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BROȘURĂ

CUM SĂ-ȚI HRĂNEȘTI DEMONII
Înțelepciune străveche pentru soluționarea conflictului interior
de TSULTRIM ALLIONE

ANEXĂ
VARIANTA PRESCURTATĂ
A CELOR CINCI PAȘI DE HRĂNIRE A DEMONILOR
PREGĂTIREA CADRULUI

Nouă respirații pentru relaxare
Î�nchide ochii ș� i ț�ine-i î�nchiș� i până la sfârș� itul celui de-al cincilea pas. Respiră adânc ș� i relaxat de nouă ori, cu expiraț�ii lungi. La primele trei respiraț�ii, inspiră ș� i imaginează-ț�i că respiraț�ia călătoreș� te până la fiecare tensiune din corp, apoi elibereaz-o odată cu expiraț� ia. La
următoarele trei respiraț�ii, inspiră pentru fiecare tensiune emoț�ională, simte locul î�n care o ai
î�n corp ș� i elibereaz-o odată cu expiraț�ia. La următoarele trei respiraț�ii, inspiră pentru fiecare
tensiune mentală, simte locul din corp î�n care ai nervozitate, griji sau blocaje mentale ș� i eliberează-le odată cu expiraț�ia.

Motivația

Stabileș� te din toată inima motivaț�ia de a practica pentru binele tău ș� i al tuturor ființ�elor.

PASUL 1: GĂSEȘTE DEMONUL
• Hotărăș� te-te cu ce demon, zeu sau zeu-demon vei lucra.
• Identifică locul din corp î�n care î�l simț�i î�n mod pregnant ș� i intensifică această senzaț�ie.
• Fii conș� tient de caracteristicile senzaț� iilor din corp, inclusiv: culoare, textură ș� i
temperatură.
PASUL 2: PERSONIFICĂ DEMONUL
ȘI ÎNTREABĂ-L DE CE ARE NEVOIE
• Personifică această senzaț�ie î�ntr-o figură cu braț�e, picioare ș� i ochi ș� i imaginează-ț�i că stă
cu faț�a la tine. Dacă î�ț�i apare un obiect lipsit de viaț�ă, imaginează-ț�i cum ar arăta dacă ar fi
personificat sub forma unei ființ�e vii. Observă-i culoarea, suprafaț�a pielii, sexul, mărimea, caracterul, starea emoț�ională, privirea ș� i orice alt lucru pe care nu l-ai mai văzut până atunci la
demon.
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• Î�ntreabă-l pe demon:
Ce vrei de la mine?
De ce ai nevoie de la mine?
Cum te vei simți dacă primești ce ai nevoie?
• După ce ai pus aceste î�ntrebări, fă imediat schimb de locuri cu demonul.
PASUL 3: DEVINO TU DEMONUL
• Stai cu faț�a la scaunul sau perna pe care ai fost iniț�ial aș� ezat ș� i devino tu demonul, făcându-ț�i puț�in timp pentru a „te afla î�n pielea lui”.
• Observă cum arată sinele tău normal din punctul de vedere al demonului.
• Acum răspunde la cele trei î�ntrebări:
Ceea ce vreau de la tine este...
Am nevoie de la tine de...
Atunci când nevoia îmi va fi satisfăcută, mă voi simți...

PASUL 4: HRĂNEȘTE DEMONUL ȘI FĂ CUNOȘTINȚĂ CU ALIATUL

Hrănirea demonului

• Î�ntoarce-te la locul iniț�ial. Stai puț�in pentru a te reacomoda ș� i uită-te la demonul din faț�a ta.
• Dizolvă-ț�i corpul î�ntr-un nectar care are calitatea sentimentului pe care l-ar avea demonul dacă nevoia sa ar fi satisfăcută (răspunsul la a treia î�ntrebare de la pasul trei).
• Hrăneș� te demonul până când este pe deplin satisfăcut, imaginându-ț�i î�n orice fel doreș� ti
cum intră nectarul î�n demon. Hrăneș� te-l î�n continuare, până când ajunge la satisfacț�ia deplină
(dacă demonul pare nesătul, imaginează-ț�i atunci cum ar arăta dacă ar fi satisfăcut pe deplin).
Î�n acest moment, poț�i trece direct la pasul cinci sau poț�i face cunoș� tinț�ă cu aliatul.

Fă cunoștință cu aliatul
• Dacă, atunci când termini al patrulea pas, î�n locul demonului este prezentă o ființ�ă, î�ntreab-o dacă ea este aliatul. Dacă nu, invită un aliat să apară. Î�n cazul î�n care demonul s-a risipit cu totul, atunci invită pur ș� i simplu un aliat să apară.
• Observă toate detaliile aliatului: culoarea, mărimea ș� i privirea.
Pune-i una sau toate aceste î�ntrebări:
Cum mă vei ajuta?
Cum mă vei proteja?
Ce îmi făgăduiești sau ce angajament îți iei față de mine?
Cum pot avea acces la tine?

• Faceț�i schimb de locuri, devino tu aliatul ș� i răspunde la î�ntrebarea sau î�ntrebările de mai
sus, vorbind cu vocea aliatului.
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Te voi ajuta...
Te voi proteja...
Făgăduiesc să...
Poți avea acces la mine...

• Î�ntorcându-te la locul iniț�ial, opreș� te-te puț�in ș� i simte ajutorul ș� i protecț�ia care vin către
tine de la aliat ș� i imaginează-ț�i apoi că aliatul se dizolvă î�n tine. Tu ș� i aliatul vă dizolvaț�i î�n neant, ceea ce vă duce î�n mod firesc la al cincilea pas.
PASUL 5: ODIHNEȘTE-TE ÎN STAREA DE CONȘTIENȚĂ
• Odihneș� te-te î�n starea prezentă atunci când aliatul se dizolvă î�n tine, iar tu te dizolvi î�n
neant. Permite-i minț�ii să se relaxeze, fără să î�ț�i creezi o experienț�ă anume. Odihneș� te-te cât
doreș� ti, fără a umple spaț�iul, fără a î�ncerca să faci să se î�ntâmple ceva sau să te grăbeș� ti să
termini.
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