsį tada, kai
panėriau giliau į mėlynus
vandenynus savo emocijų ir
savo saviraiškos.

Pajutau Gerklės
čakros dar didesnį
atlaisvėjimą kai pasirinkau,
žmogui, kuris mane
įskaudino iki Sielos
gelmių, atsakyti su Meile...
Tuomet įsimetus rožinio
kvarco gabaliuką į kišenę
ėjau per snieguotas gatves į
kavinę su tuo žmogumi
susitikti, mintyse vis
kartojau: „Renkuosi ne pyktį,
renkuosi Meilę, iškvėpiu
pyktį, įkvėpiu Meilės“...

Po to susitikimo pajaučiau
kaip viskas manyje pakyla
viskas kas buvo, kas buvo
šiame gyvenime, ir kas buvo
prieš 2000 metų...

Tačiau tai nebuvo ta visiška
laisvė, tai buvo jos pajautimo
pradžia. 

Tuomet atsibudęs pavasaris
leido man stipriau pasėti
savas sėklas –  geras ir
pozityvias mintis, ir aš
jaučiau Visatos alsavimą.

Galvojau kokio darbo noriu,
ko gi aš noriu?

Aš esu intravertė, empatė,
geriau jau į spintą
užsidarysiu ir apsikarščiusi
vaivorykštėmis sau rašysiu,
rašysiu, rašysiu…

Tačiau tai nebuvo tai, per ką
užaugčiau. Tai nebuvo tai per
ką mano Siela augtų. Tad
suvokiau, kad man sunku
kalbėti, ir aš privalau kalbėti -
turiu, tuomet susikūriau
mintyse darbą, kurio norėjau.
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Aš labai norėjau darbo
turizmo srityje. Degiau tiek
metų pabandyti darbą šioje
sferoje, ką mokiausi.
Susiradau nuotrauką
internete kokio darbo stalo aš
noriu. Tai buvo šviesus stalas
ir šalia buvo sukulentas bei
kavos puodelis bei graži
užrašinė. 

Tuomet atsikeldavau,
pasportuodavau namie ir
lėkdavau ant kalno šalia
namų. Klausydavau muzikos,
medituodavau, gulėdavau ir
svajodavau. 

Debesys plaukė ir aš klausiau
savo šamaniškos muzikos, ir
vieną dieną pamačiau
lėktuvą. Pagalvojau, kad būtų
įdomu valdyti lėktuvo vidų iš
žemės...

Grįžus radau skelbimą,
būtent su tokia pozicija -
dirbti su lėktuvo bilietais.

Tą naktį mano sapnuose
pasirodė vaivorykštės,
sapnavau, kad stoviu ant
aukšto kalno, ir prie mano
kojų vaivorykštės tiltas. Tą
rytą jau žinojau, kad tą darbą
jau turiu, ir žinojau kodėl.

Maniau, kad tai mano
išsigelbėjimas, mano
evoliucija. Mano paskutinė
stotelė visų „nelaimingų
žvaigždžių“.

Mintyse net niūniavau, kad
mano Gerklės blokui, ir
mano nesėkmėms darbuose
– galas.

Nuėjusi nurodytu adresu prie
pastato pamačiau gražiausią
gyvenime pražydusį medį,
mane apėmė toks geras
jausmas, kad esu „tinkamoje
vietoje ir tinkamu laiku“. 
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Tuomet pirmas dvi savaites
buvau tokia laiminga, tačiau
atėjo jausmas, kad kažkas ne
taip... Kadangi aš jau
draugavau su sinchronizacija
ir numerologija aš supratau,
kad tai naujo pradžia –
gegužės 11 dieną pradėjau
darbą, tačiau dirbau 9
kabinete… 9 - tai ciklo
užbaigimas. 

Man kažkas nedavė ramybės,
jaučiau, kad kažkas ne taip,
tačiau negalėjau
tuo patikėti, taip norėjau, kad
viskas baigtųsi... Aš
kankinausi tuomet tris
mėnesius, man nuo streso
prasidėjo smegenų rūkas,
akis degino negalėjimas
priimti to kas yra...

Aš norėjau būti
paprasta, įsilieti į minią. Aš
norėjau pritapti.

Manyje įsisiautėjo vidinis
rūkas, kuris užtemdė mano
visos pojūčius ir negalėjau
galvoti. Tas rūkas
apgaubė mane tarsi
norėdamas pasakyti: „ne šis
kelias - Tavo.“

Mačiau ant savo stalo
dirbtinius sukulentus, ir
mane trenkė kaip žaibas - aš
turiu pasirinkti save, savo
jausmus, klausyti savo
intuicijos, pasirinkti
„tikrumą“ sau... 

Tiesa, ta mano, buvo, kad
jaučiau energiją, kaip kiti
aplinkui nejaučia, ir aš to
nepriėmiau. Aš jau buvau
pradėjusi matyti aiškesnes
vizijas, jausti dvasinius
gyvūnus... Tačiau tas mintis
šalin vijau. Aš bijojau būti
„kitokia“...
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Tad grįžus į tą darbą po
savaitgalio nunešiau prašymą
išeiti iš to darbo,  ir
nusipirkau tikrų gėlių, o ne
plastikinių. Pasirinkau tikrus
jausmus, priėmiau savo
matymus ir pojūčius labiau,
ir tuomet pajaučiau angelus
ir savo protėvius labiau. Jie
mane palaikė taip stipriai,
kad net purtė kūną, jaučiau jų  
buvimą.

Tuomet sėdėjau ir leidau
save stebėti iš šono, ir
suvokiau, kaip stipriai
priešinausi savo matymams,
visai tai energijai. Bet mane
pasiekusios energijos buvo
tokios stiprios, kad aš
nutildžiau savo mintis,
nusileidau į Širdį, pamečiau
visus vertinimus, beprotybės
ribų brėžimą, ir leidausi
panardinama į Visatos
magiją. 

Paklausiau savo intuicijos,
instinktų ir Širdies. Ir man
atsivėrė dar labiau pasaulis,
kuriam taip priešinausi. 

Mus kartais taip stipriai
paveikia kitų vertinimai, kad
mes bijome pasirodyti
„kažkokie ne tokie“.

Ir... kartais to, ko labiausiai
trokštame - nėra tai, ko
mums iš tikrųjų reikia. 

Mes galime manifestuoti
darbus, situacijas, tačiau tik
nuo mūsų priklausys, ar mes
toliau žengsime tuo keliu, ar
mes pajausime, kad mums
tas kelias išsvajotas rezonuoja
su mūsų mintimis ir Širdimi. 
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Tą dieną, po beveik metų
nešiojimo, mano chrizokola
pabiro į šipulius, ir aš
klausiau savęs: „Ar viskas?
Mano gerklė ir Širdis
susijungė?“. 

Sako, kai sudūžta kristalas -
jis atidirbo savo. Bet aš jokių
pokyčių nejaučiau dar kurį
laiką, iki dienos, kuri tęsėsi
visą savaitę...

Tą rytą atsikėliau visa tokia
ugninga - sapnavau ugnis
krentančias iš dangaus, mano
vizijos paaštrėjo, galėjau
užuosti sapnus atmerktomis
akimis...

Buvo keista, bet smalsu.

Tuomet panėriau į kokono
fazę.

 

Pagalvokite apie vikšrą. Tam
tikru jo gyvenimo etapu jis
eina į kokono tamsą, kad
įvyktų transformacija. Ar
manote, kad vikšras žino, kas
jam vyksta kai jis būna
kokone?

Ir mes, kaip vikšras, įeiname
į kokono stadiją, ir
nesuprantame kur einame,
ką darome, kaip jaučiamės.

Jaučiausi – tarsi būčiau
motinos įsčiose, aplink toks
tirštas vanduo, ir jis tarsi
skystas bespalvis vaškas
krenta ant manęs ir aš jame
mirkstu. Aš noriu ištrūkti, aš
nieko nematau, aš
nesuprantu savo jausmų, bet
Siela trokšta revoliucijos,
tačiau nežinau kaip ištrūkti,
todėl tik plūduriuoju…
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Po savaitės išgirdau dainą,
kuri kiekviename žingsnyje
man einant manyje sukėlė
neapsakomai nuostabią
viziją: aš einu ir tempiasi prie
manęs prilipusi Šviesa, o joje
spindi geltonos gėlės, ir su
kiekvienu žingsniu vis
jaučiu, kaip Širdis susiderina
vis labiau su Žemės ritmu.
Jaučiau kaip atsidaro
mediatorius tarp Širdies ir
Gerklės čakrų. 

Tai padeda suprasti žodinį
Sielos bendravimą. Tuomet
mano balso tonas pasikeitė,
mano juokas pagarsėjo, ir aš
tą dieną tai juokiausi tai
verkiau, bet iš laimės, ir
šviesos stiprumo. Jausmas
buvo tarsi mane valo ta
Šviesa ir leidžia atsiverti tam,
ko net nežinojau, kad
egzistuoja…

Per visą transformacinį
periodą mane sekė rožinė –
besąlyginės Meilės spalva, ir
žydra – saviraiškos, Gerklės
čakros spalva. Tuomet
suvokusi, kad reikia stiprinti
savo Gerklės čakrą
nusipirkau kristalą -
chalcedoną, ir jis žydras, jį
gavau rožiniame maišelyje! 

Ir tą dieną eidama toliau
pamačiau pūpsantį gėlių
krūmą, kurio rožiniai žiedai
švelniai nugulę šypsojosi
man žydrame danguje. 

O tą dieną, kai suvokiau
labiau kas įvyko, draugas
įteikė ryškią šviesiai rožinę
gėlę.
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Mano balsas dar labiau
sutvirtėjo po dvasinės
depresijos, arba Tamsios
Sielos Nakties, kai pakilo
paskutiniai tamsaus bloko
likučiai – kurie buvo apie
pasitikėjimą savimi.

Jaučiu, kaip mano balsas
pasikeitė, jaučiu jo galią kurti,
jaučiu ką reiškia turėti žodžių
galią - kuri yra išreikšta per
sąmoningumą.

Mes galime suktis ir suktis
savo gyvenimo spiralėje,
galime ieškoti savo gyvenimo
detalių, galime labai stengtis
ir spausti save surinkti visą
savo gyvenimo vaizdą, pagal
eiliškumą.

Tačiau tik paleidę kontrolę ir
atsidavę į savo Širdies
vedimą - patirsime ką reiškia
laisvė, ir tik po to atsitraukę
galėsime pamatyti - kiek jau
nuėjome. Ir detalės pačios
išsiryškins, ir jos tikrai nebus
paeiliui, bet vaizdas bendras
bus toks aiškus, kad norėsis
šokti!

Aš pasidaviau savajai tėkmei,
pasidaviau Visatai, Žemės
ritmui, ir tai buvo labai
magiškas dalykas. Aš panirau
į žydras ir rožines spalvas, ir
tai yra saviraiška ir
besąlyginė Meilė.
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Visos mano tiesos, aštrios
perspektyvos, pasirąžydamos
stojasi nuo dulkėto
paviršiaus, pasipurto, ir
laikydamos tvirtai savo
emocijas ir Širdį kalba tvirtai
apie tai, kas jaučiasi teisinga
iš Širdies.

Aš žinau, kad mes tiek daug
dar nežinome apie Sielos
evoliuciją, apie savo energiją,
ir apie Širdies - Meilės ir
saviraiškos galią.

Pamatyti didesnį vaizdą man
buvo iššūkis. Tai buvo
gyvenimo pamoka ir
nuotabus nuotykis,
persipynęs su įvairiomis
vaivorykštės spalvomis, tarp
kurių ir juoda.

Aš išmokau pasitikėti, kad
viskam yra priežastis, ir kad
viskam yra aukštesnis tikslas.
Aš pasidaviau procesui, kad
jis atsiskleistų man.

Aš čia, parodyti, kad Tu esi
daug daugiau negu Tau
atrodo, ir Tu gali būti bet
kuo. Jaučiau magiją savo
kauluose, mane krėtė
drebulys, gėriau spalvas
vidiniu matymu, mano kūnas
tarsi indas prisipildė tokios
Šviesos, nuo kurios riedėjo
ašaros. Ir pajaučiau todėl -
nes tikėjau magija.

Aš kiekvieną dieną bandau
būti Meilės filtras, noriu
įkvėpti savo saviraiška ir
balsu tos Meilės ir Magijos ir
Tau, kad galėtum pasidalinti
savąja!
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ŽENK PIRMĄ ŽINGSNĮ
Į  GILESNĮ SAVĘS PAŽINIMĄ,
Į  PASITIKINČIĄ SAVIRAIŠKĄ

UŽDUOTYS
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Mes turime šiame
skubančiame pasaulyje
sustoti ir įsiklausyti savęs.
Sustokite ir paklauskite savęs:
Ar mėgstate savo balsą?
Ar žinojote, kad yra milijonas
priežasčių, kodėl žmonės
nemėgsta savo balso, ar jiems
sunku kalbėti apie tai?

Balsas tai per garsus, tai per
tylus, per aukštas ar per
žemas. Skamba per daug
vyriškai ar per daug
moteriškai. Balsas tarsi
nepasirodo kai reikia,
užstringa.

Gaivus, sklandus ir
pasitikintis balsas pradės
šviesti, kai pradėsite manyti,
kad turite leidimą būti savimi
ir dalintis savo mintimis,
idėjomis ir nuomonėmis.

Jūs tikriausiai taip pat
patiriate akimirkų, kai jūsų
balsas jaučiasi visiškai dailus,
galbūt net stiprus ir
pasitikintis savimi, ir
tikriausiai jums įdomu, kodėl
jis toks nenuoseklus.

Jūs greičiausiai taip pat
patyrėte akimirką ar dvi, kai:
Jums liepė tylėti ar
užsičiaupti. Jūs nesate tikras,
kada bus jūsų eilė kalbėti.
Jūs bijote, kad pasakysite
kažką neteisingai. 

Nesate tikras, kad esate toks
protingas, kaip kiti
kambaryje. Jums nepatinka
smegenų šturmo sesijos.  Jūs
linkęs skubėti, kai nervinatės.
Jums sunku kalbėti su
žmonėmis vienas prieš kitą ir
grupėse.
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Kiekvienam iš šių klausimų
skirkite 5 minutes atsakyti.

Jei nežinote, ką pasakyti,
kartokite „nežinau, ką
pasakyti“, kol kažkas iškils.
Kartais prireikia šiek tiek
laiko, kol mintys
susiformuoja.

Būkite atviras, tai neturi
skambėti įspūdingai ar giliai.
Rašykite, kas natūraliai teka,
kad padrąsintumte pakilti
vidinį balsą.

Kaip norėtumėte jaustis
užpildęs šias užduotis?

Kaip norėtumėte naudoti
savo balsą?

Ką reikštų jeigu tokiu būdu
galėtumėte reikšti savo balsą
laisvai?
 

Kokia yra didžiausia jūsų
baimė naudojant balsą tokiu
būdu?

Koks jausmas būtų, jeigu
baimė dingtų?

Koks yra blogiausias
įmanomas rezultatas tokiu
būdu naudojant
savo balsą?

Ar yra kažkokių įrodymų,
kurie teigia, kad bus toks
rezultatas?  Jeigu yra, kas tai
yra?

Koks yra geriausias galimas
rezultatas naudojant balsą
šiuo būdu?

Ar yra kokių nors įrodymų,
kad tai bus rezultatas? Jei
taip, kas tai?
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Kokių trijų veiksmų galite
imtis, kad paremtumėte
geriausią savo scenarijų?

Kada, jūsų manymu, galite
pradėti šiuos veiksmus?

Kaip dabar jaučiatės atsakęs
į šiuos klausimus?

Kaip tai palyginti su tuo, ką
rašėte užduočių pradžioje?

Kurio klausimo norėjote
išvengti, nes jis atrodo per
daug baisus ar sunkus? 

Skirkite laiko šiam
paskutiniam klausimui.
Jame yra raktas.

Jūs kątik panėrėte giliau į
savo baimių vandenis ir
išnėrėte su nauja informacija,
kurią galite panaudoti,
norėdami save nukreipti į
kitą „balso įgalinimo“ etapą.

Ar jums čia pateikti klausimai
buvo lengvi ar sunkūs? Ar jus
nustebino tai, kas nutiko
jums rašant? Ar iškilo naujų
klausimų, į kuriuos
norite atsakyti?

Bet kuriuo metu, kai tik
susidaro nauja situacija,
kurioje jaučiatės užstrigęs ar
nesate tikras, galite dar kartą
peržiūrėti pateiktus
klausimus ir leisti vidiniam
balsui parodyti kelią.
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Jūsų balso išgydymas yra
galingas dalykas. Tai pakeis
santykius aplink jus. Ten, kur
kai kurie žmonės yra įpratę
vien kalbėti, bet neklausyti,
jie turės išmokti suteikti
vietos jūsų balsui. Viskas
gerai. Laikykitės to.

Iš tikrųjų yra teisinga išreikšti
save, nes jei ne jūs, kas kitas
galėtų už jus pasisakyti?

Tavo balsas yra svarbus, jis
nori būtų išgirstas. 

Tu čia - būti pastebėtas. 

Leisk savo balsui
manifestuotis pasaulyje. 

Tavo balsas stiprus, stabilus
ir stiprus. 

 

Laikykis savo vizijos, kad
Tavo žodžiai turi
neapsakomą galią - jie kuria
Tavo realybę, ir geba atnešti
šviesą pasaulyje. 

Kalbėk tai, ko labiausiai
trokšti. 

Atsimink naudoti savo balsą
su Meile.

Jei Tu nori išsamiau
panagrinėti tai, ką sužinojai
atlikdamas šį pratimą, ar
kitaip žengti kitą žingsnį
link pasitikinčios saviraiškos,
susisiek tiesiogiai su manimi: 

flowinglow11@gmail.com.
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„VIZUALIZACIJOS SUKELIA TOKĮ
PATĮ PROCESĄ SMEGENIMS KAIP
IR TIKRAS ĮVYKIS IR PERDUODA

TOKIĄ PAČIĄ ENERGETINĘ
VIBRACIJĄ PER JUS IR Į  JUS.“

VIZUALIZACIJOS

FLOW IN GLOW |  ŽYDRŪNĖ

PASITIKĖK SAVO BALSU



5  SKYRIUS

Širdies vizualizacija. 
Šią vizualizaciją galima atlikti
duše. Įsivaizduokite, kad
atsiremkite į šviesos krioklį.
Įsivaizduokite, kad tas
krioklys teka žemyn ir kad
jūsų Širdis (iš nugaros
pusės) pasvirusi į krioklį. Jūs
giliai įkvėpiate ir leidžiate
Širdžiai sugerti tą šviesą.
Galite įkvėpti keletą gilių
įkvėpimų ir leisti meilei
pripildyti visą Širdies centrą.
Kai centras pasijus tarsi
užpildytas Meilės šviesa,
Širdis natūraliai atsivers.
Priekinė pusė taip pat bus
subalansuota, jei ji buvo
atvira, arba ji natūraliai
spinduliuos nuo žėrinčios
Širdies jausmo. Taip
atversite savo Širdį centre. 
Svarbiausia yra tai, kad
neatidarote Širdies
priekio, kad atiduotumėte
save.

Gerklės vizualizacija.
Delną laikykite priešais
gerklę. Dabar nukreipkite
pirštus į savo 5-ąją čakrą ir
keletą kartų pasukite prieš
laikrodžio rodyklę. Tada
švelniai „išgriebkite“ iš
Gerklės čakros visas
energetinius „purvus“ ir
nubraukite dušo kanalizaciją
(pakartokite šį veiksmą tiek
kartų, kiek jums atrodo
reikalinga)... Tada leiskite
vandeniui išplauti čakrą.
Tada nukreipkite pirštus vėl į
savo 5-ąją čakrą ir keletą
kartų pasukite pagal
laikrodžio rodyklę.
Jei tai darote stovėdami,
sėdėdami ar gulėdami, o ne
po dušu, uždekite kambaryje
žvakę, kad galėtumėte
„brūkštelti“ energetinius
„purvus“ link liepsnos.
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APIE DVASINĮ AUGIMĄ

APIE MANE

Nebarstysiu blizgučių - dvasinis augimas
tai destrukcinis procesas. Kai atsidūriau
savo gyvenimo spiralėje ir susipažinau su
savo sluoksniais, kurių net nesuvokiau, kad
turiu, atsidūriau minčių pragare, ir jį
praėjau. Ir tada aš jau tiksliai žinojau
kodėl aš praėjau per tą pragarą. Jei to
pragaro prakaituotos šlapios liepsnos
neišlydė manęs į nieką, tada aš gersiu savo
skaidrias apelsinų sultis su giliom
dvasiškom tiesom per rožinį šiaudelį,
įmerkus kojas į gyvenimo baseiną – tą
gyvenimą, kurį pati nusilipdysiu iš dulkių
ir lavos, kurios yra iš mano Sielos tiesų.
Gyvenimas įvairių spalvų, leisk sau patirti
jį visokį. 

Aš padedu stiprios Širdies ieškotojoms pamatyti
gyvenimą iš pozityvesnio taško, gyventi
sąmoningiau, atsiriboti nuo neigiamų modelių
ir prisijungti prie tikrojo savęs. Padedu atkurti, 
pažinti vidinę vaivorykštę – čakrų sistemą – ir
suspindėti savo spalvomis. Padedu rasti balansą
tarp Širdies ir proto, taip pat atkurti balansą
tap minčių, kūno ir Sielos. Padedu žmonėms
atsiminti jų galią ir potencialą, ir kad jie yra
savo likimo kalviai. Padedu suvokti, kad esame
Žemės kariai, siekiantys žvaigždžių ir begalinių
svajonių, skatindama ugdyti empatiją ir
jautrumą sau ir aplinkai. Padedu moterims,
moterų ratuose, atsiminti ką reiškia būti
kerėtoja, ragana, ką reiškia priimti savo
moteriškumą, laukiniškumą ir Dieviškumą.

SU MEILE ~
FLOW IN GLOW | ŽYDRŪNĖ

 
GYVENK SAVO MAGIJOJE!

 www.flowinglow.com
Instagram: @flowinglow

El. paštas: flowinglow11@gmail.com


