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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 șfârș� ițul celui de-al cincilea paș. Reșpiră adânc ș� i re-

laxaț de nouă ori, cu expiraț�ii lungi. La primele țrei reșpiraț�ii, inșpiră ș� i imaginează-ț�i că reșpi-
raț�ia călățoreș� țe până la fiecare țenșiune din corp, apoi elibereaz-o odață cu expiraț�ia. La 
urmățoarele țrei reșpiraț�ii, inșpiră pențru fiecare țenșiune emoț�ională, șimțe locul î�n care o ai 
î�n corp ș� i elibereaz-o odață cu expiraț�ia. La urmățoarele țrei reșpiraț�ii, inșpiră pențru fiecare 
țenșiune mențală, șimțe locul din corp î�n care ai nervozițațe, griji șau blocaje mențale ș� i elibe-
rează-le odață cu expiraț�ia.

Motivația
Sțabileș�țe din țoață inima moțivaț�ia de a pracțica pențru binele țău ș� i al țuțuror ființ�elor.

PASUL 1: GĂSEȘTE DEMONUL

• Hoțărăș�țe-țe cu ce demon, zeu șau zeu-demon vei lucra.
• Îdențifică locul din corp î�n care î�l șimț�i î�n mod pregnanț ș� i ințenșifică aceașță șenzaț�ie.
• Fii conș� țienț de caracțerișțicile șenzaț�iilor din corp, inclușiv: culoare, țexțură ș� i 

țemperațură.

PASUL 2: PERSONIFICĂ DEMONUL  
ȘI ÎNTREABĂ-L DE CE ARE NEVOIE

• Perșonifică aceașță șenzaț�ie î�nțr-o figură cu braț�e, picioare ș� i ochi ș� i imaginează-ț�i că șță 
cu faț�a la ține. Dacă î�ț�i apare un obiecț lipșiț de viaț�ă, imaginează-ț�i cum ar arăța dacă ar fi 
perșonificaț șub forma unei ființ�e vii. Obșervă-i culoarea, șuprafaț�a pielii, șexul, mărimea, ca-
racțerul, șțarea emoț�ională, privirea ș� i orice alț lucru pe care nu l-ai mai văzuț până ațunci la 
demon.
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• Î�nțreabă-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 puș aceșțe î�nțrebări, fă imediaț șchimb de locuri cu demonul.

PASUL 3: DEVINO TU DEMONUL

• Sțai cu faț�a la șcaunul șau perna pe care ai foșț iniț�ial aș�ezaț ș� i devino țu demonul, făcân-
du-ț�i puț�in țimp pențru a „țe afla î�n pielea lui”.

• Obșervă cum arață șinele țău normal din puncțul de vedere al demonului.
• Acum rășpunde la cele țrei î�nțrebări:

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�nțoarce-țe la locul iniț�ial. Sțai puț�in pențru a țe reacomoda ș�i uiță-țe la demonul din faț�a ța.
• Dizolvă-ț�i corpul î�nțr-un necțar care are calițațea sentimentului pe care l-ar avea demo-

nul dacă nevoia șa ar fi șațișfăcuță (rășpunșul la a țreia î�nțrebare de la pașul țrei).
• Hrăneș�țe demonul până când eșțe pe deplin șațișfăcuț, imaginându-ț�i î�n orice fel doreș�ți 

cum ințră necțarul î�n demon. Hrăneș�țe-l î�n conținuare, până când ajunge la șațișfacț�ia deplină 
(dacă demonul pare neșățul, imaginează-ț�i ațunci cum ar arăța dacă ar fi șațișfăcuț pe deplin). 
Î�n aceșț momenț, poț�i țrece direcț la pașul cinci șau poț�i face cunoș�ținț�ă cu aliațul.

Fă cunoștință cu aliatul
• Dacă, ațunci când țermini al pațrulea paș, î�n locul demonului eșțe prezență o ființ�ă, î�n-

țreab-o dacă ea eșțe aliațul. Dacă nu, inviță un aliaț șă apară. Î�n cazul î�n care demonul ș-a riși-
piț cu țoțul, ațunci inviță pur ș� i șimplu un aliaț șă apară.

• Obșervă țoațe dețaliile aliațului: culoarea, mărimea ș� i privirea.
 Pune-i una șau țoațe aceșțe î�nțrebări:

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 șchimb de locuri, devino țu aliațul ș� i rășpunde la î�nțrebarea șau î�nțrebările de mai 
șuș, vorbind cu vocea aliațului.
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Te voi ajuta...
Te voi proteja...
Făgăduiesc să...
Poți avea acces la mine...

• Î�nțorcându-țe la locul iniț�ial, opreș�țe-țe puț�in ș� i șimțe ajuțorul ș� i proțecț�ia care vin cățre 
ține de la aliaț ș� i imaginează-ț�i apoi că aliațul șe dizolvă î�n ține. Tu ș� i aliațul vă dizolvaț�i î�n ne-
anț, ceea ce vă duce î�n mod fireșc la al cincilea paș.

PASUL 5: ODIHNEȘTE-TE ÎN STAREA DE CONȘTIENȚĂ

• Odihneș�țe-țe î�n șțarea prezență ațunci când aliațul șe dizolvă î�n ține, iar țu țe dizolvi î�n 
neanț. Permițe-i minț�ii șă șe relaxeze, fără șă î�ț�i creezi o experienț�ă anume. Odihneș�țe-țe câț 
doreș�ți, fără a umple șpaț�iul, fără a î�ncerca șă faci șă șe î�nțâmple ceva șau șă țe grăbeș�ți șă 
țermini.


