
Opiniile participanþilor la cursurile de
Transformare a esenþei

þinute de Alain ºi Jody Herriott

„Cursul oferã o paletã largã de tehnici ºi instrumente
care completeazã tehnicile de bazã, dovedindu-se nepreþuite
pentru vindecare ºi pentru întreþinerea stãrii de sãnãtate.“

Carole Amos

„Structura mea s-a schimbat complet în urma acestui
curs. Mi-am vindecat numeroase blocaje la nivel fizic ºi
emoþional. Nu îmi vine nici acum sã cred cum niºte miºcãri
atât de neînsemnate au putut provoca niºte schimbãri atât
de ample; procesul a fost posibil datoritã tehnicilor de
respiraþie.“

Dawn Donalson

„Cursul m-a ajutat sã îmi amplific considerabil
capacitatea de a mã interioriza ºi de a pãtrunde în starea
de tãcere interioarã. Ritmul în care mã eliberez de limitãrile
pe care mi le-am autoimpus nu înceteazã sã mã surprindã.“

Danielle Hanneken

„Am primit numeroase informaþii care m-au ajutat sã
devin mai conºtient la nivel fizic ºi emoþional, mergând
chiar pânã la nivelul celular.“

Rosvel Garza

„Cursul mi-a oferit numeroase informaþii ºi m-a ajutat
sã mã transform în profunzime. Alain este întotdeauna
dornic sã rãspundã la orice întrebare ºi sã îºi împãrtãºeascã
cunoaºterea.“

Rosie Nadwodny



„Cantitatea de informaþii pe care o furnizeazã acest tip
de activitate pe toate nivelele este incredibilã.“

Liz Sharp

„Cursul m-a ajutat sã îmi descopãr spaþiul interior…
Sper sã continui sã îmi dilat conºtiinþa ºi sã îmi dizolv
blocajele, astfel încât sã îi pot ajuta la rândul meu pe alþii
sã facã acelaºi lucru.“

Jonathan Lea

„Transformarea esenþei ne ajutã sã ne transformãm
actualul mod de a fi ºi sã redescoperim ceea ce reprezintã
dreptul nostru prin naºtere.“

BHOK

„Uau! Cursul a fost profund inspirator. Posibilitãþile
care mi s-au deschis în faþã sunt uimitoare. De-abia aºtept
sã utilizez aceste tehnici.“

Rick Hopton

„Am venit la acest curs complet secãtuitã de energie…
În ultimele douã luni înainte de a urma cursul, nu aveam
energie decât sã mã mut din pat pe scaun ºi înapoi. Acest
curs mi-a redat speranþa cã îmi voi putea redobândi energia
de altãdatã, fapt care îmi este absolut necesar în lupta mea
cu cancerul de care sufãr de ceva vreme. Acum dispun de
un instrument nou pentru a mã lupta cu aceastã boalã ºi
pentru a o elimina pentru totdeauna din organismul meu.“

Kristin Gudjonsdottir

„Simplul fapt cã am învãþat cum sã respir corect mi
se pare uimitor. Cursul îþi schimbã din temelii perspectiva
asupra vieþii.“

S. G.

„Pânã sã urmez acest curs, nu am avut niciodatã habar
ce este energia «yin». Exerciþiile pe care le-am învãþat au
fost fantastice ºi profund transformatoare. De asemenea,
tehnicile de vindecare s-au dovedit niºte instrumente



excelente de lucru. În plus, principiile teoretice ne-au fost
explicate impecabil.“

S. F.

„O terapie uimitoare ºi mãreaþã. Tehnica este banalã,
dar rezultatele obþinute prin intermediul ei sunt extrem de
pozitive.“

S

„Cursul a fost practic, informativ, util ºi încântãtor
prezentat. La ora actualã simt cã am mai multã putere ºi
cã sunt mai armonios. Sper cã le demonstrez acest lucru
prietenilor ºi clienþilor mei.“

Jack Bennett

„Mi-a plãcut foarte mult tehnica yin. Sunt absolut
convinsã cã aceastã tehnicã îmi va folosi în fiecare zi,
deopotrivã la nivel personal ºi pentru clienþii mei.“

Kay Finly

„Am învãþat sã mã cunosc mai bine pe mine însãmi,
dar ºi sã îmi transmit mai eficient energia clienþilor mei.
Procesul de vindecare devine astfel lipsit de orice efort.
Contactul cu aspectul meu yin mi s-a apãrut fantastic.“

Julia Tsien

„Aceastã metodã de vindecare este extrem de eficientã.
Prezentarea ei a fost foarte uºor de înþeles. Mã atrage foarte
mult conceptul de umilinþã.“

Ellen Quagliaroli

„Aceastã nouã tehnicã de vindecare este uimitoare.
Practic, mintea ºi intenþia noastrã nu au hotare.“
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CUVÂNT ÎNAINTE

În cei 30 de ani de când am început sã aplic Atingerea
Cuanticã, acest proces nu a încetat sã mã uimeascã prin
puterea, dar ºi prin uºurinþa ºi eficacitatea sa.

Conceptual vorbind, tehnicile de bazã ale Atingerii
Cuantice fac legãtura între procesul de respiraþie ºi diferite
tehnici de conºtientizare corporalã care îi permit practi-
cantului sã îºi ridice frecvenþa de vibraþie a câmpului sãu
energetic. În continuare, clientul îºi ridicã la rândul lui
propria frecvenþã de vibraþie, aliniind-o cu cea a practican-
tului, printr-un proces de rezonanþã. Inteligenþa corporalã
se foloseºte apoi de acest aport suplimentar de energie,
dându-i cea mai bunã destinaþie ºi accelerând astfel
procesul de vindecare. Rezultatele obþinute i-au inspirat pe
numeroºi medici, chiropracticieni ºi alþi terapeuþi, dar ºi pe
foarte mulþi oameni care nu au nimic de-a face cu domeniul
vindecãrii, sã practice aceste tehnici în peste 45 de þãri din
întreaga lume.
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Transformarea Esenþei opereazã altfel. În loc sã îºi
ridice propria frecvenþã de vibraþie, astfel încât energia
clientului sã o urmeze, practicantul învaþã cum sã îºi goleascã
în totalitate mintea, cum sã se focalizeze ºi cum sã devinã
atât de liniºtit încât clientul sãu sã intre în rezonanþã cu
starea sa de pace profundã. Deºi nu am învãþat la fel de
uºor aceste tehnici prin comparaþie cu cele de Atingere
Cuanticã, rezultatele pe care le-am obþinut au fost adeseori
uimitoare, iar uneori chiar miraculoase.

Pot afirma fãrã nicio exagerare cã activitatea de
Transformare a Esenþei îl transformã profund deopotrivã pe
practicant ºi pe clientul sãu. Partea cea mai frumoasã este
cã atunci când te transformi pe tine însuþi, întreaga lume
pare sã se transforme odatã cu tine. Aceastã descoperire
este spectaculoasã, fiind demnã de cei mai mari înþelepþi
ai acestei lumi. Dacã este dusã pânã la consecinþele sale
ultime, ea ne determinã sã ne deschidem încã ºi mai mult,
mergând pânã la revelarea Sinelui nostru suprem.

Lui Alain îi place sã spunã cã: „Acolo nu existã niciun
acolo.“ Semnificaþia acestei scurte fraze este atât de pro-
fundã încât ea poate fi comparatã cu o nestematã care ne
poate conduce cãtre descoperiri ºi revelaþii ce depãºesc cu
mult limitele identitãþii noastre actuale. Savureazã aceastã
carte, întrucât ea reprezintã cu adevãrat un dar pentru
umanitate.

Richard Gordon

Autor ºi fondator al Atingerii Cuantice
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PREFAÞÃ

De ce am optat pentru lãrgirea
cãlãtoriei noastre?

Existã trei întrebãri care mi-au fost puse în mod repetat
la cursurile de Supraîncãrcare prin Atingerea Cuanticã:

1. Ce trebuie sã fac pentru a putea lucra asupra mea
la fel de uºor cum lucrez pentru alte persoane?

2. Ce pot face pentru a „vedea“ sau pentru a simþi ce
se întâmplã în corpul altcuiva?

3. De ce revin uneori durerile ºi problemele fizice
dupã o ºedinþã de vindecare?

Încercând sã rãspundem la astfel de întrebãri, eu ºi cu
Jody am început sã explorãm ºi alte posibilitãþi. De-a lungul
acestor cãutãri, am avut posibilitatea sã lucrãm cu o femeie
pe nume Risa Kaparo, care predã o metodã de lucru cu
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corpul prin intermediul yogãi ºi al respiraþiei. Metodele ei
ni s-au pãrut extrem de interesante mie ºi soþiei mele. Risa
a învãþat la ºcoala Vandei Scaravelli (o yoghinã italiancã,
autoare a cãrþii Trezirea coloanei vertebrale), care aplicã
o anumitã metodã specificã de respiraþie. Risa a îmbogãþit
aceastã metodã, adãugându-i propria ei tuºã personalã. Ea
a asociat aceastã metodã de respiraþie cu alte exerciþii pentru
vindecare ºi pentru îmbunãtãþirea miºcãrilor în general.
Tehnicile descoperite de Risa ni s-au pãrut nepreþuite mie
ºi lui Jody, ajutându-ne sã rãspundem la cele trei întrebãri
de mai sus. De aceea, la ora actualã le utilizãm amândoi,
continuând sã elaborãm noi variante ale lor.

La fel ca în cazul Atingerii Cuantice (metodã descrisã
în cãrþile Atingerea Cuanticã: Puterea de a vindeca ºi
Supraîncãrcarea prin Atingere Cuanticã), Transformarea
Esenþei reprezintã un proces de rezonanþã. În cazul Atingerii
Cuantice, clientul se pune la unison cu activitatea respiraþiei,
respectiv cu frecvenþa superioarã a energiei practicantului.
Cãtre sfârºitul carierei sale, Bob Rasmussen (maestrul de
la care a învãþat tehnica de Atingere Cuanticã Richard
Gordon) ºi-a schimbat complet abordarea tehnicilor
respiratorii pe care le aplica în timpul Atingerii Cuantice.
El a început sã îºi încetineascã foarte mult ciclul
respiratoriu; din pãcate, Bob a preferat sã nu dezvãluie altor
persoane ultimele sale descoperiri. Dupã pãrerea noastrã,
el a descoperit o abordare similarã celei care va fi descrisã
în aceastã carte.
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Prefaþã

În ce constã diferenþa?

Una din primele întrebãri pe care ºi le pun oamenii
atunci când aud de aceastã metodã este: În ce constã
diferenþa faþã de Atingerea Cuanticã, cu care suntem
familiarizaþi?“ Tehnicile descrise în cãrþile Atingerea
Cuanticã: Puterea de a vindeca ºi Supraîncãrcarea prin
Atingerea Cuanticã sunt concepute pentru a-þi ridica propria
vibraþie, astfel încât vibraþia persoanei cu care lucrezi sã se
punã la unison cu a ta. Procesul este realizat prin
practicarea circuitului energetic ºi a tehnicilor de respiraþie,
precum ºi prin transmiterea energiei cãtre corpul clientului.
Aceastã abordare a lucrului cu energia noi o numim
„activã“ ºi „yang“, întrucât contribuim astfel în mod
conºtient ºi deliberat la ridicarea frecvenþei de vibraþie a
energiei clientului. În cazul lucrului cu Esenþa, vei face
cunoºtinþã cu aspectul „yin“ al transmisiei energetice. ªi în
acest caz are loc un proces de rezonanþã, dar cu liniºtea
interioarã, nu cu activitatea energeticã propriu-zisã. În
cadrul acestei cãrþi, te vom învãþa sã îþi liniºteºti într-o
mãsurã atât de mare sistemul încât clientul tãu sã se punã
la unison cu aceastã stare de liniºte, transformându-se
datoritã ei. De aceea, noi considerãm cã lucrul cu Esenþa
este un aspect energetic yin prin comparaþie cu tehnicile
prezentate în cadrul seminarelor de Atingere Cuanticã ºi de
Supraîncãrcare. Diferenþa între cele douã seturi de tehnici
þine de natura yin ºi yang a energiei. Din acest punct de
vedere, un obiect, un gând sau o filozofie pot fi mai yin
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sau mai yang decât altele, atunci când sunt comparate între
ele. În cazul de faþã, avem de-a face cu o abordare mai
liniºtitã, nu cu una activã.

Spaþiul mental pe care îl foloseºte lucrul cu Esenþa ºi
conºtiinþa corporalã la care conduce el au devenit parte
integrantã din viaþa noastrã. Noi nu mai trebuie sã ne punem
în mod conºtient la unison cu punctul Esenþei, întrucât
practica ne-a învãþat sã ne conectãm imediat ºi fãrã niciun
efort cu acesta. În acest fel, ne trezim într-un spaþiu mental
ºi energetic mai deschis ºi mai flexibil, care ne permite sã
ne lãsãm mult mai uºor duºi de val în viaþa de zi cu zi.
Acest lucru ne ajutã sã scãpãm cu uºurinþã de tensiunile
fizice printr-o simplã respiraþie rapidã, dublatã de foca-
lizarea atenþiei asupra fluxurilor corporale.

Sperãm amândoi sã te bucuri de aceastã nouã aventurã
a descoperirii!
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INTRODUCERE

Esenþa ca transformare a sinelui

Unul din cele mai dezirabile aspecte ale muncii de

vindecare este cãlãtoria interioarã care însoþeºte acest

proces. Noi am descoperit cã cu cât acest proces este mai

meditativ, cu atât mai fascinant devine el. La baza acestei

metode stã meditaþia activã, respectiv contemplaþia dublatã

de intenþie. Dupã ce au experimentat lucrul cu Esenþa,

foarte mulþi oameni ne-au spus cã asta au cãutat de-a lungul

întregii lor vieþi. Ei au început sã trãiascã stãri de liniºte

interioarã din ce în ce mai profunde, care par porþi de

intrare într-un Univers mai mare ºi care îi conduc cãtre o

perspectivã mai amplã asupra vieþii.

Descoperirile la care conduce aceastã metodã sunt

unice pentru fiecare om în parte. Cu cât vei practica mai

mult, cu atât mai multe lucruri vei descoperi. Practic, acest
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proces de descoperire nu are limite: orice aspect asupra

cãruia îþi vei focaliza atenþia va începe sã se desfãºoare în

faþa ta, prezentându-þi laturile sale ascunse. Dacã nu vei lãsa

gândirea ta logicã sã interfereze cu acest proces, toate

aspectele asupra cãrora îþi vei focaliza atenþia vor începe

sã îºi reveleze esenþa într-o manierã naturalã, care le este

caracteristicã. Acest lucru este valabil în egalã mãsurã

pentru munca de vindecare, pentru afaceri, pentru emoþii

sau pentru orice activitate lumeascã, oricât de banalã ar

pãrea ea (cum ar fi, de pildã, tunsul gazonului).

Aceste experienþe te vor ajuta sã înþelegi cã tu repre-

zinþi mult mai mult decât þi-ai imaginat vreodatã, cã tu eºti

punctul central sau de origine din care începe expansiunea

ºi explorarea ta interioarã. Eu ºi soþia mea am descoperit

cã lucrul cu Transformarea Esenþei ne-a permis un acces

mai deplin ca oricând înainte la procesul de vindecare,

oferindu-ne posibilitãþi nebãnuite pânã atunci. În parte,

acest lucru se datoreazã imaginilor pe care aceste tehnici

le genereazã, dar ºi calitãþii onirice care le caracterizeazã

(ceea ce înseamnã cã lucrul cu Esenþa ne scoate din cadrul

strâmt al gândirii logice referitoare la cum „ar trebui“ sã

fie lucrurile). Mai mult, procesul ne ajutã sã reducem toate

lucrurile la componentele lor de bazã, dupã care transcen-

dem chiar ºi aceastã stare ºi pãtrundem într-un spaþiu al

creaþiei libere. În acest moment totul devine posibil (cel

puþin teoretic). Dacã ai practicat tehnicile de bazã ale

Atingerii Cuantice ºi cele de Supraîncãrcare, nu vei putea

practica tehnicile descrise în aceastã carte decât dacã îþi vei
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Miºcare ºi exerciþii fizice

schimba în totalitate perspectiva. Indiferent de experienþa

pe care ai acumulat-o pânã în prezent, aceste tehnici te

obligã sã fii tu însuþi, adicã sã fii prezent, foarte atent ºi

plenar conºtient de experienþa pe care o trãieºti, chiar dacã

aceasta þi se pare oniricã.





Capitolul 1

Transformarea esenþei:
deschiderea uºii

Vibraþia existã pretutindeni
ºi în toate lucrurile. În fiecare moment al zilei,

noi suntem produsul acestor vibraþii
ºi al rezonanþelor pe care le antreneazã ele.



24

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Privire de ansamblu

Metoda de Transformare a Esenþei are la bazã un
 mod diferit de a respira, dublat de o focalizare

internã specificã. Aceastã manierã aparte de a ne focaliza,
combinatã cu metoda unicã de respiraþie folositã, reprezintã
poarta care ne poate conduce la trezirea Sinelui nostru.
Aceastã trezire are atât de multe aplicaþii ºi asocieri încât
nu le-am putea enumera niciodatã într-o singurã carte. Noi
am descoperit cã starea de spirit la care conduc aceste
tehnici este profund meditativã. Desigur, vorbim de o
meditaþie dublatã de o intenþie specificã: aceea de a
vindeca. Pe de altã parte, intenþia pe care o aplicãm în
meditaþie nu trebuie sã se limiteze exclusiv la vindecare;
la fel de bine o putem folosi pentru descoperirea de sine
sau pentru contemplarea „existenþei“ pure. Aceasta este
focalizarea care asigurã (împreunã cu tehnicile de respiraþie
specifice) punctul de intrare cãtre interiorul fiinþei. Pornind
din acest punct, tu te poþi îndrepta în orice direcþie doreºti.
Noi te invitãm sã pãtrunzi în misterul spiritual care se
ascunde în spatele indivizilor, dar ºi al acestei metode
fascinante de vindecare. Tehnicile de respiraþie pe care þi
le vom preda în continuare îþi vor rãspunde la mult mai
multe întrebãri decât la cele trei pe care le-am menþionat
în prefaþã. Ele îºi vor permite sã ajungi la esenþa existenþei
ºi a acþiunii unei persoane, pe toate nivelele vieþii sale.
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Întreaga premisã a abordãrii rezonanþei cu Esenþa
constã în a te deschide cãtre starea de „liniºte“. Aceastã
liniºte este asociatã în mod conºtient cu o stare subtilã de
relaxare, dar ºi cu sentimentul cã „te topeºti“ sau „fuzionezi“
cu propriul tãu corp.

Atunci când experimentezi aceste tehnici, urmãreºte
întotdeauna eliberarea care rezultã în urma combinãrii
respiraþiei cu focalizarea specificã. Chiar dacã la început
aceastã stare þi se va pãrea vagã, cu cât vei practica mai
mult, cu atât mai mare va deveni uºurarea / eliberarea pe
care o vei experimenta. La rândul ei, cu cât aceastã stare
de libertate interioarã va deveni mai clar definitã, cu atât
mai liniºtit va deveni sistemul tãu, dupã care ciclul se va
repeta. În acest fel, îi vei putea oferi clientului tãu o
schimbare extrem de profundã, pe mãsurã ce se va pune
la unison cu noua ta stare de spirit.

Fluiditate, flexibilitate ºi comuniunea cu Sinele

Ce simte corpul tãu atunci când râzi? În cazul celor
mai mulþi dintre oameni, senzaþia este de înflorire interioarã;
este ca ºi cum ei ar deveni mai flexibili ºi mai fluizi. Ei intrã
într-o stare de „abandon“, de „existenþã“ purã, de prezenþã,
fãrã sã le mai pese de felul în care îi percepe lumea
exterioarã. Aceasta este una dintre modalitãþile prin care se
poate exprima „fiinþa“. Râsul ne învaþã întotdeauna cã ne-am
cramponat prea strâns de modul nostru de a fi sau cã privim
lumea exterioarã printr-o fereastrã prea îngustã. Conºtien-
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tizarea acestei contracþii interioare (deopotrivã fizicã ºi

mentalã) nu poate fi posibilã decât atunci când trecem de

la tensiune la eliberare. Foarte mulþi oameni au auzit de

terapia prin râs, o metodã prin care diferite persoane s-au

vindecat de cancer, ºi-au îmbunãtãþit performanþele sportive

ºi au obþinut tot felul de alte realizãri spectaculoase.

Explicaþia acestor realizãri este cã râsul creeazã o stare de

deschidere în interiorul sistemului, dând naºtere unei curgeri

mai line a energiilor ºi optimizând astfel sistemul fizic ºi

echilibrul psihologic al persoanei.

Pentru a fi înþeles corect, conceptul de flux trebuie

abordat din perspectiva începãtorului, fãrã încrâncenare ºi

fãrã efort, doar cu curiozitate ºi cu dorinþa de a explora ceva

nou. Atunci când þi se spune cã te distrezi folosind aceste

metode, chiar dacã nu ºtii prea bine ce înseamnã acest lucru,

tu îþi acorzi permisiunea de a încerca noile tehnici fãrã a

interfera cu vocea criticã a minþii tale logice. De altfel, acest

mod „jucãuº“ de a aborda lucrurile este o altã ipostazã a

curgerii. În plus, cultivarea iubirii în timpul aplicãrii acestor

tehnici reprezintã o altã modalitate de a deveni „mai liber“

sau mai deschis.

Prin aplicarea unor tehnici variate, cum ar fi cele de

respiraþie, miºcãrile sau simpla liniºtire interioarã, tu poþi

intra într-o stare în care dispare orice crispare, într-o stare

de abandon ºi de eliberare interioarã pe un nivel mai

profund decât eºti obiºnuit în mod normal. Acest proces

poate fi practicat în mod conºtient ºi poate fi aprofundat

cu ajutorul lucrului cu Esenþa.
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Prin tehnicile de Transformare a Esenþei, noi îþi oferim
o modalitate de a intra într-o stare de acceptare extrem de
profundã (vezi secþiunea de mai jos pentru o privire de
ansamblu asupra conceptului de „acceptare“). Tot ce îþi
cerem noi este sã te focalizezi încontinuu asupra respiraþiei.
La fel ca în cazul râsului, noua stare de liniºte în care vei
intra este foarte relaxantã, ºi provoacã schimbãri profunde
la nivelul corpului ºi minþii tale, care se transmit apoi
clientului tãu.

Ce este acceptarea?

Acceptarea este o stare de spirit caracterizatã printr-o
flexibilitate maximã sau printr-o curgere absolutã. Chiar
dacã ne exprimãm o intenþie (cum ar fi aceea de a vindeca
pe cineva, sau oricare alta), în ultimã instanþã dorinþa
noastrã supremã este de a rãmâne deschiºi în faþa
experienþei, indiferent în ce ar consta ea. În acest fel, tot
ceea ce se întâmplã devine un eveniment în sine, cãruia îi
permitem sã evolueze ºi sã se desfãºoare. În cazul vinde-
cãrii, noi ne manifestãm intenþia de a permite trupului ºi
minþii sã evolueze cãtre starea de perfecþiune. Prin starea
de spirit pe care o creãm cu ajutorul tehnicilor de
Transformare a Esenþei, noi îi permitem corpului sã îºi
gãseascã propria modalitate de a atinge aceastã stare de
perfecþiune. Noi nu intervenim în niciun fel în acest proces
de transformare iniþiat de corp. Asta înseamnã sã nu fii
ataºat de rezultat sau de derularea exactã a procesului.
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Corpul privit din perspectiva principiilor yin ºi
yang

În aceastã secþiune, ne propunem sã descriem corpul
din perspectiva principiilor „yin“ ºi „yang“. Atunci când
un obiect este considerat yang, el prezintã urmãtoarele
atribute: este activ, dinamic ºi în miºcare. Dacã obiectul este
considerat yin, el este liniºtit, receptiv ºi permisiv. Orice
experienþã conþine deopotrivã un aspect yin ºi unul yang.
Simbolul yin / yang, „☯“, a fost creat special pentru a
demonstra aceastã idee. Este ca ºi cum am spune cã dealul
ºi valea se susþin reciproc sau cã lumina nu poate fi
explicatã fãrã întuneric. Acesta este fundamentul taois-
mului. Miºcãrile sau fluxurile energetice din interiorul ºi din
exteriorul corpului pot fi comparate la rândul lor din aceastã
perspectivã. Dacã eºti interesat sã afli mai multe despre
acest concept, îþi recomandãm cartea „Tao Te King“, a lui
Lao Tse, care prezintã detaliat aceastã viziune asupra lumii.

Scopul respiraþiei Esenþei este de a crea o stare de
interiorizare. La rândul ei, aceasta declanºeazã procesul de
experimentare a stãrii de liniºte. Aflaþi în starea de liniºte,
noi putem auzi mai bine „sunetul corpului“ sau vibraþia
energeticã a acestuia. În acest fel, putem discerne energiile
pe un nivel mult mai subtil.

Obiºnuieºte-te cu ideea de fluxuri ºi de câmpuri. Dacã
ar fi sã comparãm tehnicile de bazã ale Atingerii Cuantice
cu cele ale Transformãrii Esenþei, am putea spune cã
primele sunt yang, iar celelalte sunt yin. Într-o anumitã
mãsurã, activitatea vindecãtoare yang depinde de starea de
acceptare a practicantului, care depinde la rândul ei de
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starea de spirit ºi de puterea de concentrare a acestuia. În
cazul tehnicilor de Transformare a Esenþei, vom urmãri sã
ducem aceastã stare de acceptare pe un nivel mult mai
profund. Cele douã abordãri se pot susþine reciproc, chiar
dacã nu depind una de cealaltã.

În cadrul procesului de Transformare a Esenþei,
cultivarea stãrii de liniºte interioarã conduce la o stare de
acceptare mult mai profundã. Cu cât starea de acceptare este
mai profundã, cu atât mai uºor putem fuziona noi cu
fluxurile energetice din interiorul nostru, devenind una cu
ele, nu doar observându-le.

Transformarea esenþei: Principii
generale

Activitatea de Transformare a Esenþei face ca lucrul
cu sine sã devinã la fel de uºor ca ºi lucrul cu o altã persoanã.
În plus, ea ne permite sã înþelegem mai bine ce se întâmplã
în interiorul sistemului unei alte persoane. De asemenea,
ea ne uºureazã conºtientizarea propriilor miºcãri corporale,
fapt care ne permite sã ne schimbãm perspectiva asupra
acestor miºcãri ºi asupra fluxurilor energetice create de ele.

Lucrul cu sine devine mai uºor

Atunci când respirãm ºi ne focalizãm în acest fel
(proces pe care îl numim punctul Esenþei sau respiraþia
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Esenþei), este mult mai uºor sã ne raportãm la corpul nostru
fizic, la cel mental ºi la cel spiritual din perspectiva obiectivã
a unei terþe persoane. Chiar dacã lucrãm cu noi înºine, este
aproape la fel cum am lucra cu altcineva. În acest fel, noi
ne putem influenþa mult mai eficient propriul sistem (exact
aºa cum am face-o dacã am lucra cu un client).

Pe de altã parte, pentru a oferi unei alte persoane
schimbarea de care are nevoie, noi începem întotdeauna
prin a crea în interiorul nostru o stare de liniºte ºi de
relaxare absolutã. În acest fel, noi lucrãm în ultimã instanþã
tot cu noi înºine!

Cum putem „vedea“ sau simþi ce se întâmplã în
interiorul altor persoane

Noi putem percepe relativ uºor energiile din interiorul
corpului unei alte persoane, întrucât liniºtirea profundã a
propriului sistem ne permite sã recunoaºtem imediat
„sunetele dizarmonioase“ sau fluxurile dezechilibrate din
corpul persoanei respective. Fluxurile energetice din aceste
zone nu sunt deloc line. Fluxul energetic al unei alte
persoane poate fi experimentat într-o manierã kineziologicã,
vizualã, sau prin oricare din cele ºase simþuri, inclusiv prin
simþul „cunoaºterii intuitive directe“. Secretul constã în a
ne liniºti sistemul într-o mãsurã suficient de mare pentru
a putea observa diferenþele din sistemul unei alte persoane.
Aceste diferenþe pot fi observate cu uºurinþã la nivelul
fluxurilor sau miºcãrilor energetice din corpul acesteia.
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Cum trebuie sã tratãm tiparele ºi / sau durerile
recurente

Unul din principalele motive pentru care durerile revin
este acela cã oamenii nu îºi modificã principalele modalitãþi
de miºcare. Ei continuã sã foloseascã aceleaºi posturi
corporale ºi aceleaºi miºcãri care au condus la apariþia
problemei care îi afecteazã.

Atunci când sunt activi din punct de vedere fizic, cei
mai mulþi oameni se miºcã folosind tipare ale miºcãrii cu
care s-au obiºnuit. Spre exemplu, dacã îþi propui sã ridici
un obiect de jos, tu vei face de fiecare datã acelaºi tip de
miºcare. Acest lucru este valabil pentru orice altã activitate.
Pe mãsurã ce vei învãþa sã îþi liniºteºti sistemul cu ajutorul
exerciþiilor prezentate în aceastã carte, tu vei deveni din ce
în ce mai conºtient de aceste tipare ºi þi le vei putea
reformula astfel încât fluxul miºcãrilor tale sã devinã mai
lin. Cu cât vei practica mai frecvent aceste exerciþii, în
asociere cu cele respiratorii, cu atât mai dinamice vor fi
schimbãrile care se vor petrece ºi cu atât mai micã va
deveni probabilitatea sã te rãneºti din cauza miºcãrilor tale
greºite. Pânã acum am examinat lucrurile doar din
perspectiva lor mecanicã. La aceasta se adaugã însã ºi o
perspectivã emoþionalã.

Pe mãsurã ce vei începe sã te miºti mai armonios ºi
sã fii mai „prezent“ în interiorul corpului tãu, tu vei cãpãta
un acces din ce în ce mai mare la dialogul tãu interior. Acest
dialog influenþeazã decisiv felul în care se simt oamenii ºi
ceea ce fac aceºtia. Dacã vei începe sã asculþi în mod
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conºtient ceea ce spune mintea ta, tu vei putea lua mãsurile
necesare pentru a schimba acest dialog. Metoda este mai
profundã decât pare la prima vedere, fiind practic o
modalitate de aprofundare a cunoaºterii de sine.







Capitolul 2

Corpul privit ca o matrice

Noi suntem fiinþe complexe, încastrate în
matricea Universului. Evoluãm, ne adaptãm ºi
ne schimbãm. Cel care ne permite accesul la
toate aceste procese este Sinele nostru real,
pe care îl experimentãm în fiecare moment,

care creºte, înfloreºte ºi se transformã.
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Iatã cum defineºte dicþionarul conceptul de
 „matrice“:

1. Substanþã în care este încastrat sau integrat ceva.

2. Situaþie sau set de circumstanþe care permite sau
încurajeazã naºterea, dezvoltarea sau creºterea unui
anumit aspect.

3. Substanþã care existã între celule, din care se
dezvoltã þesutul (spre exemplu, cartilagiile ºi
oasele).

4. Cadru sau înveliº al unui material care oferã
protecþie ºi care absoarbe ºocurile.

Biologia matricei corpului

Microfilamente privite în luminã fluorescentã

„Matricea“ corpului poate fi imaginatã ca o structurã
lichidã sau cristalinã. În interiorul matricei existã nenu-
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mãrate tuburi minuscule care circulã liber prin corp. Aceste
tuburi sunt cunoscute la nivel colectiv sub numele de
„citoschelet“. În realitate, ele sunt niºte microfilamente care
pot fi vãzute la nivel subcelular ºi care fac parte integrantã
din noua viziune asupra funcþiilor corpului specificã
biologiei moleculare. Mãrimea unui microfilament este de
4-6 nanometri (ca sã îþi faci o idee mai exactã, un bob de
mazãre reprezintã prin comparaþie cu Pãmântul ceea ce
reprezintã un nanometru prin comparaþie cu un metru).
Aceste microfilamente se gãsesc în toate celulele noastre.
Ele conduc proteinele cãtre diferite destinaþii specifice,
deplaseazã organele în interiorul celulelor într-o manierã
ordonatã ºi chiar transportã moleculele de ARN de la
nucleu cãtre diferite zone, pentru a fi traduse. Mult timp
s-a crezut cã aceste microfilamente (care alcãtuiesc cito-
scheletul celulelor) joacã doar un rol minor în menþinerea
integritãþii celulare, în procesul de diviziune celularã ºi în
fluxurile citoplasmei, dar mai recent oamenii de ºtiinþã au
început sã îºi dea seama cã ele sunt implicate inclusiv în
transmisia semnalelor între celule, în metabolismul celular
ºi în transportul molecular.

O perspectivã biologicã asupra
blocajelor energetice

La modul ideal, corpul se aflã într-o stare continuã de
reorganizare ºi de rearanjare. De altfel, chiar aceasta îi
menþine starea de sãnãtate. Problemele de sãnãtate
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manifestate sub forma blocajelor genereazã o inhibare a
fluxului citoscheletului. La baza acestor blocaje pot sta
tulburãri emoþionale sau rãni fizice. Tensiunile ºi / sau
stresul reprezintã factori majori de inhibare a acestui flux,
generând o comprimare în interiorul sistemului corporal. La
ora actualã, în cercurile medicale prevaleazã convingerea
cã circa 80% din boli sunt legate direct de stres (cercetãrile
cele mai recente tind sã ridice acest procent pânã la 95%).

Corpul acceptã cel mai uºor schimbãrile atunci când
este deschis, relaxat ºi într-o stare de curgere. Dacã încerci
sã introduci o schimbare într-o structurã cristalinã sau
rigidã, aceasta va avea tendinþa sã se rupã. Reþeaua de fila-
mente a corpului acþioneazã ca niºte coarde. Dacã acestea
sunt obstrucþionate sau blocate, fluxul nu mai poate curge
liber. Eficienþa tehnicilor de Transformare a Esenþei depinde
de capacitatea acestora de a crea sau de a restabili o stare
lichidã de curgere, de flux sau de grup de fluxuri prin corp.
Prin dizolvarea structurii cristaline a corpului nostru, noi
putem îndrepta coardele comprimate sau blocate, facilitând
astfel curgerea mai liberã a energiilor. Aflaþi în aceastã stare
„lichidã“, noi îi permitem corpului nostru sã se transforme
într-o matrice nouã, care are potenþialul de a manifesta o
stare de sãnãtate perfectã.

Spre exemplu, dacã eºti la serviciu ºi cineva sau ceva
te streseazã, corpul tãu intrã într-o stare de stres. Reacþiile
sale amplificã ºi mai mult stresul general al sistemului ºi
provoacã o stare de haos la nivel fizic ºi mental. Orice
formã de tensiune în interiorul corpului restricþioneazã
microfilamentele (sistemul de transport al corpului), iar dacã
tensiunile devin constante, corpul cedeazã complet. De
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aceea, pentru a ne menþine starea de sãnãtate, este absolut
esenþial ca sistemul corporal sã nu fie comprimat de tensiuni
ºi sã nu îºi menþinã structura cristalinã, ci sã rãmânã într-o
stare lichidã care sã curgã liber. Tehnicile de Transformare
a Esenþei te vor învãþa cum poþi readuce corpul în starea
sa lichidã, restabilind astfel fluxurile din interiorul ºi din
jurul celulelor ºi permiþând un schimb mai bun de substanþe
nutritive ºi o eliminare mai eficientã a toxinelor. Toate
aceste procese fac parte integrantã din reconstruirea siste-
mului tãu, dar ºi a sistemului clientului tãu.

Corpul privit ca un flux: o
perspectivã energeticã

Fluxul corporal poate fi comparat cu un râu în miºcare,
care curge uºor ºi fãrã niciun efort. Acest flux este conectat
la un flux mai mare, la fel cum totalitatea râurilor ºi lacurilor
alimenteazã marile oceane ale planetei. Acest flux mai mare
pare sã fie exterior corpului, dar în realitate curge în
permanenþã prin noi, alimentând fluxul nostru interior.
Fluxul cosmic este alcãtuit din energie vitalã, chi sau prana
(aºa cum se explicã în cartea Atingerea Cuanticã: Puterea
de a vindeca). Noi suntem expresii individuale ale acestei
Energii Universale; maniera în care curge aceasta prin noi
este cea care ne conferã individualitatea pe toate nivelele.
Universul este asemeni unui râu care curge liber, într-o
stare de totalã acceptare. El nu cere nimãnui nimic, dar le
stã la dispoziþie tuturor fiinþelor. Dacã vei începe sã aplici
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respiraþia Esenþei, vei deveni din ce în ce mai conºtient de
calitatea acestui flux în interiorul tãu ºi vei avea acces la
fluxurile exterioare de energie care sunt benefice pentru
conºtiinþa ºi pentru corpul tãu.

Fii un exemplu: relaxarea ºi fluxul
tãu interior stimuleazã corpul
clientului sã îºi recreeze starea de
sãnãtate

Noi suntem înainte de toate câmpuri energetice. Atunci
când stãm lângã altcineva, acesta ne poate simþi starea de
spirit, deoarece interfereazã cu câmpul nostru. Dacã ne
gândim la un prieten sau la o persoanã dragã, noi îi
influenþãm pe aceºtia, întrucât la nivel energetic noi nu
suntem separaþi. Nu cred cã existã om care sã nu fi simþit
mãcar o datã în viaþã atunci când a intrat într-o camerã cã
atmosfera din interior este sumbrã, sau dimpotrivã, veselã.
Dacã ne determinãm câmpul energetic sã vibreze într-un
anume fel, noi îi influenþãm pe toþi cei din jurul nostru prin
aceastã vibraþie. Dacã ne focalizãm ºi intenþia la unison cu
aceastã vibraþie, aceastã influenþã devine încã ºi mai mare
(altfel spus, dacã ne orientãm vibraþia în direcþia unei intenþii
ferm stabilite, influenþa noastrã asupra celor din jur devine
mult mai mare decât dacã vibrãm pe o anumitã frecvenþã
fãrã a ne focaliza asupra unei intenþii corespondente).
Energia urmeazã întotdeauna gândirea. Intenþia noastrã ne
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ghideazã vibraþia ºi le-o împãrtãºeºte tuturor celor care îºi
focalizeazã atenþia asupra noastrã sau tuturor celor asupra
cãrora ne focalizãm noi atenþia. Aceasta este maniera în care
acþioneazã metodele Transformãrii Esenþei pentru a vindeca
prin rezonanþã ºi prin focalizarea intenþiei.

Atunci când practicãm tehnicile de Transformare a
Esenþei, noi cãpãtãm acces nu doar la propriile noastre
fluxuri energetice interioare, ci ºi la cele ale persoanelor cu
care dorim sã interacþionãm. Respiraþia Esenþei creeazã o
stare de spirit care „lichefiazã“ câmpul energetic, fãcându-l sã
curgã mai uºor. Aflaþi în aceastã stare de liniºte ºi de curgere
interioarã, dacã ne concentrãm atenþia asupra unei alte
persoane, noi putem observa cu uºurinþã calitatea fluxurilor
sale prin contrast cu starea noastrã de nemiºcare. Simultan,
noi devenim un exemplu de stare de deschidere sau de
curgere pentru toþi cei din jur. Omul de rând are un câmp
energetic haotic, la fel ca o bilã care sare aleatoriu în
interiorul unei maºini de extragere a numerelor de loterie.
Noi numim aceastã stare: un sistem „zgomotos“ sau
dezechilibrat. Atât timp cât ne pãstrãm starea de liniºte
interioarã, noi putem simþi ºi influenþa acele zone corporale
ale unei alte persoane care sunt „zgomotoase“ sau deze-
chilibrate, prin intenþia noastrã. Dacã ne pãstrãm curgerea
linã a energiilor interioare ºi ne gândim simultan la o altã
persoanã, noi îi influenþãm automat sistemul, datoritã
fenomenului de rezonanþã. De pildã, atunci când urmãresc
fluxul unui client ºi descopãr un blocaj, eu aplic imediat o
tehnicã de Transformare a Esenþei, absorbind anomalia ca
într-un „pântec“ (aºa se numeºte una din tehnici: „a
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pântecului“). Zona astfel absorbitã reintrã în armonie, iar
blocajul se dizolvã. În acest fel, curgerea este repornitã, iar
clientul intrã în linie dreaptã pe calea care duce cãtre
refacerea sãnãtãþii.

Dacã îi prezentãm unui sistem corporal conceptul de
relaxare, acesta intrã automat în starea de curgere. Fiecare
inspiraþie ºi fiecare expiraþie reprezintã o ocazie de a apro-
funda starea de curgere. În timp ce majoritatea oamenilor
se gândesc la inspiraþie ºi la expiraþie ca la o expansiune
urmatã de o contracþie, noi ne propunem sã simþim ambele
stãri simultan (atât pe inspiraþie cât ºi pe expiraþie). Prin
aplicarea respiraþiei Esenþei, noi putem experimenta aceastã
stare într-o manierã foarte profundã. Dupã o vreme, este
ca ºi cum respiraþia ar respira prin noi, ºi nu invers. În acest
fel, noi putem experimenta respiraþia (ºi orice altceva) într-o
manierã complet nouã. Altfel spus, începem sã redefinim
cine suntem în raport cu realitatea din jur.

Meditaþia

Respiraþia Esenþei ne permite sã meditãm mai profund
ºi mai productiv. Ea ne învaþã sã pãtrundem progresiv în
stãri mai profunde ale fiinþei noastre, care ne dau senti-
mentul cã suntem conectaþi cu întregul Univers. Atunci
când pãtrundem din ce în ce mai adânc în spaþiul Esenþei,
experienþele noastre tind sã devinã din ce în ce mai
beatifice. Pe mãsurã ce stãrile noastre de conºtiinþã devin
din ce în ce mai profunde, este posibil sã simþim un anumit
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tremur interior, întrucât aceste stãri nu corespund expe-
rienþelor noastre obiºnuite. Dacã vom opera cu blândeþe,
permiþându-ne sã explorãm gradat aceste noi cãi, noi vom
începe sã ne familiarizãm cu ele. Stãrile noastre de meditaþie
vor deveni din ce în ce mai profunde, iar noi vom avea un
oarecare acces la ele, inclusiv în timpul celorlalte activitãþi
ale zilei. În acest fel, ne vom afla tot timpul în vibraþia
deschiderii interioare ºi într-o stare de echilibru profund.
Vom înþelege mai bine cine suntem ºi ce se aflã în exterio-
rul nostru. Mai mult, vom realiza în ce fel suntem conectaþi
cu realitatea din jurul nostru, oferindu-ne astfel opþiuni
diferite pentru a conºtientiza experienþele zilei.

Înainte de a începe

Atunci când îþi începi exerciþiile, urmãreºte sã înþelegi
cã tu eºti în fiecare moment o persoanã diferitã ºi cã
fluxurile tale interioare se modificã în permanenþã. De
aceea, nu te compara niciodatã cu alte persoane. Mulþu-
meºte-te sã observi cum te simþi în momentul de faþã.
Observã astfel cât de mult îþi poþi îmbunãtãþi fluxul ºi
flexibilitatea sistemului chiar acum, fãrã sã te raportezi la
amintiri sau la aºteptãri legate de viitor. În unele zile te vei
simþi foarte bine, iar în altele mai puþin. Aceste stãri îþi vor
afecta starea de curgere. De aceea, redescoperã-te în
permanenþã. Îþi poþi pãstra în mod conºtient fluxul energetic
indiferent de ceea ce faci? Acesta este marele secret. Cultivã
în permanenþã întrebarea (sau atitudinea): „Încotro mã poate
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conduce conºtiinþa mea astãzi?“ Nu porni niciodatã de la
premisa cã trebuie sã faci ceva sau sã atingi o anumitã
stare.

Dupã ce vei învãþa respiraþia Esenþei, o vei putea folosi
pentru a te elibera de orice tensiuni, fapt care îi va permite
inclusiv corpului tãu sã se relaxeze ºi sã înfloreascã. Cu cât
vei deveni mai liniºtit, cu atât mai profund vei înflori ºi cu
atât mai uºor îþi va fi sã observi ce se întâmplã în corpul
tãu, dar ºi în corpurile celorlalte persoane. Cu cât vei deveni
mai liniºtit, cu atât mai conºtient vei fi ºi cu atât mai mari
vor fi efectele pe care le vei produce asupra celor din jur.
Nu numai cã te vei putea conecta mai bine la propria ta
esenþã, dar te vei putea raporta mai uºor inclusiv la fluxurile
cosmice prezente în Univers.

Filozofia lui „nu“

Existã o carte scrisã de Gaston Bachelard ºi intitulatã
Filozofia lui „nu“. Cartea prezintã o idee foarte interesantã:
dacã porneºti de la premisa cã ºtii un rãspuns, tu vei folosi
întotdeauna aceiaºi paºi sau aceeaºi abordare pentru a
ajunge la rãspunsul respectiv. Bachelard sugereazã cã dacã
ai ajuns la un rãspuns pe o anumitã cale, asta nu înseamnã
cã ai descoperit cel mai bun rãspuns sau singura modalitate
de a rãspunde la întrebarea de la care ai pornit. Dacã vei
porni de la premisa cã procedeul pe care l-ai folosit ar putea
fi greºit, tu ai avea ºansa de a descoperi o abordare complet
nouã pentru a rezolva problema. Acest raþionament
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demonstreazã cã anumite idei pe care le consideri valabile
ar putea sã nu îþi foloseascã prea tare. Ce s-ar întâmpla dacã
ai începe de la început ºi dacã ai urma o cale nouã? Nu
cumva ai putea ajunge la un rãspuns diferit? Nu cumva ai
putea învãþa mult mai multe lucruri despre situaþia pe care
ai crezut cã o înþelegi?

Acesta este scopul punerii la îndoialã a convingerilor
care nu ne mai folosesc. Dacã vom urma întotdeauna aceiaºi
paºi, noi vom ajunge inevitabil la aceleaºi rãspunsuri. Din
pãcate, acest mod de a gândi ne limiteazã propria ºansã de
a descoperi ceva nou. Acest principiu este valabil pentru
tot ce facem ºi pentru tot ceea ce „ºtim“. Dacã ar fi
continuat sã creadã cã Pãmântul este plat, oamenii nu ar fi
descoperit niciodatã alte continente prin navigaþia pe mare.
A existat o vreme când oamenii credeau cã Pãmântul se
aflã în centrul sistemului solar; de fapt, la acea vreme era
mai degrabã prudent sã crezi acest lucru. La scurt timp dupã
Copernic (un astronom care a emis ipoteza cã în centrul
sistemului solar se aflã Soarele, nu Pãmântul), un filozof pe
nume Giordano Bruno a fost ars pe rug ca eretic, între altele
pentru cã afirma cã spaþiul cosmic este nesfârºit ºi cã ar mai
putea exista ºi alte lumi locuite. Într-adevãr, uneori nu este
prudent sã pui la îndoialã status quo-ul. Pe de altã parte,
exemplul lui Bruno ne reaminteºte cât de multe realitãþi se
pot ascunde în spatele standardelor curente acceptate ale
societãþii în care trãim.

Tot ceea ce credem ºi tot ceea ce facem la ora actualã
poate fi reexaminat. În acest fel, noi avem posibilitatea sã
facem foarte multe descoperiri noi. Deºi nu dorim sã



46

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

sugerãm prin aceasta cã trebuie sã faci neapãrat acest lucru,
îþi sugerãm totuºi cã simplul fapt cã eºti convins de un
adevãr nu înseamnã altceva decât cã lucrul în care crezi
corespunde unui anumit punct de vedere, fãrã sã fie
neapãrat un adevãr imuabil.

Dacã vei adopta aceastã perspectivã lãrgitã, tu vei
încerca sã înþelegi lucrurile înainte de a le accepta ca atare
(la prima strigare). Sugestia noastrã este sã abordezi aceste
tehnici de vindecare noi ºi exerciþiile fizice care le însoþesc
din aceastã perspectivã. Dacã vei învãþa sã fii tu însuþi, sã
te miºti ºi sã vindeci conºtient de fluxurile din interiorul tãu,
dar ºi din jurul tãu, tu vei pãtrunde într-o lume a posibi-
litãþilor infinite.







Capitolul 3

Respiraþia Esenþei

Fiecare miºcare reprezintã
o oportunitate de a învãþa.

Dacã vom rãmâne în centrul unei miºcãri,
întregul Univers va ºti cã ne miºcãm.
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Tehnica de respiraþie asociatã cu senzaþiile
 corporale generate de lucrul cu Esenþa este prin-

cipala cheie a tuturor tehnicilor de Transformare a Esenþei.
Respiraþia Esenþei ºi elongaþiile (niºte exerciþii pe care le
vei învãþa mai târziu) îþi permit sã reinstaurezi starea de
curgere armonioasã în interiorul fiinþei tale.

În aceastã carte, accentul pus pe inspiraþie ºi pe expi-
raþie este egal, dar în cea mai mare parte a practicii ne vom
focaliza asupra expiraþiei ºi asupra unui anumit punct situat
în spatele ochilor (acesta este fundamentul lucrului cu Esenþa,
respectiv al tehnicilor de vindecare ºi al exerciþiilor pe care
le vom practica). Respiraþia Esenþei este alcãtuitã din douã
etape care au mai multe pãrþi.

Notã: la modul ideal, respiraþia trebuie fãcutã pe nas.
Totuºi, dacã ai dificultãþi în a respira pe nas, poþi respira
fãrã probleme pe gurã.

Etapa 1

1. Rata sau viteza inspiraþiei: inspiraþia trebuie sã fie
cât mai relaxatã ºi mai plãcutã.

2. Expiraþia trebuie controlatã în totalitate. La modul
ideal, ea trebuie sã fie atât de lentã încât sã nu
afecteze în niciun fel flacãra unei lumânãri aprinse
þinutã în faþa nãrilor. (Notã: noi nu sugerãm în
niciun caz sã verifici acest lucru þinând o lumânare
aprinsã în faþa nãrilor).
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3. Încearcã sã respiri în acest fel timp de cel puþin 3-
4 respiraþii, una dupã cealaltã.

Cum te simþi atunci când respiri în acest fel particular?
Fii atent cu deosebire la micile senzaþii corporale, la
relaxarea (sau absenþa acesteia) pe care o produce aceastã
respiraþie ºi la cât de confortabil sau de neconfortabil te
simþi. Îþi contractezi în vreun fel gâtul sau pieptul pentru a
respira în acest fel? Cât de lent poþi expira pãstrându-þi în
acelaºi timp starea de relaxare?

Etapa 2

Respirã la fel ca mai înainte, dar adaugã un element
nou:

1. Localizeazã punctul situat chiar deasupra glandei
pituitare din interiorul creierului.

2. Concentreazã-te asupra acestui punct, ferm, dar fãrã
sã forþezi, în timp ce respiri aºa cum ai învãþat în
prima etapã.

3. Observã schimbãrile pe care le produce în interiorul
tãu acest mod de a respira, dublat de aceastã
focalizare.

4. Repetã acest exerciþiu timp de cel puþin cinci cicluri
respiratorii (un ciclu respiratoriu este alcãtuit dintr-o
inspiraþie, urmatã de o expiraþie).

Ce observi atunci când respiri în acest fel? Cum
reacþioneazã corpul tãu? Este starea pe care o simþi
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agreabilã sau dezagreabilã? Nu te judeca în niciun fel. Doar
observã.

„Spaþiul din spatele ochilor“

Punctul Transformãrii Esenþei

Cum poate fi gãsit Punctul Esenþei

Plaseazã-þi câte un deget pe
fiecare tâmplã, de o parte ºi
de alta a capului, în apro-
pierea colþurilor exterioare
ale ochilor.

Lasã degetele sã se înde-
pãrteze de colþul ochilor,
cãtre spatele capului, pe o
distanþã de aproximativ 2,5
centimetri, iar de acolo în jos,
pânã când ajung sã se spri-

Zona pe care trebuie plasate
degetele pentru a gãsi

Punctul Esenþei

2.

1.
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jine pe partea de sus a bolþii zigomatice (osul care
conduce dinspre pometul obrazului cãtre ureche).

3. Traseazã o linie dreaptã imaginarã între cele douã
puncte de o parte ºi de alta a capului. Gândeºte-te
la ea ca la o tijã care uneºte între ele cele douã
degete (aflate în poziþiile amintite). Pãstreazã apoi
în memorie aceastã linie.

4. Imagineazã-þi o a doua linie care o intersecteazã pe
prima. Ea începe de la rãdãcina nasului, chiar din
punctul în care se împreuneazã sprâncenele. Gân-
deºte-te cã aceastã linie o intersecteazã pe prima,
scop în care coboarã uºor în jos.

5. Imagineazã-þi punctul de intersecþie ca fiind de
mãrimea unei alune. Practic, nu este vorba de un
spaþiu separat ºi ferm delimitat, ci mai degrabã de
un spaþiu dinamic. De aceea, aceastã mãrime este
aproximativã.

6. Gândeºte-te cã expiri în acest punct. Continuã sã
respiri la fel ca pânã acum (inspiraþie relaxatã ºi
expiraþie foarte, foarte lentã), dar schimbã-þi punctul
de focalizare asupra respiraþiei.

7. Dacã atât tehnica de respiraþie cât ºi focalizarea sunt
corecte, ar trebui sã simþi o stare generalã de
relaxare la nivelul întregului corp, ca ºi cum te-ai
topi. Este posibil sã simþi distinct cum aceastã stare
coboarã de-a lungul gâtului ºi umerilor. De ase-
menea, este posibil sã ai o percepþie conºtientã ºi
kineziologicã simultanã a tuturor pãrþilor tale
corporale.
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Cum trebuie sã îþi adaptezi în mod corect
focalizarea asupra Punctului Esenþei

Dacã punctul Simptome experimentate:
asupra cãruia
te focalizezi este:

Prea sus Majoritatea senzaþiilor se acumuleazã în
creºtetul capului. Poate apãrea o senzaþie
de ameþealã.

Prea jos Majoritatea senzaþiilor se acumuleazã în
zona gâtului.

Prea în spate Majoritatea senzaþiilor se acumuleazã în
partea din spate a capului.

Prea în faþã Majoritatea senzaþiilor se acumuleazã în
zona frunþii ºi a sinusurilor.

Prea dilatat Senzaþiile sunt percepute vag în întregul
(dimensiunea corp, iar cele din zona capului sunt mai
prea mare) diluate.

CORECT Senzaþie de curgere la nivelul întregului
corp. Relaxare profundã. De regulã,
aceastã stare de relaxare începe la nivelul

gâtului.

Alte modalitãþi de a experimenta
expiraþia

Secretul reuºitei acestei tehnici este focalizarea
profundã asupra expiraþiei ºi relaxarea în timpul inspiraþiei.
Nu este nicio problemã dacã te focalizezi asupra punctului
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Esenþei inclusiv în timpul inspiraþiei, dar îndeosebi la
început este mai uºor sã faci acest lucru în timpul expiraþiei.
Încercarea respiraþiei de a scãpa de acest punct este cea mai
bunã modalitate de a deveni conºtient de el. Acesta este
unul din motivele pentru care este mai util sã respiri pe nas.
Atunci când aerul trece prin cavitãþile sinusurilor, el se
apropie foarte mult de punctul Esenþei, ajutându-te sã te
focalizezi asupra lui.

Existã mai multe maniere prin care te poþi raporta la
acest punct. Deºi vizualizarea punctului Esenþei dã anumite
rezultate, perceperea lui printr-o reacþie kineziologicã este
chiar mai utilã. Atunci când nu faci decât sã þi-l imaginezi
sau când te „uiþi“ la acest punct, tu nu te afli practic în
interiorul lui. De aceea, experienþa nu este trãitã integral,
fapt care conduce adeseori la ineficienþã. O modalitate de
a te gândi la acest punct constã în a-þi imagina cã stai alungit
într-o baie fierbinte situatã chiar la nivelul lui; bulele care
simþi cã te gâdilã reprezintã aerul pe care îl expiri în
interiorul apei. O altã modalitate de a te gândi la el constã
în a-þi imagina cã punctul Esenþei reprezintã un fotoliu, iar
ochii tãi sunt ferestrele din faþa lui, prin care poþi privi. Tu
nu te desparþi nicio clipã de acest fotoliu. Odatã familiarizat
cu el, nu va mai trebui sã te concentrezi din greu ca sã
descoperi punctul sau ca sã te situezi în interiorul lui.

Acest spaþiu reprezintã punctul de intrare cãtre orice
experienþã. Cu cât vei pãtrunde mai adânc în interiorul lui,
cu atât mai dinamice vor fi schimbãrile care se vor
produce. Un efect secundar extrem de plãcut al practicãrii
corecte a respiraþiei în acest punct constã într-un simþ mai
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bine definit al propriei identitãþi ºi al propriului câmp
energetic. Acest simþ îþi permite sã fii cine eºti cu adevãrat,
ºi nu doar o persoanã care interacþioneazã cu ceea ce existã
în jurul ei. De aceea, ori de câte ori aplici aceste tehnici,
gândeºte-te cã ele reprezintã poarta care îþi permite accesul
cãtre adevãrata ta identitate. Cu cât vei pãtrunde mai adânc
în ea, cu atât mai dinamice vor fi schimbãrile pe care le
vei putea produce în tine, dar ºi în ceilalþi.

Unde greºesc cei mai mulþi oameni

1. Se forþeazã prea tare. Aceasta este greºeala cea
mai comunã pe care o fac cei care aplicã aceste
tehnici. Dacã priveºti în interior pentru a gãsi locul
în care trebuie sã expiri, ai grijã sã nu îþi încruciºezi
privirea. În acest fel nu faci decât sã creezi foarte
multã tensiune ºi riºti sã te alegi cu o durere de cap.
Dacã apar tensiuni sau dureri în zona dintre
sprâncene, gândeºte-te cã priveºti „în sus“ pentru
a privi înapoi. În acest fel vei elimina o bunã parte
din tensiune. Încearcã de asemenea sã respiri cu
ochii deschiºi. În acest fel îþi vei da seama când îþi
încruciºezi ochii. S-ar putea sã îþi fie mai greu sã
te concentrezi, dar cu puþinã practicã vei reuºi.

2. Mai degrabã „acþioneazã“ decât „sunt“. Poate cea
mai dificilã parte a acestui proces este dorinþa de
a „face“, nu de a „fi“. Nu putem sublinia îndeajuns
de mult aceastã greºealã. Tehnica de Transfor-
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mare a Esenþei este o tehnicã existenþialã, nu de
acþiune. Totul trebuie sã se desfãºoare pornind de
la cel care eºti, nu în exteriorul tãu. Dacã te ajutã,
repetã în timp ce respiri: „Fii … [numele tãu]. Nu
fã nimic altceva.“ De pildã, dacã numele tãu este
Jane, spune-þi: „Fii Jane. Nimic altceva nu conteazã.
Nu ai nimic de fãcut ºi nu trebuie sã mulþumeºti pe
nimeni. Doar fii cea care eºti.“
Pe mãsurã ce te vei obiºnui cu aceastã perspectivã,
vei începe sã o manifeºti în mod natural, încã de
la începutul procesului. Din pãcate, „a fi pur ºi
simplu“ nu este deloc o experienþã obiºnuitã. De
aceea, începe prin a experimenta diferite stãri de
spirit. Fii cât mai blând cu tine ºi nu te critica
niciodatã. La seminarele noastre, noi rostim direct
frazele de mai sus, ajutându-i pe participanþi sã se
focalizeze mai uºor. Din fericire, nu este greu sã
descoperi ºi singur punctul Esenþei. Aminteºte-þi în
aceastã direcþie cã ceea ce cauþi este sentimentul de
relaxare ºi de eliberare care însoþeºte focalizarea
corectã ºi respiraþia Esenþei.

3. Accelerarea respiraþiei. Savureazã întotdeauna
momentul inspiraþiei. Este extrem de important sã
nu te grãbeºti cu urmãtoarea expiraþie. În faza de
expiraþie, redu gradat viteza respiraþiei, dacã acest
lucru te ajutã. Nu existã un numãr „ideal“ de
secunde pentru inspiraþie sau pentru expiraþie. De
aceea, noi nu recomandãm numãrãtoarea, pe care
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o considerãm contraproductivã, întrucât te face sã
uiþi de focalizare.

4. Tensiunea datoratã expiraþiei prea lente. Dacã la
început þi se pare dificil sã expiri foarte lent, ºi mai
ales dacã acest lucru te face sã te simþi tensionat,
uºureazã puþin ritmul. Începe întotdeauna cu acel
ritm care te face sã te simþi confortabil. Redu apoi
treptat viteza de expiraþie, pânã când ajungi la un
ritm sustenabil ºi care îþi creeazã o senzaþie de
relaxare ºi de curgere în interiorul corpului. Foca-
lizeazã-te mai degrabã asupra stãrii de relaxare
decât asupra ritmului lent. Gândeºte-te mai degrabã
asupra senzaþiilor corporale pe care þi le conferã
respiraþia. Porneºte întotdeauna de la premisa cã
dacã starea de relaxare / curgere nu este prezentã,
cel mai probabil nu faci corect exerciþiul.

5. Respiraþia superficialã. O altã greºealã comunã
este respiraþia prea superficialã. Inspiraþia trebuie sã
fie amplã, dar nu pânã la un nivel neconfortabil.
Expiraþia trebuie sã fie gradatã ºi prelungitã, ca ºi
cum ai coborî pe o pantã uºoarã. Gândeºte-te la ea
ca la o panã pe care o sufli de pe buze ºi care
coboarã lent cãtre sol. Dacã nu mai ai aer, inspirã
imediat. Nu trebuie sã îþi goleºti în totalitate
plãmânii. Dacã vei practica, în scurt timp vei ajunge
la un ritm confortabil, care te va ajuta sã te relaxezi
ºi sã te bucuri de proces.

6. Oprirea respiraþiei. Aminteºte-þi tot timpul de
respiraþie. Simpla focalizare mentalã nu este sufi-
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cientã pentru a obþine rezultatele pe care le urmãrim
noi. Unii oameni considerã cã noi urmãrim doar
concentrarea minþii noastre. Greºit! Starea de
concentrare trebuie sã fie dublatã tot timpul de
respiraþie. Atunci când lucrezi asupra ta sau asupra
unei alte persoane, este uºor sã uiþi de respiraþie din
cauza proceselor pe care le „priveºti“. Nu face
aceastã greºealã. Nu uita de procesul de rezonanþã:
tu îi demonstrezi clientului o stare de conºtiinþã care
promoveazã schimbarea, creând-o mai întâi de
toate în propriul tãu corp. De aceea, este absolut
necesar sã îþi menþii un flux cât mai liber, sã rãmâi
cât mai deschis, sã simþi eliberarea la care conduce
acest ritm respiratoriu ºi sã te laºi purtat de el. În
cazul de faþã, experienþa nu seamãnã cu un dans.
Pur ºi simplu trebuie sã te laºi dus de val.

Modalitãþi de a practica

Din fericire, noi avem tot timpul din lume pentru a
practica. Una din modalitãþile cele mai plãcute ºi extrem
de benefice de a practica aceastã metodã constã în a adormi
pe ritmul respiratoriu care îi este caracteristic. Existã însã
ºi oameni care devin mai lucizi atunci când practicã
respiraþia Esenþei; dacã acesta este cazul tãu, nu mai
practica aceastã respiraþie ºi încearcã sã adormi în mod
normal. Unul din participanþii la seminarele noastre a uitat
odatã cã trebuie sã se opreascã din acest mod de a respira
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dacã nu reuºeºte sã adoarmã. El ºi-a reamintit de acest lucru
abia la ora 4:30 dimineaþa. A renunþat imediat sã mai respire
în ritmul respectiv ºi a adormit pe loc. Relaxeazã-te, bucu-
rã-te, experimenteazã ºi joacã-te. Vezi ce descoperiri poþi
face astfel. Foarte mulþi oameni considerã cã respiraþia
Esenþei îi ajutã sã doarmã ºi sã se odihneascã mai bine. Unii
dintre ei au vise extrem de vii, în care învaþã sau lucreazã
toatã noaptea. Personal, numesc aceste momente: „nopþi
albe“. Ele sunt extrem de interesante ºi aduc un mare aport
de informaþii, dar pot fi epuizante.

Continuã sã aplici respiraþia Esenþei imediat dupã ce
te trezeºti. Adeseori, vei constata cã senzaþiile pe care þi le
provoacã ea sunt diferite ºi cã îþi este mai greu sã te
focalizezi decât cu o searã înainte. Acest lucru ilustreazã
diferenþa dintre respiraþia dublatã de o aºteptare ºi cea în
care nu faci altceva decât sã te scufunzi în momentul
prezent. Ori de câte ori consideri cã ceva trebuie sã se
întâmple exact ca înainte, tu te proiectezi în trecut, sau cel
puþin într-o amintire. Memoria are rolul ei în viaþa noastrã,
dar în cazul acestor tehnici nu ne ajutã deloc, întrucât ne
face sã uitãm de momentul prezent. Aºa cum spuneam, noi
suntem o persoanã diferitã în fiecare moment din viaþa
noastrã. De ce ar trebui sã fie identicã experienþa trãitã
dimineaþa cu cea trãitã seara? Este posibil ca într-o zi
lucrurile sã se deruleze extrem de lin, sã fim extrem de
relaxaþi, totul sã ne meargã din plin ºi toatã lumea sã fie
amabilã cu noi, pentru ca a doua zi experienþa sã se
schimbe, sã ne simþim frustraþi ºi confuzi. Dacã în prima
zi ni s-a pãrut uºor sã gãsim punctul Esenþei ºi sã ne
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focalizãm asupra lui, în ziua urmãtoare acest lucru poate
fi mult mai dificil. Aceastã situaþie este normalã la început.
Pânã când ajungem la mãiestrie, orice proces de învãþare
poate fi dificil. Acordã-þi timp pentru practicã ºi perse-
vereazã. Treptat, vei învãþa sã integrezi aceastã experienþã
în orice condiþii. Aºa cum spuneam, exploreazã momentul
ºi nu cãdea în capcana trecutului ºi a amintirilor. Procesul
este evolutiv ºi se adreseazã inimii noastre. La modul ideal,
noi trãim în acelaºi moment care evolueazã încontinuu.
Momentul prezent este singurul pe care îl putem influenþa.
De aceea, întrebarea este: poþi fi tu prezent în momentul
de faþã? Aceastã stare de conºtiinþã necesitã o anumitã
practicã, dar te asigurãm cã meritã, întrucât ea îþi va revela
esenþa celui care eºti cu adevãrat. Fii întotdeauna prezent
în momentul de faþã, în respiraþia ta actualã, în ceea ce
experimentezi acum, ºi vei pãtrunde astfel în acel prezent
etern care evolueazã încontinuu ºi de care vorbesc maeºtrii
zen. Personal, nu încetez sã fiu uimit ºi recunoscãtor pentru
starea de conºtiinþã pe care mi-o transmite aceastã respiraþie.
Relaxeazã-te, bucurã-te, experimenteazã ºi lasã-te condus
de experienþã.

Dacã ai o zi „proastã“, focalizeazã-te asupra punctului
Esenþei ºi practicã respiraþia descrisã în acest capitol. În
acest fel, vei înþelege cum ai ajuns în aceastã situaþie, cum
te poþi detaºa de starea de frustrare ºi cum poþi „fi“ una cu
starea pe care o trãieºti. Acest lucru va risipi starea de
tensiune ºi de rezistenþã ºi te va conduce cãtre o stare de
spirit complet diferitã. Nu putem decât sã te încurajãm în
aceastã direcþie. Te asigurãm cã rãsplata finalã va fi foarte
mare.





Capitolul 4

Miºcare ºi exerciþii fizice

Fiecare miºcare este o oportunitate de a
învãþa ceva. Dacã rãmânem în centrul

momentului prezent, atunci când ne miºcãm
întregul Univers observã acest lucru.



64

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Conºtientizarea în timpul miºcãrii

Tu cât de conºtient eºti de corpul tãu atunci când
 te miºti? Îþi poþi simþi fluxul energiilor? Respiraþia

Esenþei declanºeazã acest proces de conºtientizare globalã.
Atunci când lucrezi cu corpul tãu din aceastã perspectivã,
tu îþi poþi influenþa mai uºor anumite zone afectate, care s-au
simþit separate de restul corpului, permiþându-le astfel sã se
vindece ºi sã se reintegreze în „totalitatea“ corpului.

Existã tensiuni pe care le avem de atâta vreme încât
nici nu le mai observãm. Ele au devenit atât de perfect
integrate în ceea ce noi considerãm a fi starea noastrã
„normalã“ încât dacã ne-am propune sã ne eliberãm de ele
nici nu am ºti de unde sã începem. Cum puteam avea acces
la aceste zone corporale? Exerciþiile fizice pe care le vom
prezenta în acest capitol ne vor ghida cãtre aceste zone
ascunse, cãci pentru a putea face cu uºurinþã anumite
miºcãri, respectiv pentru a putea curge, noi trebuie sã
regãsim poarta de acces cãtre ele.

Dacã te-ai obiºnuit cu respiraþia Esenþei, a sosit
momentul sã o încerci în timp ce te afli în miºcare. Pânã
când nu este provocat ºi pânã când nu i se cere sã facã mai
mult decât este obiºnuit, un sistem nu se va deschide
niciodatã cãtre o stare mai mare de fluiditate decât cea care
îi este strict necesarã. De aceea, este dificil sã ºtim care sunt
zonele în care am acumulat tensiuni ºi pe care le protejãm
(vezi glosarul pentru a afla semnificaþia cestui termen).
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Exerciþiile care urmeazã ne vor ajuta sã împingem mai
departe limitele cu care ne-am obiºnuit ºi sã descoperim
astfel o parte din aceste zone.

Înainte de a începe

Fiecare exerciþiu pe care îl vom prezenta în continuare
trebuie practicat simultan cu respiraþia Esenþei. Scopul
acestor exerciþii este de a te învãþa mai multe lucruri despre
fluxurile tale energetice ºi despre deblocarea acestora
(simpla practicare a exerciþiilor va declanºa acest proces de
deblocare). Chiar dacã vei fi nevoit sã le practici de mai
multe ori pentru a înþelege care este raportul dintre fluxul
ºi deschiderea unei anumite zone corporale, pe de o parte,
ºi fluxul general al corpului pe de altã parte, te asigurãm
cã experienþa va fi uimitoare ºi profund revelatoare.

Toate miºcãrile ºi exerciþiile fizice din aceastã carte
sunt considerate elongaþii sau întinderi; de aceea, ele trebuie
practicate prin solicitarea oaselor ºi articulaþiilor, nu doar
„la suprafaþa“ corpului. Respiraþia se va face întotdeauna
pe nãri (dacã acest lucru este posibil) ºi toate miºcãrile
trebuie iniþiate în timpul expiraþiei. Focalizarea în timpul
respiraþiei se face asupra punctului Esenþei, în spatele
ochilor. Pe mãsurã ce vei practica aceste exerciþii, vei începe
sã devii din ce în ce mai conºtient de structura ta interioarã.
Încetul cu încetul, vei începe sã înþelegi ce anume
blocheazã aceastã structurã ºi ce o poate elibera. Exerciþiile
sunt special concepute pentru a-þi testa actualele limite ºi
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potenþialele deschideri pe care le pot declanºa aceste
miºcãri.

Fiecare exerciþiu trebuie considerat un „impuls de
accelerare“ pentru sistemul tãu, care te va face sã încetineºti
ritmul ºi sã te întrebi: „Mã pot miºca în acest fel, menþinân-
du-mi în acelaºi timp elongaþia sau starea de «deschidere»
din corp?“ Pe mãsurã ce vei deveni din ce în ce mai
conºtient de structura ta internã, vei deveni din ce în ce mai
relaxat ºi vei învãþa sã îþi eliberezi toate pãrþile corporale.
Când te vei obiºnui cu aceste exerciþii, vei constata cã în
interiorul tãu se va instaura o stare de liniºte. Aceasta va
contribui la accelerarea vindecãrii tale sau a clientului cu
care lucrezi.

Sunt exerciþiile fizice descrise în aceastã carte singurele
care dau rezultate? Nu. Tu poþi practica orice exerciþiu
doreºti, cu condiþia sã pãstrezi focalizarea descrisã aici.
Existã diferite posturi care influenþeazã maniera în care
scheletul nostru ne susþine greutatea corporalã. Existã de
asemenea diferite miºcãri pe care le putem face în aceste
posturi ºi care influenþeazã deschiderea noastrã interioarã.
Exerciþiile pe care le vom descrie în continuare stimuleazã
corpul în anumite zone pentru a genera anumite rezultate.
Pe mãsurã ce fluxurile se vor debloca, ele vor declanºa un
proces de vindecare fizicã ºi emoþionalã. Notã: dacã vei
opta pentru propriile tale exerciþii, vei avea astfel ocazia sã
experimentezi ce miºcãri îi permit într-o mai mare mãsurã
corpului tãu sã se deschidã. Îþi sugerãm totuºi sã începi cu
exerciþiile noastre, pânã când vei înþelege mai limpede în
ce constau aceste fluxuri. În continuare, le vei putea adãuga
pe ale tale ºi vei putea observa diferenþele.
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Abordeazã fiecare exerciþiu din perspectiva tuturor

posibilitãþilor. Scopul nu este sã „obþii“ un rezultat anume,

ci sã vezi ce poþi învãþa din aceastã experienþã. Adevãratul

scop este obþinerea unei minþi deschise (de începãtor), aflatã

într-o evoluþie continuã. Pe mãsurã ce structura ta va începe

sã se schimbe, nu cãuta noile limite pe care le vor crea în

tine aceste schimbãri. Dimpotrivã, continuã sã observi ºi

sã practici pentru a vedea unde te conduc aceste procese.

Atunci când te miºti ºi când încerci sã îþi extinzi flexibilitatea

ºi paleta miºcãrilor, gândeºte-te cã acestea reprezintã

elongaþii ºi întinderi. Spre deosebire de întinderile clasice

(imobile), care ne conduc uneori la întinderi musculare sau

la dureri fizice, în cazul acestor exerciþii scopul este de a

ne deschide ºi de a ne amplifica paleta de miºcãri prin

deblocarea cât mai mare a fluxurilor energetice.

Reþine: unul din principalele aspecte ale lucrului cu

Esenþa este „liniºtirea“ sistemului. Atunci când descoperim

liniºtea interioarã ºi când observãm fluxurile energetice din

corpul nostru, noi începem sã sesizãm care dintre ele sunt

zgomotoase ºi care sunt liniºtite; care se aflã în miºcare ºi

care nu. Prin aplicarea tehnicilor Esenþei, corpul devine mai

bine integrat, iar senzaþia de separare între pãrþile sale

componente se dizolvã. Pe mãsurã ce corpul se liniºteºte

ºi se integreazã, fluxurile sale energetice devin mai line.

Corpul nostru este în sine un exerciþiu dinamic de curgere

ºi de deschidere interioarã. Redescoperirea acestui dina-

mism este deopotrivã uimitoare ºi extrem de plãcutã.
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Inspiraþia ºi expiraþia

Atunci când inspirãm, aerul pãtrunde automat în
plãmânii noºtri. Procesul se datoreazã unui muºchi mare
numit diafragmã care se deplaseazã în jos, creând mai mult
spaþiu în plãmâni. În acest fel, plãmânii atrag mai mult aer
în interiorul lor. Diafragma este o membranã muscularã
curbatã prezentã la oameni ºi la alte mamifere ºi care separã
abdomenul de spaþiul în care sunt situaþi plãmânii. Atunci
când expirãm, aerul este expulzat din plãmâni, datoritã
faptului cã diafragma se relaxeazã ºi împinge astfel aerul
în afarã.

Procesul se repetã la fiecare respiraþie. În mod normal,
ar trebui sã existe ºi alþi muºchi care sã contribuie la inspi-
raþie ºi la expiraþie prin contracþia lor urmatã de relaxare.
Din pãcate, noi acumulãm prea multe tensiuni, care împie-
dicã aceºti muºchi ºi aceste þesuturi sã îºi exercite funcþia,
fapt care ar facilita fluxul energiilor prin corpul nostru ºi
ne-ar ajuta sã ne relaxãm într-o mai mare mãsurã.

Gândeºte-te la ceea ce simþi atunci când eºti relaxat.
În mod normal, tu ar trebui sã te afli tot timpul în aceastã
stare. Ce s-ar întâmpla dacã ai practica respiraþia Esenþei
atunci când stai aºezat în faþa calculatorului, atunci când
interacþionezi cu alþi oameni la masã sau atunci când
priveºti un film la televizor? Ai descoperi imediat cã spatele
tãu se relaxeazã, iar coloana vertebralã ºi alte porþiuni ale
scheletului încep sã îþi susþinã mult mai bine corpul, fapt
care le-ar permite muºchilor sã îºi piardã rigiditatea ºi sã
se relaxeze. Dacã ai practica aceastã respiraþie la locul de
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muncã sau atunci când cãlãtoreºti, la sfârºitul zilei sau
atunci când ai ajunge la destinaþie ai descoperi cã îþi simþi
corpul mult mai relaxat ºi mai elastic. În ce fel crezi cã þi-ar
afecta acest lucru ziua ºi interacþiunile? Ziua ta s-ar derula
mult mai confortabil, stresul s-ar reduce considerabil, iar
în timpul nopþii ai dormi ca un prunc. Mai mult, în timpul
zilei ai fi mult mai lucid, dar într-o manierã care îþi dã
energie, nu care te secãtuieºte de ea din cauza forþãrii. Aºa
s-ar scurge toate zilele tale. Chiar dacã este imposibil sã fii
clipã de clipã conºtient de sine, respiraþia Esenþei îþi permite
sã pãstrezi o anumitã focalizare parþialã la nivelul punctului
Esenþei, respectiv sã fii mai conºtient de fiinþa ta ºi mai
prezent.

Cu cât vei practica mai mult respiraþia Esenþei, cu atât mai
uºoarã ºi mai plãcutã va deveni aceastã practicã. Dintr-odatã,
lumea îþi va pãrea o cupã imensã cu nectar din care vei
putea bea pe sãturate. Joacã-te cu aceastã respiraþie, prelun-
gind gradat durata expiraþiei, pânã când îþi vei gãsi ritmul
cel mai confortabil. Aminteºte-þi cât mai des în cursul zilei
sã practici aceastã respiraþie. Eu ºi soþia mea o considerãm
nepreþuitã.

Descrierile oferite în continuare se referã la aspecte
destul de subtile, dar acesta este un atribut al lucrului cu
energia. O realitate nu pare vagã sau greu de înþeles decât
atunci când îþi lipseºte experienþa. Dupã ce te-ai obiºnuit
cu ea, ceea ce înainte þi se pãrea vag devine dintr-odatã
foarte evident. Unul din aspectele cele mai interesante ale
acestor tehnici este cã ne permit sã experimentãm viaþa pe
un nivel superior de subtilitate. Îþi vom descrie în continuare
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un punct de intrare care îþi va permite sã experimentezi
personal acest nivel ºi vom încerca sã explicãm cât mai clar
în ce constã el. Este important sã înþelegi însã cã va trebui
sã te joci cu aceste idei, pânã când vei reuºi sã le traduci
în propriul tãu limbaj sau cadru de referinþã. Partea bunã
este cã de îndatã ce vei înþelege despre ce este vorba,
lucrurile vor deveni imediat mult mai simple.

Cele cinci diafragme

Atunci când vei trece la practicarea miºcãrilor
recomandate în acest capitol, vei observa probabil cã ele
derivã unele din celelalte. De aceea, ele trebuie practicate
în ordinea în care sunt descrise. Atunci când practici,
acordã-þi tot timpul necesar ºi vezi unde te conduce
experienþa. Nu cultiva niciun fel de ambiþii ºi nu încerca
sã atingi o stare de flexibilitate pe care o consideri idealã.
Nu porni de la niciun fel de prejudecatã. Lasã-þi corpul sã
evolueze în propria sa manierã. Nu existã doi oameni care
sã evolueze exact la fel. Evoluþia fiecãruia dintre noi este
strict personalã. Scopul primului exerciþiu este de a declanºa
deschiderea sistemului ºi de a te învãþa cum sã devii
conºtient de fluxurile din interiorul tãu, create de respiraþia
la nivelul punctului Esenþei.

Fiecare încheieturã ºi fiecare muºchi din corp are
capacitatea de a se deschide ºi de a se elibera. Noi vom
începe cu cinci zone principale majore, a cãror eliberare
va influenþa alte regiuni mari din corp. Am numit aceste
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zone Cele Cinci Diafragme. Chiar dacã numai una
corespunde diafragmei anatomice asociatã cu plãmânii,
toate aceste zone sunt influenþate de respiraþie, ºi implicit
de miºcarea diafragmei fizice.

Pe mãsurã ce vei practica acest exerciþiu, vei începe
sã devii conºtient de anumite schimbãri incredibil de subtile,
aproape insesizabile. Aceste schimbãri se petrec pe un nivel
extrem de profund. Vei putea astfel sã îþi izolezi anumiþi
muºchi, anumite tendoane ºi oase, ºi practic orice altã parte
a anatomiei tale. Pentru a te ajuta în aceastã direcþie, vom
include anumite definiþii specifice ale pãrþilor anatomice.
Suntem conºtienþi cã vei avea nevoie de o anumitã practicã
pentru a-þi cultiva sensibilitatea pe acest nivel, dar mai
devreme sau mai târziu acest lucru se va întâmpla, iar
cunoaºterea acestor zone te va ajuta sã îþi eliberezi tensiunile
la nivelul lor.



72

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Cele cinci diafragme

Ce sunt ºi cum aratã ele; cultivarea unei mai mari
luciditãþi anatomice

Creºtetul capului

Palatinul

Gâtul

Peritoneul

Perineul

Cele cinci diafragme

Notã: Explicaþiile care urmeazã reprezintã exemple de
senzaþii produse atunci când muºchii ºi þesuturile care îi
înconjoarã se aflã într-o stare de relaxare. De remarcat
faptul cã aceste senzaþii apar întotdeauna în timpul expiraþiei.
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1. Diafragma perineului

Prima „diafragmã“ este cea a perineului (zona dintre
organele genitale ºi anus). Aceastã regiune influenþeazã
întreaga temelie a pelvisului. Atât la bãrbaþi cât ºi la femei,
perineul reprezintã regiunea de suprafaþã cuprinsã între osul
pubian ºi coccis. Muºchii din aceastã zonã sunt dispuºi în
formã de „diamant“. Este mai uºor sã înþelegi aceastã
structurã dacã te gândeºti la ea ca fiind alcãtuitã din douã
zone în formã de evantai. Când zona este relaxatã, ea este
perceputã ca un dom care se înalþã ºi se alungeºte. Poate
fi perceputã inclusiv ca o senzaþie de încãlzire care se
rãspândeºte în întreaga regiune a perineului. În ultimã
instanþã, aceastã senzaþie ar trebui sã cuprindã inclusiv
organele genitale ºi anusul, ba chiar ºi ºoldurile. Pe mãsurã
ce aceastã zonã se relaxeazã, întreaga ei suprafaþã (mergând
pânã la 2-3 centimetri în interior) ar trebui sã reacþioneze
ºi sã se schimbe.

2. Diafragma peritoneului

A doua „diafragmã“ este cea a peritoneului. Peritoneul
este o membranã multistratificatã care cãptuºeºte cavitatea
abdominalã, sprijinind ºi acoperind organele din interiorul
acesteia. Acest exerciþiu influenþeazã zona cuprinsã între
osul pubian ºi prima coastã (inclusiv), respectiv întregul
tors. Senzaþiile sunt cel mai uºor percepute în regiunea
rinichilor (între zona mijlocie a spatelui ºi partea de jos a
cutiei toracice) ºi dau sentimentul cã zona rinichilor se
topeºte, la fel ca un cub de gheaþã care þi se topeºte în palmã.
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Senzaþia se poate propaga în sus pânã la cutia toracicã ºi
în jos cãtre zona inferioarã a spatelui, cuprinzând totodatã
întregul abdomen. Adeseori, ea se manifestã printr-o
încãlzire a spatelui ºi printr-o relaxare profundã a acestuia.

3. Diafragma gâtului

Cea de-a treia „diafragmã“ este situatã la nivelul
gâtului. Zona influenþatã de aceastã diafragmã se întinde
de la prima coastã ºi pânã la maxilarul inferior. Atunci când
ne focalizãm atenþia asupra ei, ni se pare cã întregul gât
se întinde ºi se topeºte. La început, foarte mulþi oameni
percep o senzaþie de vibraþie sau de „zumzet“ în jurul
mãrului lui Adam. Mai devreme sau mai târziu, aceastã
senzaþie (sau oricare alta pe care o percepi) se rãspândeºte
ºi cuprinde întreaga zonã. Un efect secundar interesant al
eliberãrii de tensiuni a acestei zone este intensificarea
procesului de salivare, dar ºi relaxarea ºi alinierea dinþilor
de pe maxilarul inferior.

4. Diafragma palatinului

A patra zonã asupra cãreia ne vom concentra atenþia
este situatã la nivelul bolþii superioare a palatului (cerul
gurii). Este vorba de un os cu o formã neregulatã, situat
în spatele maxilei ºi care face parte integrantã din cavitatea
nazalã, cavitãþile ochilor ºi palatul dur. Se articuleazã cu
alte ºase oase: sfenoidul, etmoidul, maxila, conca inferioarã
nazalã, vomerul ºi palatinul inferior. Datoritã interacþiunii
cu aceste oase, influenþeazã întreaga porþiune superioarã a
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craniului, adicã maxilarul superior ºi pãrþile laterale ale
craniului, pânã la baza creierului ºi pânã la cavitatea
sinusurilor. Atunci când îºi elibereazã în mod conºtient
aceastã zonã de tensiuni, unii oameni simt cã sinusurile lor
se deschid ºi cã au mai mult spaþiu în partea superioarã a
gurii ºi a maxilarului. Ei percep chiar o flexiune a oaselor
sfenoide care creeazã un spaþiu mai mare pentru creier.
Dacã îþi vei deschide ºi dacã îþi vei închide succesiv gura
þinându-þi degetele în faþa cavitãþilor urechilor, vei simþi
imediat unde începe aceastã zonã (punctul de joncþiune a
maxilarului).

5. Diafragma coronarã

A cincea zonã este creºtetul capului. Atunci când este
eliberatã de tensiuni, aceasta influenþeazã întregul scalp,
precum ºi suturile craniene. Adeseori, senzaþiile percepute
sunt de deschidere a creºtetului capului. Unii oameni
descriu vibraþii la nivelul creºtetului capului, în timp ce alþii
percep o sferã de luminã situatã chiar deasupra capului lor,
aflatã într-o expansiune lentã, sau un inel care devine din
ce în ce mai mare (la fel ca cercurile concentrice provocate
de aruncarea unei pietre în apã).

Pentru a deveni mai conºtienþi de aceste diafragme, la
început vom combina respiraþia Esenþei cu o uºoarã
atingere. La modul ideal, expiraþia trebuie sã se facã pe nas
ºi trebuie sã fie atât de lentã încât dacã am plasa o lumânare
aprinsã în faþa nãrilor, flacãra acesteia sã nu pâlpâie deloc.
Pentru a conºtientiza mai bine zona respectivã, mângâi-o
uºor cu palma (sau, dacã este neconfortabil, atinge uºor un
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punct situat la acelaºi nivel pe corpul tãu). În acest fel,
atenþia ta se va focaliza mai bine asupra ei la nivel fizic.
Orice atingere uºoarã cu mâna contribuie la stimularea unei
zone generale. O atingere mai durã nu ar provoca acelaºi
efect. Ca sã te convingi, mângâie-þi foarte uºor dosul palmei
cu cealaltã mânã. Ce simþi? Marea majoritate a oamenilor
simt cã o atingere uºoarã a unui punct le permite sã conºti-
entizeze o zonã mai mare care înconjoarã acel punct. Chiar
sub suprafaþa pielii noastre existã anumiþi nervi care ne
indicã unde suntem localizaþi în spaþiu. Atingerile uºoare
stimuleazã aceºti nervi, generând o reacþie mai localizatã.

Dacã ai învãþat sã devii conºtient de cele cinci dia-
fragme, atingerile fizice nu vor mai fi necesare. În realitate,
toate diafragmele se pun în miºcare simultan. Noi le
studiem pe rând numai pentru a le deosebi mai uºor ºi
pentru a ne familiariza cu ele. De îndatã ce te-ai obiºnuit
însã cu acest proces, le vei putea percepe una dupã cealaltã
în timpul expiraþiei, ca o undã care se deplaseazã prin corp.
Dacã vei experimenta ºi mai mult, vei începe sã simþi cum
întregul tãu corp se dilatã ºi se contractã odatã cu respiraþia,
la fel ca un balon care devine mai mare sau mai mic. Este
nevoie de o anumitã practicã pentru a ajunge la aceastã
senzaþie, dar experienþa este cât se poate de satisfãcãtoare.

Exerciþiul celor cinci diafragme
Notã: Toate exerciþiile din aceastã carte includ

respiraþia Esenþei. La fel ºi toate vindecãrile pe care le vom
aplica. Respiraþia Esenþei va deveni din ce în ce mai uºoarã
cu fiecare nou exerciþiu ºi cu fiecare moment de practicã.
De aceea, relaxeazã-te, bucurã-te ºi continuã-þi evoluþia.
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1. Aºeazã-te pe spate, cu braþele pe lângã corp. Ge-
nunchii sunt îndoiþi ºi tãlpile sunt aºezate la sol.

2. Aplicã mai multe respiraþii ale Esenþei în aceastã
poziþie.

Unul din cele mai interesante aspecte ale acestor
exerciþii este cã fiecare posturã corporalã nouã ºi fiecare
stare mentalã diferitã influenþeazã experienþa respiraþiei
Esenþei. De aceea, înainte de începerea fiecãrui exerciþiu
acordã-þi câteva momente pentru a-þi gãsi ritmul respiratoriu
cel mai potrivit ºi spaþiul Esenþei. Dacã ai reuºit sã aplici
respiraþia Esenþei în aceastã poziþie, a sosit momentul sã
devii conºtient de cele cinci diafragme.

Aºeazã-te pe spate, cu genunchii ridicaþi.

3. Începe prin a-þi atinge foarte uºor corpul în zona
perineului. Nu este necesar sã îþi atingi întreaga
zonã; este suficient doar sã o trezeºti la nivel
senzorial. Spre exemplu, poþi atinge uºor partea
exterioarã a ºoldului, în dreptul încheieturii
inghinale, o datã sau de douã ori (dacã îþi vei
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mângâia constant zona, acest lucru þi-ar putea
distrage atenþia, aºa cã nu este indicat). Expirã lent
ºi focalizeazã-þi atenþia asupra punctului Esenþei.
Observã ce se întâmplã în zona perineului. În mod
normal, ar trebui sã simþi o uºoarã senzaþie de
eliberare, de uºurare, de încãlzire, sau chiar de
expansiune, la fel ca un balon care se ridicã la cer.
Dacã simþi cã zona s-a deschis ºi s-a eliberat de
tensiuni, treci la diafragma urmãtoare. Dacã ai
suficient timp la dispoziþie, exploreazã în
profunzime fiecare zonã. Existã întotdeauna nivele
mai profunde de explorat.

În funcþie de profunzimea protecþiei care existã într-o
anumitã zonã, este posibil sã îþi fie greu sã simþi ceva. Dacã
aºa stau lucrurile, relaxeazã-te. Cu practica, sigur vei ajunge
la rezultatele dorite. Unele zone din corpul nostru sunt
foarte sensibile ºi puternic protejate. Organismul nostru nu
se simte suficient de sigur pentru a ne permite sã simþim
ce se întâmplã acolo. Astfel de blocaje au fost create de
un eveniment traumatic, de o ranã sau de un abuz fizic ori
verbal. De aceea, unele zone þi se vor pãrea uºor de accesat,
în timp ce altele nu-þi vor permite acest lucru. Zonele care
sunt uºor de accesat nu au o istorie negativã ºi nu au
acumulat decât tensiuni minore (sau deloc). Zonele greu de
accesat au o istorie negativã ºi au acumulat mult mai multe
tensiuni. Partea cea mai frumoasã a acestor exerciþii constã
în faptul cã zonele „eliberate“ le pot învãþa pe cele
„protejate“ cum sã se elibereze la rândul lor, beneficiind
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astfel de starea lor de bine. Acest lucru este foarte util,
întrucât ne permite sã deblocãm sau sã dizolvãm o zonã
tensionatã într-o zonã eliberatã de tensiuni. În urma acestei
stãri de comuniune, zona tensionatã revine la o viaþã
normalã. În acest fel, noua zonã eliberatã se reintegreazã
în restul corpului. Acesta este începutul unei însãnãtoºiri
profunde la nivel fizic, ºi chiar emoþional.

Notã: acest exerciþiu necesitã o atenþie uºor divizatã.
Focalizarea atenþiei trebuie sã rãmânã în permanenþã în
spatele ochilor, dar atenþia perifericã trebuie sã se focalizeze
asupra diafragmei cu care lucrezi. Dacã doreºti, îþi poþi
imagina zona care îþi trezeºte curiozitatea în punctul Esenþei
ºi te poþi folosi de aceastã imagine pentru a-þi focaliza asupra
ei atenþia perifericã. Ceea ce dorim sã subliniem este cã nu
trebuie sã „priveºti“ neapãrat în jos pentru a percepe sen-
zaþiile pe care doreºti sã le percepi. Dimpotrivã, orientarea
privirii în jos nu face decât sã te scoatã din spaþiul Esenþei,
îngreunând astfel abordarea care ne intereseazã pe noi.

Ca sã înþelegi mai bine, sã luãm urmãtorul exemplu:
dacã eºti concentrat în punctul Esenþei ºi cineva te calcã
pe picior, poþi observa acest lucru? Desigur. Dacã cineva
îþi atinge uºor braþul, devii conºtient de acest lucru? Evident.
Nu trebuie sã priveºti în jos pentru a deveni conºtient de
aceste senzaþii, întrucât nervii corpului le aduc imediat în
punctul în care îþi este focalizatã atenþia. Totuºi, dacã cineva
te atinge, atenþia ta este imediat distrasã asupra zonei
respective. Scopul acestor exerciþii este de a te face sã te
obiºnuieºti sã îþi pãstrezi focalizarea asupra punctului
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Esenþei, lãsând nervii sã îºi facã datoria, respectiv sã îþi
furnizeze informaþiile dorite direct la nivelul punctului
Esenþei. Este ca ºi cum ai merge ºi ai mesteca gumã în
acelaºi timp, fãrã ca vreuna din activitãþi sã îþi distragã
atenþia de la cealaltã. Cu puþinã practicã, poþi reuºi.

4.  Atinge-te uºor la nivelul rinichilor. În acest scop,
nu trebuie sã îþi duci neapãrat mâna la spate. Este
suficient sã îþi atingi partea lateralã a corpului, chiar
sub ultima coastã, pentru a stimula senzorial acest
nivel. La început vei simþi eliberarea de tensiuni a
zonei spatelui inferior ºi a zonei rinichilor, dar în
timp aceastã detensionare va continua, cuprinzând
ºi zona abdomenului inferior, pânã la nivelul cutiei
toracice. Cum percepi aceastã experienþã de elibe-
rare corporalã? O percepi la nivel tridimensional?
Încearcã sã îþi eliberezi simultan întregul tors, deo-
potrivã frontal, în partea centralã ºi în partea din
spate.

5. Atinge uºor zona gâtului, în apropierea mãrului lui
Adam. Este posibil sã observi la acest nivel un
„zumzet“ sau o vibraþie, ori sã percepi o senzaþie
de cãldurã sau de dizolvare / expansiune. Unii oameni
descoperã cu aceastã ocazie cã atunci când expirã pe
nas, îºi contractã gâtul pentru a-ºi încetini astfel
respiraþia. Aceastã metodã este contraproductivã. Dacã
nu simþi nimic în aceastã zonã, încearcã sã respiri o
vreme pe gurã. În acest fel, zona se va relaxa mai bine.
Pe mãsurã ce începi sã respiri mai confortabil ºi te
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relaxezi, respirã din nou pe nas ºi încearcã sã obþii
aceleaºi rezultate în acest fel.

Notã: aºa cum am mai spus, cele mai bune rezultate
se obþin atunci când respiraþia se face pe nas. Totuºi, lucrul
cel mai important este sã obþii rezultate. În cadrul acestor
tehnici nu existã „reguli“ ferme, care sã nu poatã fi încãlcate
din când în când. Din acest punct de vedere, respiraþia pe
nas este metoda idealã, dar nu absolut necesarã. Omul este
o fiinþã flexibilã, care se poate adapta uºor. De aceea,
gândeºte-te la sugestiile noastre doar ca la o poartã cãtre
propriile tale descoperiri, nu ca la o cale. Aminteºte-þi de
„Filozofia lui nu“. Orice punct de intrare este la fel de bun,
atât timp cât funcþioneazã.

6. În continuare, focalizeazã-þi atenþia asupra diafrag-
mei palatinului. Atinge-þi uºor faþa, chiar în faþa
canalului urechii, pentru a deveni conºtient de
aceastã zonã. Majoritatea practicanþilor care lucreazã
cu aceastã diafragmã simt o senzaþie de expansiune
la nivelul bolþii palatului, a sinusurilor ºi a maxi-
larului superior.

7. În sfârºit, pentru a-þi elibera creºtetul capului, atinge-þi
uºor partea de sus a capului sau pãrul. Unii prac-
ticanþi preferã sã îºi treacã mâna pe deasupra
creºtetului capului, la micã distanþã de acesta, pentru
a nu bloca focalizarea doar la nivel corporal.
Scopul acestei etape este de a ajuta conºtiinþa sã se
deschidã dincolo de hotarele fizice ale craniului.
Unii practicanþi trãiesc senzaþia cã cineva le toarnã
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apã caldã deasupra capului, care se rãspândeºte
apoi cãtre restul corpului. Alþii descriu senzaþia unui
inel situat la nivelul creºtetului capului, care se dilatã
uºor. Cu cât mai relaxatã devine aceastã zonã, cu
atât mai dilatat devine inelul, pânã când întreaga
zonã dintre frunte ºi occipital (baza din spate a
craniului) devine complet relaxatã ºi detensionatã.

Posibile probleme ºi rezolvarea lor, sau
modalitãþi alternative de a detensiona cele
cinci diafragme

Reþine: toate cele cinci diafragme se detensioneazã în
acelaºi timp. Noi ne focalizãm succesiv atenþia asupra lor
numai pentru a sesiza percepþiile caracteristice detensionãrii
fiecãrei zone particulare, dar este foarte posibil sã percepem
expansiunea ºi contracþia întregului corp odatã cu ritmul
respiratoriu. Cât despre senzaþiile pe care le-am descris mai
sus, acestea reprezintã simple sugestii. Ele nu sunt obliga-
torii. Experienþa ta poate fi diferitã. Practicã aceste exerciþii
fãrã aºteptãri ºi anticipãri, ºi vezi ce descoperiri poþi face
personal. Aceasta este o cãlãtorie prin propriul tãu corp, ºi
fiecare corp este unic. Din pãcate, unii oameni nu îºi pot
diviza atenþia fãrã a pierde contactul cu punctul Esenþei.

1. Dacã nu îþi poþi diviza atenþia fãrã a pierde
contactul cu punctul Esenþei:

Vizualizeazã zona pe care doreºti sã o influenþezi
direct la nivelul ochiului minþii. Nu încerca sã îþi
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focalizezi asupra ei atenþia perifericã. În acest fel,
vei rãmâne mai uºor concentrat asupra punctului
Esenþei, dar vei contribui astfel inclusiv la deten-
sionarea zonei pe care o vizualizezi.

2. Dacã ai probleme cu detensionarea diafragmelor
în timpul expiraþiei:

Încearcã sã faci acelaºi lucru în timpul inspiraþiei.
Existã practicanþi (cam 5% din total) care susþin cã
le este mai uºor sã procedeze astfel. Dacã te afli în
aceastã categorie, nu-þi face probleme. Aplicã
detensionarea zonelor pe inspiraþie. Pe mãsurã ce
îþi vei continua practica, vei descoperi probabil cã
poþi face acelaºi lucru ºi în timpul expiraþiei, ba
chiar cã detensionarea devine astfel mai uºoarã.
Singurul motiv pentru care insistãm asupra deten-
sionãrii în timpul expiraþiei este acela cã marea
majoritate a oamenilor considerã cã este mai uºor
sã practice aceastã variantã. Inspiraþia are întot-
deauna tendinþa sã creeze mai multe tensiuni. Aºa
cum spuneam, aceasta este tendinþa medie de a
percepe senzaþiile, dar nu este o reacþie universalã.
Dacã detensionarea continuã sã þi se parã mai
uºoarã pe inspiraþie, nu ezita sã o practici în aceastã
manierã. Dacã senzaþiile se modificã în timp, foarte
bine, dacã nu, este la fel de bine. Atât timp cât
procesul funcþioneazã, noi suntem fericiþi cã þi-ai
descoperit propria cale. Unul din principalele motive
pentru care unora li se pare mai uºor sã se elibereze
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de tensiuni în timpul inspiraþiei este acela cã se
forþeazã prea tare în timpul expiraþiei. Dacã ar putea
expira relaxaþi, ei ar descoperi cã le este mai uºor
sã sesizeze schimbãrile subtile pe care le urmãresc.
Oricum ar fi, relaxeazã-te, simte-te bine ºi vezi unde
te conduc toate acestea. Secretul reuºitei este practica.

La începutul practicãrii acestui exerciþiu, conºtien-
tizeazã-þi cele cinci diafragme timp de 15-20 de minute.
Dupã o vreme, vei constata cã le poþi conºtientiza simultan
odatã cu fiecare expiraþie, ºi nu vei mai avea nevoie decât
de câteva momente pentru a simþi acest flux. Totuºi, dacã
percepi o zonã care se relaxeazã într-o mai micã mãsurã
decât celelalte, insistã asupra ei.

Beneficiile eliberãrii celor cinci
diafragme de tensiuni
1. Eliberarea diafragmei perineului de tensiuni:

atunci când zona perineului se relaxeazã, unul din
cele mai mari beneficii este relaxarea întregului etaj
pelvian.

a. Foarte mulþi bãrbaþi care practicã regulat acest
exerciþiu afirmã cã le-au dispãrut problemele cu
prostata.

b. Foarte multe femei care practicã regulat acest
exerciþiu afirmã cã ciclul menstrual nu li se mai
pare la fel de dureros.

c. Mulþi practicanþi afirmã cã obþin o satisfacþie
sexualã mai mare sau cã au scãpat de dureri în
zona ºoldurilor.
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Exerciþiul permite de asemenea localizarea precisã a

tensiunilor acumulate în aceastã zonã. Dacã sesizezi o astfel

de tensiune, te poþi concentra direct asupra locului acesteia

ºi o poþi dizolva cu ajutorul respiraþiei Esenþei, provocând

astfel o integrare mai profundã a întregii zone. Spre

exemplu, dacã simþi o tensiune la nivelul ºoldului stâng,

dar nu ºi la nivelul ºoldului drept, conºtientizeazã senzaþia

provocatã de eliberarea de tensiuni a întregii zone ºi

încearcã sã o proiectezi asupra zonei blocate (învãþând în

acest fel zona blocatã sã se detensioneze). Cu cât eliberarea

generalã va fi mai mare, cu atât mai uºor le va fi zonelor

blocate sã se integreze în aceastã stare, fapt care va conduce

la o vindecare de ansamblu.

2. Eliberarea de tensiuni a diafragmei peritoneului:
atunci când zona peritoneului se relaxeazã, foarte

mulþi oameni observã cã:

a. le dispar tensiunile din zona spatelui ºi cã

experimenteazã o fluiditate mai mare a energiilor

în zona medianã a spatelui.

b. le este mai uºor sã respire profund.

c. unii simt o eliberare a tensiunilor în zona plexului

solar.

3. Eliberarea de tensiuni a diafragmei gâtului: pe

mãsurã ce gâtul se detensioneazã, aceastã relaxare

se transmite succesiv pãrþii superioare a spatelui,

umerilor ºi braþelor.
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a. Tensiunile acumulate la nivelul zonei plexului
brahial (fibrele nervoase care pornesc de la
coloana vertebralã ºi trec prin gât, subsuoare ºi
braþe) încep sã se dizolve.

b. De multe ori, durerile cefei (uneori foarte vechi)
dispar.

4. Eliberarea de tensiuni a diafragmei palatine: pe
mãsurã ce palatinul se relaxeazã, foarte mulþi
practicanþi au senzaþia unei realinieri a dinþilor.

a. Tensiunile din zona craniului se dizolvã.

b. La fel ºi tensiunile din zona sinusurilor, fapt care
faciliteazã respiraþia pe nãri.

c. Eliberarea de tensiuni a acestei zone influen-
þeazã inclusiv sfenoidul sau „osul în formã de
fluture“ care ar trebui sã se curbeze la fiecare
respiraþie, dar care devine rigid la foarte mulþi
dintre oameni. Pe mãsurã ce începe sã se
relaxeze ºi sã se simtã mai liber, sfenoidul
elibereazã tensiunile acumulate la baza creierului
ºi reduce presiunea asupra glandei pituitare. De
aceea, foarte mulþi oameni care suferã de
migrene constatã o reducere sau chiar o
eliminare a acestei probleme.

5. Eliberarea de tensiuni a diafragmei coronare: pe
mãsurã ce creºtetul capului se relaxeazã, practicanþii
simt o deschidere din ce în ce mai mare la acest
nivel.
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a. Uneori, suturile craniene se elibereazã spontan,
iar tensiunile acumulate la nivelul întregului
craniu par sã iasã prin creºtetul capului. Acest
gen de eliberare este foarte important, întrucât
atunci când creºtetul capului este închis, el
acþioneazã ca un dop care blocheazã fluxul liber
al energiilor, fapt care conduce adeseori la migrene.
De aceea, urmãreºte întotdeauna ca aceastã zonã
sã rãmânã deschisã, pentru a desãvârºi astfel
fluxul liber al energiilor tale.

Scanarea solului

Scopul scanãrii solului este de a deveni conºtient de
pãrþile corporale care ating pãmântul, dar mai ales de felul
în care îi permiþi solului sã te susþinã. Focalizarea atenþiei
asupra acestui aspect aduce o schimbare importantã de
perspectivã, ajutându-te sã te deschizi în faþa nenumãratelor
posibilitãþi de a interacþiona cu Universul.

Scanarea solului se face înainte ºi dupã fiecare exerciþiu
practicat la sol (totuºi, la început poþi practica de câteva ori
exerciþiul celor cinci diafragme fãrã a te preocupa de
aceastã scanare). Scanarea solului nu este altceva decât un
exerciþiu de conºtientizare conceput pentru a afla primele
informaþii referitoare la acumularea tensiunilor în corp,
înainte de începerea unui exerciþiu, dar ºi pentru a deveni
conºtient de schimbãrile produse la încheierea exerciþiului.
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În acest fel, ea îi permite sistemului sã se bucure de câteva
momente pentru a asimila schimbãrile produse. Exerciþiul
trebuie practicat pe o suprafaþã tare; în caz contrar, citirea
informaþiilor nu va fi corectã. O pãturã aºezatã pe covor
este idealã în acest scop.

Scanarea solului pas cu pas

1. Întinde-te pe spate, cu braþele relaxate pe lângã corp
ºi cu picioarele întinse în faþã. Tãlpile sunt uºor
distanþate, la nivelul ºoldurilor.

2. Conºtientizeazã punctele de contact ale tuturor
pãrþilor corporale cu solul. Observã inclusiv zonele
care nu ating solul. Cât de mari sunt acestea?

a. În continuare, priveºte lucrurile dintr-o pers-
pectivã inversatã: în ce fel te sprijinã pãmântul?
Îi permiþi acestuia sã te susþinã? Ce pãrþi ale
corpului tãu refuzã sã se lase atinse sau
sprijinite?

b. Observã cât de mare este spaþiul care separã
corpul tãu de sol. S-ar putea strecura un ºoarece
pe sub gâtul tãu, pe sub glezne sau pe sub
genunchi? Dar un animal mai mic? Evident, asta
nu înseamnã cã trebuie sã mãsori fizic distanþa
dintre corpul tãu ºi sol. Trebuie doar sã simþi o
percepþie, oricât de ilogicã þi s-ar pãrea. Poate
cã þi se pare cã pe sub tine ar putea trece un
elefant! Odatã perceputã aceastã senzaþie, vei
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putea observa în ce fel este afectatã ea de un
exerciþiu sau altul.

c. Principalele zone asupra cãrora trebuie sã îþi
focalizezi atenþia sunt: ceafa, gleznele, zona
spatelui inferior, genunchii, umerii, încheieturile
mâinilor ºi degetele. În afara distanþei dintre
acestea ºi sol, încearcã sã sesizezi inclusiv
tensiunile acumulate în aceste zone.

Dacã þi-ai fãcut o idee legatã de felul în care te susþine
pãmântul, vei avea o bazã de comparaþie pentru restul
exerciþiilor din aceastã carte. Considerã aceastã percepþie
ca fiind începutul unei noi relaþii cu corpul tãu ºi cu lumea
înconjurãtoare.

Ce pãrþi corporale ating podeaua ºi ce pãrþi nu o ating?





Capitolul 5

Elongaþiile

Atunci când te afli în mijlocul fluxului
energetic, tu poþi recunoaºte ºi experimenta

fiecare val produs de fiecare pietricicã.
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O perspectivã biologicã ºi filozoficã
asupra elongaþiilor

O elongaþie este un exerciþiu care permite des-
 chiderea sau dilatarea conºtiinþei perceptuale,

dar ºi o gamã de miºcãri mai flexibile în interiorul corpului.
Mulþi oameni numesc aceste exerciþii: întinderi. Aºa cum
afirmam la începutul acestei cãrþi, din perspectiva noastrã
o întindere presupune o stare de stres ºi de rezistenþã, adicã
o miºcare care se opune tensiunii musculare ºi care este
perceputã adeseori ca o stare de disconfort. În mod normal,
atunci când te întinzi, tu creezi lacrimi minuscule în
interiorul fasciculelor musculare, adicã al þesuturilor
conective care înconjoarã muºchii. Aceºtia din urmã permit
într-adevãr o miºcare mai amplã decât în mod normal, dar
cu preþul unei anumite dureri. Dacã forþarea devine prea
mare, poþi face o întindere muscularã, care se vindecã destul
de lent ºi care este foarte dureroasã.

Înveliºurile fasciculelor musculare pot fi comparate cu
niºte ciorapi de nailon. Ele se întind de la vârfurile degetelor
de la picioare ºi pânã la creºtetul capului. Dacã tragi de o
anumitã zonã a „ciorapului“, aceasta afecteazã inclusiv
zonele înconjurãtoare, ºi în ultimã instanþã întregul ciorap.
Spre exemplu, dacã te-ai rãnit la degetul mare de la un
picior, toate fasciculele musculare ale corpului sunt afectate,
pe mai multe nivele decât ai putea crede la prima vedere.
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Lovitura îþi afecteazã mersul, reacþia psihologicã la miºcare,
ºi ca urmare a afectãrii celorlaltor þesuturi ale piciorului (nu
doar cele ale degetului), ea te face sã simþi o mare tensiune
atunci când mergi. Mergând mai departe cu aceastã
analogie, lovitura de la deget îþi afecteazã inclusiv ºoldul,
fapt care conduce la o înþepenire a spatelui, ºi aºa mai
departe. Reþine: toate pãrþile corpului sunt interconectate.
Nicio parte nu funcþioneazã independent de celelalte.

Din punct de vedere chimic, substanþa care le permite
fasciculelor musculare sã îºi schimbe forma este colagenul.
Acesta este o substanþã coloidalã capabilã sã devinã
alternativ fluidã sau solidã, în funcþie de forþele care
acþioneazã asupra ei. Atunci când tensiunile acumulate
devin cronice, colagenul tinde sã se scurteze ºi sã se
rigidizeze, afectând în mod similar fasciculele musculare.
Convingerea noastrã este cã atunci când folosim respiraþia
Esenþei, noi putem influenþa sistemul corporal pe toate
nivelele acestuia, inclusiv prin reorganizarea colagenului
care determinã miºcarea fluidã, ºi chiar reconstruirea acestei
substanþe.

Respiraþia Esenþei genereazã o stare de centrare ºi de
interiorizare care amplificã senzaþia cã te miºti ca ºi cum
ai curge, nu ca un obiect aflat în miºcare. Istoric vorbind,
noi avem tendinþa sã ne miºcãm în mare mãsurã þinând cont
de experienþa noastrã anterioarã, fapt care ne conduce
adeseori la o obiºnuinþã greºitã. Combinarea respiraþiei
Esenþei cu miºcarea ne permite sã ne miºcãm în momentul
prezent, nu þinând cont de memoria noastrã. Atunci când
îþi deplasezi corpul ca pe un obiect, tu te simþi separat de
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miºcarea ta. În schimb, atunci când „exiºti“ pur ºi simplu
ºi te deplasezi în acelaºi timp, tu nu îþi mai percepi corpul
ca pe un obiect.

Atunci când ne miºcãm în timpul acestor exerciþii,
scopul nostru este de a ne alungi structura (prin întindere)
ºi de a ne lãrgi astfel gama miºcãrilor ºi a elasticitãþii, fãrã
a acumula tensiunile care apar adeseori atunci când prac-
ticãm întinderile convenþionale. În acest scop, noi ne
focalizãm strict atenþia asupra fluxurilor energetice din corp,
dar ºi asupra senzaþiilor de dizolvare ºi de dilatare a acestor
fluxuri datorate respiraþiei Esenþei. În acest fel, noi ne lãrgim

gama miºcãrilor prin deschide-
rea, dizolvarea ºi restructurarea
corpului nostru, ºi nu prin
forþarea lui. De aceea spuneam
cã absenþa unui obiectiv precis
ºi a agresivitãþii în orice formã
sunt importante atunci când
combinãm miºcarea cu respiraþia
Esenþei. Noi ne propunem sã
lãrgim limitele miºcãrilor siste-
mului nostru, dar numai pânã în
punctul în care ar putea apãrea
o stare dureroasã. Procedând de
fiecare datã în acest fel, noi ne
putem lãrgi gradat gama
miºcãrilor.

Sacrumul este simþit ca ºi cum
de el ar atârna o greutate

de 50 de kilograme

50
kg
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Conºtientizeazã valul succesiv care trece prin cele cinci
diafragme ºi prin coloana vertebralã pe aceeaºi expiraþie.
Atunci când practici exerciþiile în picioare, lasã-þi sacrumul
sã simtã cã de el atârnã o
greutate de 50 de kilograme
care îl trage în jos. Atunci când
începi sã te miºti conºtientizând
aceastã greutate, este mai uºor
sã te conectezi cu fluxul ener-
getic care trece prin corpul tãu.
În plus, senzaþia îþi permite
accesul la un alt val energetic,
ce începe la acest nivel ºi se
propagã prin picioare cãtre
tãlpi. „Respiraþia la nivelul
diafragmei“ atunci când aplici
un exerciþiu amplificã ºi mai
mult aceastã senzaþie, trimiþând
un val energetic cãtre creºtetul
capului. Acest val are inclusiv o
acþiune orizontalã (nu doar una
verticalã), pe care o poþi conºti-
entiza sau nu. În timpul acestui
exerciþiu sau al celor care vor urma, nu este necesar sã
conºtientizezi în sine fiecare din cele cinci diafragme.
Trebuie doar sã ºtii cã poþi face acest lucru oricând doreºti.
Aceste exerciþii pot fi adaptate în funcþie de necesitãþi pentru
a corespunde oricãror restricþii fizice. Ele pot fi practicate
la fel de bine în poziþia ºezând sau chiar culcat.

Val energetic care trece
prin corp, în sus pânã în

creºtetul capului (ºi dincolo
de el), iar în jos prin

picioare ºi tãlpi
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Notã: indiferent dacã stai în picioare, ºezând sau
culcat, fii întotdeauna atent la fluxurile energetice care îþi
trec prin corp.

Existã mai multe exerciþii pe care ne propunem sã le
practicãm ºi pe care le numim „elongaþii“:

1. Exerciþiul celor cinci diafragme (pe care l-ai
practicat deja)

2. Elongaþia în picioare (cu picioarele drepte), cunos-
cutã ºi sub numele de Exerciþiul de Înrãdãcinare

3. Elongaþia în picioare (prin îndoirea genunchilor)

4. Elongaþia în poziþia ºezând (micro-miºcãrile)

5. Ancorarea sacrumului

6. Exerciþiul curgerii înainte

7. Elongaþia cu ajutorul unei mingi de tenis

8. Elongaþia cu ajutorul prosopului

a. þinut sub cap

b. þinut sub gât

c. þinut sub partea superioarã a spatelui (la nivelul
sfârcurilor sau în apropiere de partea de sus a
omoplaþilor)

d. þinut sub sacrum

Exerciþiile trebuie realizate într-o ordine precisã, cel
puþin la început, întrucât fiecare depinde de senzaþiile
obþinute în timpul exerciþiului precedent. Dupã ce le vei
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învãþa, le vei putea practica în orice ordine vei dori. De
pildã, într-o anumitã sãptãmânã vei putea insista mai mult
asupra unuia sau asupra douã dintre ele, în timp ce în altã
sãptãmânã vei putea opta pentru alte exerciþii. Dacã te afli
abia la începutul procesului de învãþare a acestor miºcãri
noi, este recomandabil sã practici circa 20 de minute pe zi.
Dacã ai timp, meritã sã le aloci chiar mai mult timp.

Notã: în timpul unui exerciþiu de elongaþie poþi face
orice miºcare. Aplicã însãºi respiraþia Esenþei ca pe un tip
de elongaþie. Practicã elongaþia în timpul altor întinderi (de
regulã, nu preferãm acest cuvânt, dar îl folosim în acest
context pentru a-þi permite sã înþelegi mai bine despre ce
este vorba), în timpul oricãrei posturi neobiºnuite pe care
o practici (cum ar fi statul pe cap) ºi chiar atunci când joci
golf. Întregul secret constã în conºtientizarea interioarã,
dublatã de o miºcare lentã, astfel încât sã ai timp sã evaluezi
fluxurile energetice în timpul acestor miºcãri. Scopurile
acestor practici sunt: observarea fluxurilor energetice ºi a
deschiderilor pe care le produce respiraþia Esenþei,
conºtientizarea limitelor corporale ºi transcenderea lor
pornind de la aceastã perspectivã senzorialã nouã. Noi ne
propunem sã aflãm cât mai multe informaþii despre aceste
fluxuri, chiar dacã uneori acest lucru se dovedeºte dificil.
Ori de câte ori încercãm sã lãrgim limitele miºcãrilor noastre
corporale, noi pãtrundem pe noi nivele de percepþie. Dacã
nu facem decât sã stãm, corpul nu este deloc provocat. În
schimb, dacã ne miºcãm în modalitãþi noi, el trebuie sã
descopere noi mecanisme prin care sã realizeze aceste
miºcãri. Acesta este scopul practicãrii acestor exerciþii la



98

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

unison cu respiraþia Esenþei: acela de a trezi în conºtiinþa
noastrã corporalã noi posibilitãþi.

Exerciþiul înrãdãcinãrii:
Conºtientizarea ºi absorbirea puterii
pãmântului

În cadrul acestui exerciþiu, noi ne conectãm cu
sentimentul cã putem extrage oricând dorim energie din sol.
Intenþia noastrã este de a simþi acest flux care urcã prin
tãlpile noastre, trece prin întregul corp ºi iese prin creºtetul
capului. Procesul începe întotdeauna prin conºtientizarea
fluxului energetic care intrã prin tãlpi.

Notã: în realitate, aceastã energie vine din toate
direcþiile, dar în timpul acestui exerciþiu noi ne vom
concentra doar asupra direcþiei sale ascendente.

Gândeºte-te la acest exerciþiu ca la o elongaþie în
picioare. Scopul lui este de a începe sã conºtientizãm fluxul
energetic care ne stã tot timpul la dispoziþie ºi care ar trebui
sã curgã în permanenþã prin noi (cel puþin într-o oarecare
mãsurã). El ne permite sã conºtientizãm pe unde pãtrunde
energia în corpul nostru ºi declanºeazã procesul de
înþelegere a fluxurilor energetice care trec prin alte per-
soane. În plus, exerciþiul ne permite sã experimentãm direct
cât de tare ne sprijinã Pãmântul ºi Universul. Actul de
conºtientizare a pãtrunderii energiei în corpul nostru fãrã
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ca noi sã o atragem în vreun fel ne permite sã apreciem
într-o mai mare mãsurã cât de amplã este energia care ne
stã la dispoziþie fãrã niciun efort din partea noastrã. Tot
secretul este sã îi permitem acestei energii sã pãtrundã mai
uºor în corpul nostru. Cu cât eforturile noastre sunt mai
mari, cu atât mai limitatã este energia care ne stã la dis-
poziþie. Dacã vom aprofunda interacþiunea cu Pãmântul, noi
ne vom conecta cu acest flux ºi vom deveni una cu el.

O altã perspectivã care se schimbã în urma acestui
exerciþiu este aceea cã atunci când lucrãm cu energia, noi
nu trebuie sã pornim niciodatã de la perspectiva lipsei.
Secretul constã în a lãsa aceastã energie sã ne inunde, dar
mai ales sã curgã liber prin corpul nostru ºi sã iasã prin
creºtetul capului, la fel ca o fântânã artezianã. Noi suntem
alimentaþi în permanenþã cu energie de cãtre Univers. De
aceea, nu trebuie sã o „acumulãm“ sau sã o economisim
vreodatã. Dimpotrivã, cu cât îi vom permite sã circule mai
liber prin noi, adicã sã intre ºi sã iasã cu uºurinþã, cu atât
mai mare va fi rezerva de energie la care vom avea acces.

Unul din principalele motive pentru care oamenii se
îmbolnãvesc este absenþa circulaþiei energiei prin corpul lor.
Blocajele sunt un exemplu perfect de energie care
stagneazã, iar acest exerciþiu permite o îmbunãtãþire a
fluxului energetic prin sistemul nostru. Cu cât vom permite
unui flux mai mare de energie sã intre ºi sã iasã liber din
corpul nostru, cu atât mai detensionate vor deveni zonele
stagnante din acesta. În plus, noi vom pãtrunde astfel într-o
stare diferitã de conºtiinþã, integrându-ne mai bine în
momentul prezent. Majoritatea oamenilor îºi recicleazã
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încontinuu atitudinile ºi gândurile din trecut încercând sã
pãstreze cât mai multã energie, indiferent de punctul de
origine al acesteia. Aceastã atitudine nu este deloc beneficã,
dacã þinem cont de cantitatea uriaºã de toxicitate la care
suntem expuºi zilnic. Permiþându-i energiei sã circule mai
uºor prin noi (sã intre ºi sã iasã), noi avem acces la o
cantitate tot mai mare de energie, care este purificatã ºi
reciclatã. Noi ne putem umple instantaneu cu energia de
care avem nevoie ºi putem stabili astfel o conexiune din
ce în ce mai plenarã cu momentul prezent (cu fiecare
moment care trece). În acest fel, putem pãtrunde în faimosul
„aici ºi acum“, momentul prezent etern ºi dinamic, aflat
într-o continuã schimbare. Mai mult, putem începe sã ne
influenþãm realitatea pornind de la starea de „fiinþã“, nu de
la cea de „reacþie“. Aceastã schimbare de perspectivã este
majorã ºi îi permite sistemului nostru sã se relaxeze. Chiar
dacã este nevoie de o anumitã practicã pentru a ne reseta
perspectiva asupra vieþii de zi cu zi ºi asupra capacitãþii
Universului de a ne sprijini, meritã sã facem acest efort,
întrucât el ne permite accesul la un rezervor infinit de
energie. Energia cosmicã este omniprezentã.

Unii practicanþi considerã acest exerciþiu uºor
deconcertant, întrucât le vine greu sã conceapã faptul cã
Universul îi sprijinã. În scurt timp, senzaþia devine însã
confortabilã, ºi chiar dezirabilã. Peste toate, noi vom folosi
„fluxul energetic“ pe care îl vom identifica în cadrul acestui
exerciþiu la toate celelalte exerciþii în miºcare pe care le vom
practica. De aceea, acest exerciþiu reprezintã cheia tuturor
miºcãrilor pe care le vom face în cadrul acestui sistem.
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Înrãdãcinarea pas cu pas

Notã: toate exerciþiile fizice ºi toate tehnicile de
vindecare prezentate în continuare trebuie practicate
simultan cu respiraþia Esenþei.

1. Poziþia:

a. Tãlpile: Stai în picioare,
cu tãlpile uºor depãr-
tate, la o distanþã egalã
cu lãþimea ºoldurilor.
Tãlpile sunt paralele
între ele. Dacã tãlpile
tale nu au tendinþa
naturalã sã stea paralel,
corecteazã acest lucru
îndepãrtând cãlcâiele, ºi
nu apropiind degetele.
În acest fel, zona sacru-
mului se va deschide
chiar mai mult, iar tu
vei avea în mod natural
acces la mai multã
energie. (Dacã aceastã
posturã determinã anu-
mite tensiuni la nivelul
ºoldurilor sau picioarelor tale, o poþi ajusta puþin,
dar nu mai mult decât trebuie ca sã devinã relativ
confortabilã).

Stai în picioare, cu tãlpile
uºor depãrtate, la o

distanþã egalã cu lãþimea
ºoldurilor.
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b. Picioarele: Picioarele stau drept, fãrã a forþa însã
prea tare genunchii.

c. Braþele: Braþele stau pe lângã corp, relaxate.

d. Capul: Observã poziþia capului. Acesta trebuie
sã fie uºor înclinat în faþã ºi cât mai relaxat.

2. Începe sã practici respiraþia Esenþei.

3. Relaxeazã-þi integral corpul, parte cu parte.

4. Imagineazã-þi cã din picioare îþi cresc rãdãcini:

a. Când ajungi la nivelul tãlpilor, urmãreºte sã
simþi greutatea care apasã prin ele asupra solului.
Acordã o atenþie suplimentarã cãlcâielor. Ima-
gineazã-þi cã din tãlpi îþi cresc rãdãcini care se
înfig în pãmânt. Acest procedeu nu ar trebui sã
îþi devieze atenþia de la punctul Esenþei. În cazul
în care totuºi þi-o deviazã, vizualizeazã rãdã-
cinile la nivelul ochilor minþii ºi focalizeazã-þi
exclusiv atenþia perifericã asupra tãlpilor, la fel
ca în cazul exerciþiului respiraþiei diafragmei.
Deschiderea interioarã este produsã de procesul
respiratoriu ºi este foarte important sã conºti-
entizezi acest flux ºi aceastã conexiune, întrucât
respiraþia îþi permite accesul la percepþiile subtile.

b. Principalele rãdãcini ale corpului sunt cãlcâiele
ºi cei trei piloni ai picioarelor (cel median, cel
transversal ºi cel lateral). Lasã aceste rãdãcini sã
creascã ºi sã se înfigã în pãmânt pânã la o
adâncime de aproximativ un metru (prin puterea
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imaginaþiei). În tot acest timp, gândeºte-te cum
cresc ele. Rãdãcina principalã este cea a
cãlcâielor, iar rãdãcinile de suport sunt cei trei
piloni ai picioarelor. Accentul principal în timpul
procesului de conºtientizare trebuie sã cadã însã
asupra rãdãcinii principale. Atunci când una din
rãdãcini se înfige în pãmânt, din ea cresc rãdãcini
laterale de suport (la fel ca în cazul unei plante).
Din aceste rãdãcini laterale cresc alte rãdãcini
mai subþiri, ºi aºa mai departe, pânã când
ultimele rãdãcini devin la fel de subþiri ca niºte
fire de pãr. Abia în aceastã etapã reuºeºte planta
sã absoarbã substanþele nutritive din sol. Dacã
vom vizualiza în acest fel procesul de „înrã-
dãcinare“, noi vom avea de asemenea acces la
„substanþele nutritive“ din sol, sub forma
fluxurilor energetice.

5. Alimenteazã-te cu energia furnizatã de sol.

a. Dacã þi-ai creat aceastã structurã alcãtuitã din
rãdãcini, lasã-le sã creascã atât cât doresc,
inclusiv sã iasã afarã din sol, aºa cum se
întâmplã uneori cu rãdãcinile copacilor, pânã
când începi sã simþi ceva la nivelul tãlpilor.
Energia care pãtrunde în tãlpile tale provine din
imensul rezervor al Pãmântului. Unii practicanþi
simt cã se umplu cu energie de jos în sus. Marea
majoritate a oamenilor percep acest rezervor de
energie la aproximativ un metru sub pãmânt.
Dacã nu descoperi rezervorul de energie,
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verificã dacã nu cumva te-ai adâncit prea mult
în interiorul solului. Începe întregul proces de la
început ºi înfige-þi treptat rãdãcinile în pãmânt.
Eventual lãrgeºte structura rãdãcinilor ºi mãreºte
numãrul rãdãcinuþelor foarte subþiri, de grosimea
unui fir de pãr.

6. Imagineazã-þi cã eºti o fântânã.

a. Continuã sã aplici respiraþia Esenþei ºi imagi-
neazã-þi cã te deschizi în interior pentru a permite

fluxului energetic care pãtrunde
prin tãlpile tale sã urce prin
corp ºi sã iasã prin creºtetul
capului. Dacã existã vreo parte
corporalã care nu dã semne cã
s-ar umple cu energie, cere-i
mental sã se deschidã. Dacã o
zonã este prea blocatã pentru a
rãspunde acestui apel, continuã
procesul cu zona de deasupra
ei, iar dacã aceasta se deschide,
invit-o pe prima de pe acest
nivel sã facã acelaºi lucru. La
fel ca în cazul apei, energia
gãseºte întotdeauna o moda-
litate de a curge. Pentru a spori
ºi mai mult cantitatea de energie
care pãtrunde în interiorul
corpului, îngroaºã-þi rãdãcina
principalã ºi las-o sã pãtrundã

Exerciþiul înrãdãcinãrii:
creºterea rãdãcinilor
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ºi mai mult în interiorul pãmântului. Nu exagera
însã. Dacã vei intra prea adânc în interiorul
solului, vei pierde accesul la cele mai bune ºi
mai uºor disponibile substanþe nutritive. Pe
mãsurã ce te vei obiºnui cu aceste senzaþii, toate
aceste procese îþi vor deveni din ce în ce mai
evidente.

b. O altã modalitate de a experimenta amplificarea
fluxului energetic constã în a nu te preocupa de
zonele individuale în care nu percepi niciun fel
de senzaþii. Devino astfel la fel ca un fluviu mare
care are inclusiv zone în care apa stagneazã sau
curge mai încet, dar care îºi vede liniºtit de
mersul lui înainte, deschizând totul în calea lui.
Dacã preferi aceastã perspectivã, continuã sã îþi
lãrgeºti ºi sã îþi prelungeºti structura rãdãcinilor,
insistând îndeosebi asupra rãdãcinilor micuþe. În
acest fel, fluxul care pãtrunde în corpul tãu va
deveni din ce în ce mai puternic, deschizând
treptat inclusiv zonele mai bine protejate.

7. Acþioneazã asemeni unui copac:

a. Pe mãsurã ce acest proces continuã, imagineazã-þi
cã partea inferioarã a corpului tãu reprezintã
trunchiul ºi rãdãcinile unui copac, în special de
la sacrum în jos.

b. Partea superioarã a corpului reprezintã ramurile
ºi frunzele copacului, începând de la a cincea
vertebrã lombarã în sus.
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c. Pentru a intensifica aceastã senzaþie, conºti-
entizeazã fluxul energetic ºi permite-i sã curgã,
apropiind uºor ombilicul de ºira spinãrii în
timpul expiraþiei. În acest fel, vertebrele lombare
ºi sacrumul se vor distanþa uºor. Sacrumul va
coborî, iar vertebrele se vor deplasa în sus.
Jumãtatea de jos a corpului tãu va fi astfel ºi mai
profund conectatã cu solul, în timp ce jumãtatea
de sus va deveni mai uºoarã ºi mai liberã. La
început, aceste senzaþii þi se vor pãrea extrem de
subtile, dar pe mãsurã ce îþi vei continua
practica, ele îþi vor deveni din ce în ce mai
evidente.

d. Atunci când expiri, observã faptul cã ombilicul
tãu se apropie de ºira spinãrii. Dacã vei adãuga
ºi acest element de conºtientizare, senzaþia de
distanþare între cele douã jumãtãþi ale corpului
se va accentua ºi mai mult. Desigur, acest
proces nu trebuie sã genereze tensiuni. Dacã vei
rãmâne centrat în punctul Esenþei ºi dacã vei
conºtientiza de la acest nivel procesele descrise
mai sus, sensibilitatea ta va deveni din ce în ce
mai mare.

Ce senzaþii trebuie sã cauþi atunci când
aplici exerciþiul înrãdãcinãrii:
Observã direcþia ºi intensitatea fluxurilor prin corp, ºi

mai ales zonele prin care energia nu reuºeºte sã curgã foarte
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uºor. De îndatã ce observi o astfel de zonã, relaxeazã-te
sau deschide-te din ce în ce mai profund cu ajutorul
respiraþiei. Foarte mulþi oameni au tendinþa de a aspira
energia ºi de a o forþa sã treacã prin zonele respective.
Aceastã atitudine este contraproductivã. Relaxeazã-te ºi
focalizeazã-þi ºi mai mult atenþia asupra respiraþiei Esenþei,
apoi lasã-te dus de val (adicã de fluxul energetic). Lasã
acest flux sã te hrãneascã. Experienþa este deopotrivã
uimitoare ºi profund satisfãcãtoare.

Perceperea energiei

Cum trebuie perceputã aceastã energie? Existã cinci
modalitãþi de bazã prin care energia poate fi experimentatã:
senzaþia de cãldurã, cea de rãcoare, cea de apã care curge,
cea de vânt care suflã (de brizã uºoarã) ºi cea de elec-
tricitate. Unii oameni percep într-o mai mare mãsurã
anumite senzaþii ºi într-o mãsurã mai micã altele. Uneori,
energia este perceputã ca un „zumzet“ sau ca o vibraþie
uºoarã. Alteori, ca un flux de apã caldã. Unii o descriu ca
pe o senzaþie uºoarã care se deplaseazã prin corp ºi care
face ca tot ce întâlneºte în cale sã devinã mai spaþios.
Niciuna din senzaþiile descrise mai sus nu este mai bunã
decât alta. Aparentele diferenþe dintre ele se datoreazã
faptului cã trupurile diferite ale oamenilor traduc în mod
diferit energia. De aceea, nu compara niciodatã senzaþiile
pe care le percepi tu cu ale altcuiva. Savureazã-þi propria
experienþã, în orice ar consta aceasta. Existã ºi alte senzaþii
prin care energia qi poate fi perceputã, dar cele descrise
mai sus sunt caracteristice în general acestui exerciþiu.
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Dacã ai ajuns sã simþi fluxul energetic care îþi pãtrunde
în corp ºi iese prin creºtetul capului, înseamnã cã ai realizat
perfect exerciþiul. Dacã ai terminat exerciþiul, deschide ochii
(în cazul în care pânã atunci i-ai þinut închiºi) ºi fã câþiva
paºi. Vezi cum te simþi.

Beneficii ºi posibile contraindicaþii
Dacã se întâmplã sã simþi o uºoarã ameþealã sau o

uºoarã senzaþie de greaþã în timpul acestui exerciþiu, pune-o
pe seama faptului cã organismul tãu se deschide în faþa unui
flux energetic mai puternic, care încearcã sã treacã prin
zone ale corpului tãu extrem de puternic protejate (închise).
Experienþa poate avea un impact emoþional extrem de
puternic, îndeosebi dacã nu eºti obiºnuit sã te simþi sprijinit
necondiþionat de Pãmânt. Reaminteºte-þi în permanenþã cã
nimeni nu îþi cere nimic; Pãmântul nu face decât sã îþi ofere.
Eºti dispus sã accepþi acest dar? Oricum, te asigurãm cã în
scurt timp fluxul energetic þi se va pãrea natural ºi îþi va
transmite o stare de bucurie nemaiîntâlnitã pânã acum.

Un sfat general: înainte ºi dupã fiecare exerciþiu, bea
apã. Foarte mulþi oameni descoperã cã li se face sete dupã
ce practicã aceste exerciþii. Atunci când aplici respiraþia
Esenþei, mai ales în corelaþie cu miºcãrile, în corp se produc
foarte multe schimbãri. Apa umple mai uºor spaþiile
deschise prin lucrul cu energia, contribuind astfel la
pãstrarea deschiderii mai multã vreme.
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O altã modalitate de a te înrãdãcina:
aceleaºi beneficii, poziþii diferite
Dacã nu poþi sta în picioare, poþi practica acest

exerciþiu stând aºezat. La modul ideal, tãlpile ar trebui sã
stea sprijinite de sol, iar spatele ar trebui sã fie drept, dar
în niciun caz þeapãn! Restul exerciþiului este exact la fel cu
cel descris mai sus (pentru poziþia în picioare). Alternativ,
te poþi înrãdãcina inclusiv prin sacrum, în locul tãlpilor. Este
chiar amuzant sã experimentezi ºi sã vezi care din cele douã
poziþii îþi oferã rezultatele cele mai dinamice.

Elongaþia prin îndoirea genunchilor

Filozofia care stã la baza acestui exerciþiu
Dacã am compara fiinþa umanã cu un tub prin care

curge energie, la fel ca apa printr-un furtun, ne-am da
seama cã orice schimbare în forma furtunului va influenþa
curgerea apei prin el. Ori de câte ori ne miºcãm o parte
corporalã, noi modificãm fluxul energetic care curge prin
respectiva parte. Pe lângã fluxurile energetice apar ºi
contra-fluxuri, iar ideea de val energetic care trece prin corp
devine din ce în ce mai evidentã. Acesta este exact
elementul pe care îl urmãrim în cadrul acestui exerciþiu prin
îndoirea genunchilor noºtri. Marea majoritate a celor care
au practicat acest exerciþiu au remarcat cã el le conferã un
sentiment de ancorare profundã a jumãtãþii inferioare a
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corpului, în timp ce partea superioarã pare mult mai liberã.
Aceastã separaþie provoacã o undã energeticã observabilã,
care poate genera chiar balansul uºor al jumãtãþii superioare
a corpului.

Elongaþia prin îndoirea genunchilor este mult mai
dificilã decât pare la prima vedere, întrucât îndoirea
genunchilor este singura miºcare pe care o facem de-a

lungul întregului exer-
ciþiu. Corpul nu trebuie
înclinat în faþã ºi nici
deplasat în pãrþile laterale.
Pelvisul este uºor îndoit la
început, dar ulterior ºi el
rãmâne imobil. Nici chiar
genunchii nu sunt îndoiþi
foarte mult, ci doar atât
cât sã ascundã privirii
degetele de la picioare.
Dupã aceastã miºcare de
îndoire, genunchii sunt
îndreptaþi din nou. La fel
ca în cazul tuturor celor-
lalte exerciþii din aceastã
carte, efectele nu sunt
generate de amploarea
miºcãrilor, ci de intensi-
tatea fluxurilor ener-
getice care circulã prin
corp. Miºcãrile sunt

Genunchii nu trebuie sã fie
îndoiþi decât atât cât sã ascundã

degetele de la picioare.
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realizate exclusiv pe expiraþie. Pe inspiraþie nu trebuie sã
te miºti, ci doar sã te odihneºti. Unda de energie nu este
resimþitã decât atunci când genunchii sunt îndreptaþi, nu
atunci când sunt îndoiþi. La început, ea poate pãrea extrem
de subtilã, dar foarte mulþi oameni considerã cã acest tip
de focalizare îi ajutã sã îºi amplifice receptivitatea faþã de
fluxurile energetice corporale, ºi chiar acesta este adevãratul
scop al exerciþiului.

Acest exerciþiu este de tip Feldenkreis. Feldenkreis a
fost un pionier în domeniul terapiei cu ajutorul miºcãrilor.
El a conceput o serie de miºcãri netradiþionale, cu scopul
de a crea noi cãi neurologice în interiorul corpului. În acest
fel, corpul descoperã modalitãþi noi de a experimenta
miºcarea ºi – într-o oarecare mãsurã – capacitatea de a se
deplasa ca ºi cum rana de care a suferit nu s-ar fi produs
niciodatã. Pentru informaþii suplimentare referitoare la
metoda Feldenkreis, consultã glosarul.

Circulaþia energiei prin corp nu înceteazã niciodatã. Pe
anumite nivele, acest flux este inhibat, în timp ce pe altele
el circulã liber. Spre exemplu, atunci când þin un furtun cu
apã care circulã cu presiune foarte mare, pompierii sunt
nevoiþi sã lucreze în grup, întrucât cea mai micã îndoire a
furtunului genereazã o contraforþã provocatã de apã în
încercarea de a îndrepta din nou furtunul. Atunci când
practicãm acest exerciþiu, fluxul energetic nu este nici pe
departe la fel de puternic ca cel din furtunele pompierilor,
dar ºi în cazul lui se aplicã acelaºi principiu. Atunci când
îndoim genunchii, noi „îndoim“ practic fluxul energetic
care trece prin noi. Acest lucru genereazã o reacþie din
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partea acestuia, ºi implicit o intensificare a percepþiei sale.
De altfel, fiecare exerciþiu pe care îl vom practica ne va oferi
aceeaºi posibilitate de a experimenta din ce în ce mai
profund fluxurile energetice. Cu cât un exerciþiu este mai
complex, cu atât mai dinamic devine acest proces. Dacã
vei începe sã sesizezi ºi sã devii atent la fluxurile energetice
din corpul tãu, zonele tensionate din interiorul acestuia se
vor debloca treptat, pentru a permite circulaþia liberã a
acestor fluxuri din ce în ce mai mari. Este uimitor în ce
mãsurã indicã fiecare exerciþiu diferenþele de calitate ale
fluxurilor ºi respectiv pãrþile corporale care sunt blocate sau
protejate. Aceste zone protejate au tendinþa sã încetineascã
sau sã opreascã fluxurile energetice, acþionând ca niºte
restricþii în calea lor. Pe mãsurã ce vei începe sã îþi deschizi
din ce în ce mai mult structura corporalã, amplificându-þi
fluxurile energetice interioare, acestea vor începe sã circule
din ce în ce mai uºor prin corp, declanºând astfel procesul
de vindecare.

Fiecare exerciþiu contribuie la corectarea dezechi-
librelor din structura noastrã. Pe mãsurã ce vom învãþa sã
ne dizolvãm sistemul pentru a se acomoda noilor fluxuri
energetice ºi pentru a le permite sã circule liber prin el, noi
vom începe sã înþelegem mai bine cum ne miºcãm. Vom
învãþa astfel sã executãm alte miºcãri decât cele cu care
eram obiºnuiþi. Atunci când un flux energetic este inhibat,
el ne determinã sã ne miºcãm într-o manierã dizarmonioasã.
Spre exemplu, când pe cineva îl doare spatele, acest lucru
este evident din felul în care persoana se miºcã, se aºeazã
sau se ridicã. Atunci când zona este deblocatã, permiþând
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circulaþia unui flux mai mare de energie ºi integrându-se
astfel mai armonios în restul organismului, persoana începe
sã se miºte mai natural, iar durerea îi dispare.

Elongaþia prin îndoirea genunchilor
pas cu pas

Notã: Primii trei paºi corespund cu cei de la exerciþiul
de înrãdãcinare.

1. Postura: stai în picioare, cu genunchii drepþi, dar nu
rigizi.

2. Începe sã practici respiraþia Esenþei.

3. Imagineazã-þi cã din tãlpi îþi cresc rãdãcini. Nu
începe sã îþi îndoi genunchii decât atunci când simþi
un flux energetic suficient de intens care se
deplaseazã ascendent prin corpul tãu.

4. Îndoaie foarte lent genunchii, în timp ce expiri
(reþine: singura miºcare pe care trebuie sã o practici
este îndoirea genunchilor).

Un sfat: imagineazã-þi cã te afli în interiorul unui
cilindru. Dacã þi-ai înclina corpul în orice direcþie, te-ai lovi
de el. Lasã-te condus de fluxul energetic. Acesta este
singurul lucru care conteazã în timpul acestui exerciþiu.
Numãrul de respiraþii necesare pentru acest proces este
specific fiecãrui individ în parte.
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5. Continuã sã îþi îndoi genunchii pânã când nu îþi mai
poþi privi de sus degetele de la picioare. Nu forþa
miºcarea mai departe ºi nu îþi propune sã parcurgi
o distanþã determinatã. Aºa cum spuneam, singurul
lucru care ne intereseazã în cadrul acestui exerciþiu
este fluxul energetic pe care îl genereazã el.
Lasã întreaga miºcare de îndoire a genunchilor sã
fie ghidatã de fluxul energetic creat de fiecare
expiraþie pe care o practici. În funcþie de lentoarea
expiraþiei, o expiraþie nu
te va conduce decât pe
o porþiune a miºcãrii,
sau dimpotrivã, te poate
conduce pânã la capãtul
ei. Nu grãbi miºcarea.
Scopul exerciþiului este
fuziunea fluxului ener-
getic cu respiraþia. Atunci
când este realizatã saca-
dat (nu dintr-o singurã
miºcare), îndoirea ge-
nunchilor subliniazã mai
bine calitatea fluxului
energetic.

6. Rãmâi în aceastã poziþie
timp de câteva respi-
raþii. În final, pe prima
expiraþie, începe sã îþi
îndrepþi lent genunchii.

Nu îndoi decât genunchii
(în acest scop,

imagineazã-þi cã te afli
în interiorul unui

cilindru).
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Un sfat: la îndreptarea genunchilor, greutatea corpului
trebuie sã apese mai ales pe cãlcâie. În plus, muºchii ce
susþin partea inferioarã a spatelui percep o anumitã
tensiune, ca ºi cum de sacru þi-ar atârna o greutate de 50
de kilograme (vezi pagina 94).

Nu uita
Capul ºi gâtul trebuie sã rãmânã relaxate ºi uºor

înclinate în jos în timpul acestui exerciþiu, în special atunci
când genunchii sunt îndreptaþi. Acest lucru este extrem de
important, întrucât contractarea gâtului sau pãstrarea rigidã
a înclinaþiei capului poate inhiba fluxul ºi calitatea undei
energetice pe care o simþi.

Fii cu deosebire atent la ceea ce simþi atunci când aplici
respiraþia Esenþei în timp ce te miºti. Între senzaþiile produse
de respiraþie ºi miºcare trebuie sã existe o conexiune
profundã. Tocmai de aceea ne miºcãm atât de lent, aceasta
fiind însãºi cheia reuºitei în cazul acestui exerciþiu.

De aceea, nu te grãbi. Scopul exerciþiului este de a
descoperi fluxurile energetice ºi de a sesiza în ce mãsurã
sunt afectate acestea de îndoirea genunchilor. Experi-
menteazã cu diferite viteze ale miºcãrii ºi observã
eventualele schimbãri.

Dacã exerciþiul este practicat corect, partea superioarã
a corpului se va balansa uºor, iar dacã gâtul este într-adevãr
relaxat, aceastã miºcare de balans va fi resimþitã pânã la
nivelul capului ºi al gâtului.
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Beneficii
Acest exerciþiu elibereazã într-o mare mãsurã pelvisul

ºi sacrumul, precum ºi întreaga coloanã vertebralã. El este
ideal pentru a afla în ce zone corporale acumulezi tensiuni
atunci când faci anumite miºcãri musculare izolate. Dacã
vei face câþiva paºi dupã încheierea exerciþiului, vei
descoperi cã te deplasezi într-o manierã mult mai dreaptã
ºi mai centratã, ºi cu o mai mare uºurinþã. De altfel, acesta
este numai începutul experienþelor care vor urma!

Un exerciþiu alternativ: acelaºi rezultat,
o poziþie diferitã
Dacã nu poþi sta multã vreme în picioare, ai la

dispoziþie alternativa de a practica exerciþiul aºezat pe un
scaun. În acest caz, genunchii sunt mai întâi îndreptaþi în
faþã, dupã care revin la poziþia lor îndoitã normalã. Aºa cum
spuneam, scopul exerciþiului este de a sesiza fluxurile
energetice ºi nu doar de a îndoi pur ºi simplu genunchii.

Elongaþia prin
îndoirea genunchilor
practicatã în poziþia

ºezând
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Exerciþiul ancorãrii sacrumului

Beneficii

Scopul acestui exerciþiu este de a simþi circulaþia
energiei prin corp în douã direcþii: dinspre sacrum în jos,
cãtre tãlpi ºi mai departe, cãtre sol, ºi respectiv dinspre a
cincea vertebrã lombarã în sus, cãtre cap ºi mai departe,
prin creºtetul capului. Exerciþiul permite eliberarea
tensiunilor din zona spatelui ºi a ºoldurilor. Ulterior, el
poate produce inclusiv relaxarea altor zone.

Dacã nu reprezintã un inconvenient, cel mai bine este
sã practici aceste exerciþii cu picioarele goale, pentru a
obþine un feedback kineziologic maxim. Desigur, dacã în
camerã este foarte frig, este de preferat sã porþi ºosete în
picioare, astfel încât temperatura redusã sã nu îþi distragã
atenþia. În cazul acestui exerciþiu nu se recomandã ca
picioarele sã fie încãlþate.

Miºcarea energiei în douã direcþii, începând din zona
sacrumului

Dacã doreºti, poþi folosi o pãturã subþire sau te poþi
aºeza direct pe covor. Important este sã obþii o interacþiune
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maximã cu maniera în care se sprijinã corpul tãu, fãrã a
simþi niciun fel de disconfort.

Nu uita: miºcãrile se realizeazã exclusiv pe expiraþie.
În timpul inspiraþiei, opreºte miºcarea ºi respirã de voie.

Ancorarea sacrumului pas cu pas
1. Începe cu o scanare a solului.

2. Poziþie: Aºeazã-te culcat pe spate, cu braþele pe
lângã corp ºi cu tãlpile uºor depãrtate, la o distanþã
egalã cu lãþimea ºoldurilor.

3. Începe sã aplici respiraþia Esenþei.

4. Ridicã-þi în sus genunchii, câte unul pe rând.

a. Ridicã genunchiul ca ºi cum cineva ar trage în
sus de el. În acest fel, cãlcâiele se vor târî la sol.
Degetele de la picioare trebuie sã rãmânã
relaxate. În timp ce piciorul se miºcã, încearcã
sã sesizezi eventualele fluxuri energetice care îþi
trec prin el. Când miºcarea este completã,
genunchiul este ridicat ºi perpendicular faþã de
pãmânt, iar tãlpile se sprijinã de sol.

Nu uita: indiferent de câte respiraþii ai avea nevoie
pentru a ridica genunchiul, nu efectua miºcãrile decât pe
expiraþie. În timpul inspiraþiei, piciorul rãmâne în poziþia
în care a ajuns în urma ultimei expiraþii, ºi aºa mai departe,
pânã când ajunge în poziþia finalã. Iniþial, vei avea nevoie
de mai multe expiraþii pentru a simþi fluxurile energetice
în timp ce ridici piciorul. Dupã ce te vei obiºnui cu
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conºtientizarea acestor fluxuri, vei putea ridica genunchiul
pe o singurã expiraþie.

b. Repetã procesul cu celãlalt picior, pânã când
amândoi genunchii sunt ridicaþi ºi ambele tãlpi
se sprijinã de sol. La modul ideal, planul creat
de picioarele îndoite trebuie sã fie perpendicular
pe sol (picioarele nu trebuie sã fie înclinate).

5. Imagineazã-þi cã sacrumul tãu este ancorat de sol,
ca ºi cum ar fi prins într-o þepuºã.

Un sfat: dacã nu îþi place imaginea þepuºei, gândeº-
te-te cã sacrumul tãu este lipit de sol cu un lipici. Ceea ce
trebuie sã cultivi este imaginea imobilitãþii acestuia la sol.
Ori de câte ori o parte corporalã este imobilizatã, celelalte
pãrþi ale corpului încearcã sã se miºte ºi sã se reorganizeze.
Acest lucru permite conºtientizarea curgerii energiei într-o
parte ºi în alta, pornind dinspre sacrum: prin picioare ºi tãlpi

Ridicã genunchiul ca ºi cum cineva ar trage în sus
de el. În acest fel, cãlcâiele se vor târî la sol.

Degetele de la picioare trebuie sã rãmânã relaxate
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cãtre sol, respectiv prin trunchi ºi prin cap, dincolo de
creºtetului capului (pornind de la a cincea vertebrã
lombarã).

6. Atunci când expiri, încearcã sã sesizezi fluxul
energetic în cele douã direcþii, dinspre sacrum în
jos ºi dinspre a cincea vertebrã lombarã în sus. Cu
cât îþi vei simþi sacrumul mai imobilizat (prin
puterea intenþiei), cu atât mai puternic vei simþi
acest flux.

Un sfat: dacã nu sesizezi deloc fluxul energetic în cele
douã direcþii, îþi poþi miºca uºor sacrumul cãtre cãlcâie
(numai pe expiraþie). În acest fel, senzaþiile vor fi
intensificate.

a. Pentru a intensifica percepþia fluxului energetic
care trece prin picior (în cazul în care în care nu
sesizezi decât fluxul ascendent), orienteazã-þi
pentru o clipã atenþia exclusiv asupra tãlpii care
se sprijinã de sol (fãrã a uita nicio clipã de punctul
Esenþei). Fã acest lucru chiar la începutul unei
expiraþii.

b. Pentru a intensifica percepþia fluxului energetic
care urcã spre cap (în cazul în care nu sesizezi
decât fluxul descendent), orienteazã-þi pentru o
clipã atenþia exclusiv cãtre creºtetul capului (fãrã
a uita nicio clipã de punctul Esenþei). Fã acest
lucru chiar la începutul unei expiraþii.

7. Practicã acest exerciþiu timp de cel puþin trei
respiraþii complete. Conºtientizeazã cele douã
fluxuri energetice (cel ascendent ºi cel descendent).
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Notã: dacã doreºti, poþi prelungi acest exerciþiu oricât
de mult. La început, senzaþiile percepute vor fi destul de
subtile, dar în scurt timp ele vor tinde sã devinã din ce în
ce mai evidente.

8. Începe sã cobori genunchii, pe rând (numai pe
expiraþie).

Coboarã genunchii pe rând, deplasând piciorul din cãlcâie.

Degetele rãmân orientate în sus.

Întinde piciorul ºi împinge cãlcâiul în afarã.
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a. Cel care conduce miºcarea este cãlcâiul, în timp
ce degetele rãmân orientate în sus (chiar cãtre
spate). Scopul este de a întinde cât mai bine
piciorul atunci când acesta coboarã la sol.
Întinde-þi cât mai mult oasele, pânã când piciorul
este complet drept.

b. Repetã procesul ºi cu celãlalt picior.

9. Fã o nouã scanare a solului.

a. Observã în ce fel a schimbat acest exerciþiu
percepþia ta referitoare la felul în care te sprijinã
Pãmântul.

10. Întoarce-te pe o parte ºi revino uºor în poziþia
ºezând.

a. Fã câteva respiraþii ale Esenþei în aceastã poziþie,
apoi ridicã-te în picioare.

11. Dupã ce te-ai ridicat de la sol, fã câþiva paºi, pentru
a implementa astfel schimbãrile produse de acest
exerciþiu.

a. Cu aceastã ocazie, poþi observa schimbãrile
produse de exerciþiu asupra posturii ºi a
mersului tãu. Ar fi bine de asemenea sã bei niºte
apã.

Nu uita: ori de câte ori faci un exerciþiu în miºcare,
reþine cã nu trebuie sã parcurgi o distanþã anumitã sau sã
atingi o poziþie perfectã. Scopul acestui exerciþiu este de
a învãþa despre fluxurile energetice care trec prin corpul tãu
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atunci când te miºti ºi când respiri, precum ºi de a-þi
intensifica sentimentul prezenþei. Dupã fiecare exerciþiu
odihneºte-te puþin ºi bea cât mai multã apã. Începe
întotdeauna cu un efort muscular minor, iar apoi
experimenteazã cu miºcãri din ce în ce mai delicate
(susþinute de un efort din ce în ce mai mic).

Dacã nu poþi sta culcat pe podea, poþi practica
exerciþiul în pat, sau chiar într-un fotoliu. În general,
aspectele exerciþiului rãmân aceleaºi, doar cã pãrþile de
contact cu trupul sunt mult mai moi.

Mersul conºtient

Filozofia ºi beneficiile mersului conºtient
Acest exerciþiu poate fi practicat oricând, dar un

moment ideal este imediat dupã Exerciþiul curgerii înainte
(cel care urmeazã). Scopul acestui exerciþiu este de a
continua elongaþia coloanei vertebrale ºi extensia celor douã
picioare. Douã din principalele lucruri pe care trebuie sã
le conºtientizezi în timpul acestui exerciþiu sunt rigiditatea
ºi tensiunile acumulate la nivelul gâtului ºi al capului. La
fel ca în cazul oricãrei miºcãri, cu cât vei fi mai relaxat,
cu atât mai fluid va circula fluxul energetic prin corpul tãu.

Atunci când exerciþiul este realizat corect, capul se
simte oarecum la fel ca acele pãpuºi cu capul pe arcuri pe
care le vezi uneori în spatele maºinilor. El este susþinut
exclusiv de schelet, dar în afara uºoarei tensiuni necesare
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pentru a efectua miºcarea propriu-zisã nu ar mai trebui sã
existe nicio altã tensiune.

Majoritatea oamenilor se miºcã de parcã ar fi niºte
obiecte ce trebuie deplasate (de pildã, o bucatã de lemn).
Unul din scopurile acestui exerciþiu este de a te învãþa sã
mergi într-o manierã centratã ºi fluidã.

Punctul de focalizare a întregii miºcãri este sacrumul,
care reprezintã centrul corpului fizic. Cei mai mulþi dintre
oameni se apleacã înainte sau forþeazã anumite miºcãri
inutile într-o parte sau în alta. Aceste miºcãri genereazã
tensiuni la nivelul întregului corp,
dar mai ales în zona inferioarã
a spatelui, în zona gâtului ºi a
umerilor. Dacã te vei miºca
întotdeauna de la nivelul sacru-
mului, pãstrând corpul drept,
miºcãrile tale vor deveni mai
elastice ºi mai fluide.

Pentru a înþelege mai uºor
ce înseamnã sã mergi ghidat de
sacrum, poþi ruga pe cineva sã
te conducã de la spate,
plasându-ºi o palmã pe aceastã
zonã a corpului. Partea cea mai
dificilã a exerciþiului constã în a
avea încredere în „ºofer“.
Sprijinã-te uºor de palma lui ºi
lasã-te împins în faþã pe durata
mai multor paºi. Urmãreºte sã

Plaseazã-þi palma pe
sacrumul clientului ºi

„condu-l“ înainte.
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simþi o stare de uºurinþã ºi de flexibilitate la nivelul pãrþii
inferioare a spatelui. ªoferul nu trebuie sã forþeze prea tare
împingerea înainte. Unicul scop al acestui exerciþiu este de
a cultiva o stare de încredere ºi de a-þi gãsi un nou centru
de control al mersului.

Dacã te afli în postura clientului (persoanei conduse),
trebuie sã ai încredere în ºofer ºi trebuie sã te laºi condus
de el. Urmãreºte sã simþi presiunea constantã ºi fermã a
palmei ºoferului pe sacrumul tãu. ªoferul este cel care
controleazã viteza ºi impulsul de a merge înainte.

Dacã nu ai pe cineva care sã te ajute, îþi poþi face o
idee destul de corectã referitoare la acest proces plasându-þi
propria palmã pe sacrum ºi aplicând o presiune fermã
asupra acestuia în timp ce mergi. Imagineazã-þi cã mâna
ta este puterea care te conduce înainte. Senzaþiile nu se
comparã cu situaþia în care te laºi condus de altcineva, dar
cel puþin îþi poþi face o idee destul de exactã despre partea
corporalã care trebuie sã conducã procesul mersului.

Mersul conºtient – pas cu pas
Procesul mersului conºtient are douã pãrþi. Prima

constã în extensia corpului ºi în târºâirea picioarelor. A doua
parte constã într-un mers liber, condus de sacrum.

1. Poziþia de început:

a. Stai în picioare, cu tãlpile uºor depãrtate, la o
distanþã egalã cu lãþimea ºoldurilor. Dacã
degetele de la picioare sunt orientate cãtre
exterior, roteºte-þi cãlcâiele astfel încât tãlpile sã
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devinã paralele. Dacã aceastã poziþie îþi
provoacã o tensiune prea mare la nivelul
coapselor, adoptã o poziþie intermediarã.
Provoacã-þi corpul sã adopte o poziþie nouã, dar
nu exagera.

b. Braþele atârnã liber pe lângã corp.

c. Capul ºi gâtul sunt relaxate ºi orientate ca ºi cum
ai privi uºor în jos.

2. Începe sã practici respi-
raþia Esenþei. Urmãreºte
sã conºtientizezi îndeo-
sebi relaxarea pe care o
produce aceastã res-
piraþie.

3. Aplicã exerciþiul înrãdã-
cinãrii ºi încearcã sã
simþi fluxul energetic
care trece ascendent
prin corp.

4. Apropie-þi tãlpile.

5. Aplicã extensia pe
partea stângã a corpului.

a. „Adaugã“ gradat o
greutate suplimen-
tarã asupra piciorului
stâng (sau drept; nu
conteazã cu care

Mersul conºtient:
extinde-þi în jos piciorul
ºi permite-i torsului sã
se alungeascã în sus,

ridicând astfel greutatea
de pe celãlalt picior.
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picior începi). În acelaºi timp, alungeºte-þi în sus
jumãtatea superioarã stângã a corpului. La fel ca
în cazul exerciþiului de înrãdãcinare, punctele de
separaþie sunt sacrumul, respectiv a cincea
vertebrã lombarã. În timp ce piciorul stâng pare
sã apese mai puternic asupra solului, alungeºte-þi
în sus torsul, din talie, ca ºi cum ai creºte, devenind
mai înalt. Scopul este sã îþi întinzi corpul în ambele
direcþii. Aceastã alungire a jumãtãþii stângi a
corpului va ridica o parte din greutatea care apasã
pe piciorul drept
(opus). Pânã acum,
miºcarea a fost mini-
mã. Ea trebuie sã
provinã din sacrum
(nu te lãsa condus de
umeri). Urmãreºte sã
îþi pãstrezi relaxarea
capului ºi a gâtului.
Mai presus de toate,
nu îþi înclina corpul.
Nu putem sublinia
îndeajuns aceastã
necesitate.

6. Când ajungi sã îþi simþi
întreaga greutate pe
piciorul stâng, lasã-þi
piciorul drept sã alu-
nece în faþã, pe o

Dupã ce ai practicat
extensia pe partea

stângã, târâie-þi piciorul
drept în faþã.
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distanþã de circa jumãtate din lungimea tãlpii
(aproximativ 10-15 centimetri, în funcþie de lun-
gimea tãlpii tale).

7. Repetã apoi acest proces cu partea opusã a corpului.
Aminteºte-þi cã nu este vorba de un proces de
legãnare a corpului, ci de alungire efectivã. Miº-
carea poate fi comparatã într-o anumitã mãsurã cu
mersul pe picioroange, în sensul cã întreaga
greutate a corpului este purtatã când pe o parte,
când pe cealaltã.

8. Dupã ce ai practicat
astfel patru paºi târâiþi,
deschide ochii, nu te
mai focaliza asupra res-
piraþiei Esenþei ºi începe
sã mergi mai rapid, cu
paºi naturali. Urmãreºte
sã nu cazi din nou în
vechile obiºnuinþe le-
gate de mers. Lasã-þi
corpul ºi braþele sã facã
miºcãrile pe care le
doresc. Foarte mulþi
oameni descoperã cã
dacã îºi lasã braþele sã
se miºte aºa cum doresc
(fãrã sã le miºte din
obiºnuinþã), acestea se
balanseazã la unison.

Alungeºte-þi jumãtatea
dreaptã a corpului ºi

târâie-þi piciorul stâng în
faþã.



129

Elongaþiile

Ai observat vreodatã un copil alergând pentru prima
datã? De regulã, braþele sale au tendinþa sã se balanseze
în aceeaºi direcþie, iar miºcãrile sale nu sunt influenþate de
memorie. Ele nu sunt încã diferenþiate sau organizate pentru
a opera dupã anumite tipare familiare, indiferent de nevoile
reale ale miºcãrii. Pe mãsurã ce mersul tãu se va accelera,
braþele vor începe sã se balanseze în maniera lor obiºnuitã,
dar chiar ºi aceastã reacþie este învãþatã, nu spontanã. În
mod normal, miºcãrile ar trebui fãcute pentru cã sunt în
armonie cu noi, nu din memorie sau pentru cã le
considerãm normale. Lasã-þi corpul sã înveþe din nou sã
meargã ºi sã se ancoreze în momentul prezent, nu în
amintirile sale din trecut.

Curgerea înainte

Beneficii

Acesta este unul din cele mai complexe exerciþii din
aceastã gamã. El este extrem de util pentru eliberarea
tensiunilor la nivelul coloanei vertebrale ºi pentru lãrgirea
spaþiului dintre vertebre. Dacã vei practica în mod corect
exerciþiul (fiind atent mai degrabã la fluxurile energetice
decât la miºcãrile propriu-zise), vei constata cã el îþi va
influenþa în mod considerabil felul în care mergi ºi în care
execuþi alte miºcãri. În plus, îþi va oferi numeroase
informaþii legate de fluxurile energetice care trec prin corpul
tãu ºi despre zonele corporale blocate, precum ºi despre
felul în care poþi debloca aceste zone.
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Intenþia
Exerciþiul constã într-o aplecare înainte cu genunchii

drepþi (dar nu rigizi), ca ºi cum þi-ai propune sã îþi atingi
degetele de la picioare. Cheia succesului în cazul acestui
exerciþiu constã în urmãrirea fluxurilor energetice. În timp
ce „curgi“ înainte, existã douã zone corporale care au
tendinþa sã se elibereze de tensiuni, în funcþie de miºcarea
în jos sau în sus pe care o execuþi. Prima zonã este cuprinsã
între omoplaþi ºi a ºasea vertebrã toracicã (T6), iar a doua
este zona sacrumului.

Fii cu deosebire atent la separarea dintre jumãtatea
superioarã ºi cea inferioarã a corpului. Înainte de a-þi începe
„curgerea“, conºtientizeazã aceastã separaþie. Ea poate fi
accentuatã în timpul expiraþiei prin apropierea uºoarã a
ombilicului de ºira spinãrii dupã conectarea la fluxul
energetic care îþi trece prin corp.

Nu uita:
În timpul acestui exerciþiu, trebuie sã fii cu deosebire

focalizat asupra experienþei ºi asupra momentului prezent.
Nu-þi face griji în ceea ce priveºte amploarea miºcãrii.
Observã doar cum te simþi ºi cât de mult se detensioneazã
fiecare vertebrã în parte. Cu cât vei executa exerciþiul mai
lent, cu atât mai interesantã va deveni experienþa. La un
moment dat, vei descoperi cã nu ai nicio idee la ce distanþã
de podea se aflã mâinile tale, dar nu-þi va mai pãsa de acest
lucru. Picioarele devin înrãdãcinate în sol, iar fluxul ener-
getic te conduce într-o cãlãtorie fãrã sfârºit prin corpul tãu.
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Curgerea înainte pas cu pas
1. Începe prin a aplica exerciþiul înrãdãcinãrii (vezi

pagina 98).

Un sfat: nu uita sã îþi extinzi rãdãcinile, astfel încât
fluxul energetic care îþi trece prin corp ºi iese prin creºtetul
capului sã fie cât mai consistent. În ultimã instanþã, la el
se referã „curgerea“ care dã numele exerciþiului.

Cu cât vei conºtientiza mai plenar separaþia dintre cele
douã jumãtãþi ale corpului (cea superioarã ºi cea inferioarã),
cu atât mai uºor va deveni acest exerciþiu. De aceea, începe
prin a deveni conºtient de fluxul descendent care pleacã
din sacrum. Gândeºte-te cã de acesta atârnã o greutate de
50 de kilograme. Focalizeazã-þi atenþia asupra cãlcâielor ºi
declanºeazã astfel fluxul energetic.

2. Începe procesul de „curgere“:

a. Lasã-þi coloana sã se aplece înainte, vertebrã cu
vertebrã, începând cu prima vertebrã cervicalã
(de la nivelul gâtului). În tot acest timp, pãstreazã
sentimentul înrãdãcinãrii în sol (la nivelul
cãlcâielor), dar ºi al greutãþii care îþi atârnã de
sacrum. Singura zonã care acþioneazã este cea
cuprinsã între omoplaþi, ca ºi cum capul ºi gâtul
ar fi desprinse de aceastã zonã (îþi reamintim de
asemenea cã toate miºcãrile se fac exclusiv în
timpul expiraþiei).

b. Nu te gândi cât de departe împingi miºcarea sau
care va fi finalitatea ei. Fii cât mai prezent în
mijlocul acestei experienþe ºi lasã-þi fiecare
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vertebrã a coloanei sã se elibereze de tensiuni.
Dupã ce vei învãþa tehnica de Eliberare a
aburului din capitolul 7, o vei putea aplica
muºchilor situaþi de o parte ºi de alta a
vertebrelor cervicale, fapt care va lãrgi ºi mai
mult spaþiul dintre acestea.

c. Pe mãsurã ce avansezi cãtre a doua zonã,
eliberând succesiv vertebrele toracice, imagi-
neazã-þi întregul bazin energetic situat în partea
din spate a taliei. Cu fiecare nouã expiraþie,
conºtientizeazã fluxul descendent care pleacã

dinspre sacrum cãtre cãlcâie
ºi permite porþiunii din co-
loana vertebralã pe care o
rulezi sã se alungeascã în
partea opusã (ascendentã).
Aceastã conºtientizare este
cu deosebire utilã atunci
când ajungi la partea lom-
barã a coloanei vertebrale
sau la orice zonã care este
blocatã ºi / sau tensionatã.

Un sfat: în timpul
acestei miºcãri, mulþi practi-
canþi au tendinþa greºitã de
a-ºi ridica sacrumul, prac-
ticând elongaþia dintr-un
unghi incorect ºi pierzând
astfel senzaþia de înrãdã-
cinare. Îþi reamintim în

Zona dintre omoplaþi
controleazã întinderea
vertebrelor cervicale.
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aceastã direcþie cã toate
miºcãrile trebuie sã þinã cont
de separaþia dintre sacrum ºi
a cincea vertebrã lombarã
(L5). Fluxurile energetice
care pleacã din sacrum
coboarã cãtre sol, iar cele
care pornesc de la a cincea
vertebrã lombarã sunt ascen-
dente, alungind jumãtatea
superioarã a corpului ºi
creând un spaþiu suplimentar
între oasele întregii structuri
fizice.

Pe toatã durata exer-
ciþiului, focalizeazã-þi atenþia
asupra fluxurilor energetice
ºi nu uita de punctul Esenþei.
Dacã uiþi de acesta din urmã, opreºte imediat miºcarea ºi
conºtientizeazã-l din nou. Dacã poþi regãsi cu aceastã ocazie
fluxurile energetice, continuã-þi miºcarea în jos. Dacã nu,
revino la poziþia verticalã.

3. Revenirea la poziþia verticalã:

a. Pentru a reveni, tot ce trebuie sã faci este sã
inversezi procesul. Atenþia rãmâne focalizatã
asupra sacrumului. Reaºeazã-þi vertebrele la loc,
începând de jos în sus. Continuã sã conºtientizezi
fluxurile energetice.

Scripetele din zona
sacralã controleazã vertebrele

spatelui
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b. Lasã-þi spatele sã revinã la poziþia verticalã, iar
în final fã acelaºi lucru ºi cu vertebrele cervicale.
Când ai ajuns la nivelul gâtului, focalizeazã-þi
asupra lui atenþia perifericã, pânã când capul
ajunge din nou în poziþie verticalã.

4. În continuare, începe sã mergi conºtient (începe
direct cu pasul 4 al exerciþiului mersului conºtient).

a. Înainte de a-þi târâi paºii, ai grijã sã îþi întinzi o
jumãtate lateralã a corpului ºi sã îþi apropii tãlpile.

Nu uita: atât timp cât nu te vei ambiþiona sã te apleci
prea tare în faþã, acest exerciþiu îþi va permite o detensionare
fantasticã a spatelui ºi a gâtului. Dacã te-ai aplecat prea mult
în faþã ºi îþi vine greu sã revii lent la poziþia verticalã,
îndoaie-þi puþin genunchii sau pune capãt exerciþiului. Nu
forþa niciodatã miºcãrile. Într-o primã fazã, extensia coloanei
vertebrale va echivala cu pãtrunderea într-un „teritoriu nou“
ºi îþi va provoca anumite tensiuni, dar acestea nu trebuie
sã depãºeascã nicio clipã senzaþia de disconfort (nu trebuie
sã devinã dureroase). Dacã durerea devine prea ascuþitã,
înseamnã cã te-ai ambiþionat prea tare ºi cã ai împins
miºcarea prea departe. În acest caz, încheie exerciþiul sau
roagã pe cineva sã te ajute sã te îndrepþi.

Curgerea înainte din poziþia ºezând:
o alternativã pentru curgerea înainte
din poziþia în picioare
Dacã nu poþi sta în picioare (dintr-un motiv sau altul),

ai alternativa de a practica acest exerciþiu în poziþia ºezând
pe un scaun sau chiar pe un fotoliu. Aplicã înrãdãcinarea
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la nivelul tãlpilor sau al sacrumului. Cultivã senzaþia cã de
sacrum îþi atârnã o greutate. În rest, exerciþiul este identic.
La fel ca în cazul de dinainte, ceea ce conteazã este sã nu
forþezi nicio clipã aplecarea înainte. Chiar dacã nu îþi apleci
capul decât doi milimetri, dacã ai sesizat fluxul energetic
ºi apoi ai revenit în poziþia verticalã, înseamnã cã exerciþiul
þi-a reuºit. Unicul scop al exerciþiului este conºtientizarea
fluxurilor energetice care îþi trec prin corp atunci când
execuþi aceste miºcãri.

Curgerea înainte din poziþia ºezând:
pas cu pas

Procesul începe exact la fel ca în cazul exerciþiului
înrãdãcinãrii practicat în poziþia ºezând (pagina 98):

Curgerea înainte din poziþia
ºezând: începe prin a practica

exerciþiul înrãdãcinãrii.

Apleacã-þi lent capul ºi gâtul
în faþã.
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1. Relaxeazã-þi întregul corp.

2. Imagineazã-þi cã îþi cresc rãdãcini.

3. Conecteazã-te cu fluxul energetic. Conºtientizeazã
ascensiunea acestuia prin corp ºi ieºirea prin
creºtetul capului.

a. La modul ideal, ar trebui sã simþi în permanenþã
acest flux, indiferent dacã stai în picioare,
ºezând, culcat pe spate sau pe burtã.

4. Apleacã-þi din ce în ce mai mult capul ºi gâtul
înainte, ghidând miºcarea din zona omoplaþilor.
Când nu mai poþi avansa cu aceastã miºcare,
continuã sã te apleci înainte, dar ghidând miºcarea

Când capul ºi gâtul sunt
plenar relaxate (înclinate în

faþã), începe sã îþi apleci
inclusiv spatele.

Dupã ce te-ai aplecat
suficient de mult înainte, atât

cât sã te simþi confortabil,
începe sã revii la poziþia

verticalã.
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din zona sacrumului. În tot acest timp, conºti-
entizeazã fluxurile energetice. Dacã nu mai poþi
avansa, începe miºcarea inversã (de revenire la
poziþia verticalã).

5. Dupã ce ai revenit la poziþia verticalã, ridicã-te în
picioare ºi practicã mersul conºtient (dacã poþi face
acest lucru).

Elongaþia cu ajutorul unei mingi de
tenis

Acest exerciþiu este un test perfect pentru cultivarea
senzaþiei de dizolvare. La fel ca în cazul tuturor exerciþiilor,
accentul trebuie pus pe fluxul energetic ºi pe senzaþiile
corporale, astfel încât sã descoperi noi modalitãþi de a te
deschide ºi de a te elibera de tensiuni.

Începerea exerciþiului
Foloseºte o minge de tenis nouã sau aproape nouã.

Exerciþiul trebuie sã fie o provocare pentru corp, dar dacã
ajungi la faza de spasme musculare sau dacã senzaþia de
disconfort devine insuportabilã, alege o minge mai micã sau
mai moale.

Notã: exerciþiul este foarte dificil. Nu numai cã
exercitã o anumitã presiune asupra unor muºchi ai spatelui
care stau aproape tot timpul încordaþi, dar preseazã asupra
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întregii coloanei vertebrale. De aceea va trebui sã îþi relaxezi
la maxim nu doar coloana, ci întregul corp.

La început, exerciþiul þi se poate pãrea destul de
intimidant, dar schimbãrile pe care le provoacã în corp sunt
uimitoare. Pe mãsurã ce corpul tãu va învãþa sã se relaxeze
ºi sã se elibereze de tensiuni, exerciþiul þi se va pãrea din
ce în ce mai confortabil, ba chiar vei începe sã îl practici
cu un entuziasm din ce în ce mai mare.

Elongaþia cu ajutorul unei mingi de
tenis: pas cu pas
1. Întinde-te pe spate ºi aplicã o scanare a solului.

2. Pe expiraþie, ridicã-þi genunchii, câte unul pe rând,
pânã când amândoi ajung sã fie ridicaþi.

3. Plaseazã o minge de tenis între scapulã ºi coloana
vertebralã. Mingea va fi astfel situatã chiar sub
muºchii romboizi. Mingea nu trebuie sã preseze

Plasarea mingii de tenis pe muºchiul dintre omoplat
ºi ºira spinãrii
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asupra ºirei spinãrii sau asupra omoplatului; de
aceea, modificã-i poziþia dacã este necesar. Ea
trebuie plasatã în apropierea treimii inferioare a
omoplatului.

4. Întinde-þi lateral braþul ºi ridicã antebraþul puþin
deasupra capului. Dacã nu atinge solul, îl poþi
sprijini de o pernã. Pe mãsurã ce umãrul ºi muºchii
pieptului se relaxeazã, în mod normal antebraþul ar
trebui sã poatã ajunge sã se sprijine de sol.

5. Rãmâi în aceastã poziþie ºi aplicã respiraþia Esenþei
timp de cel puþin cinci minute. Cu cât vei rãmâne
mai mult timp în ea, cu atât mai profunde vor fi
schimbãrile corporale.

Dacã antebraþul nu atinge solul, poþi plasa

o pernã sub el.

Notã: scopul acestui exerciþiu este de a-þi detensiona
la maxim zona din jurul mingii de tenis ºi de a conºtientiza
fluxul energetic care trece dincolo de acest obstacol,
curgând de-a lungul spatelui cãtre creºtetul capului.
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6. Dupã ce ai terminat exerciþiul pe o parte, schimbã

poziþia mingii de cealaltã parte a coloanei.

Notã: cele douã pãrþi laterale acumuleazã tensiuni

diferite, întrucât noi ne folosim inegal muºchii. De aceea,

detensionarea uneia dintre cele douã pãrþi laterale se poate

dovedi relativ uºoarã, în timp ce detensionarea celeilalte se

poate dovedi aproape imposibilã. Oricum ar fi, nu-þi face

probleme prea mari. Lasã lucrurile sã evolueze în ritmul lor.

Elongaþia cu ajutorul unei mingi de
tenis: poziþii alternative

Dacã exerciþiul þi se

pare prea dificil în poziþia

culcat, îl poþi practica stând

în picioare ºi sprijinindu-te

de un zid. Cu cât corpul tãu

va fi mai înclinat, cu atât

mai mare va fi presiunea

exercitatã de minge, ºi impli-

cit provocarea pentru corp.

Ai grijã ca tãlpile sã se

sprijine ferm de sol ºi sã nu

alunece, pentru a nu cãdea.

De asemenea, poþi practica

acest exerciþiu stând pe un

scaun cu spãtar ºi plasând

mingea între spate ºi spãtar.

Elongaþia cu ajutorul unei
mingi de tenis: plaseazã

mingea pe muºchiul dintre
omoplat ºi coloana vertebralã.
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Aceasta este însã posibilitatea care oferã provocarea cea
mai redusã pentru corp.

Elongaþia cu ajutorul prosopului

Scopul acestui exerciþiu este de a lãrgi spaþiul interior ºi
de a ne alungi corpul. Dacã ne aºezãm pe un prosop sau pe
un alt obiect, acesta modificã felul în care ne conectãm la
fluxurile energetice ºi fizice din corp. De aceea, exerciþiul ne
ajutã sã observãm mai bine undele energetice care ne trec prin
corp. În cadrul acestui exerciþiu, noi creãm în calea fluxului
energetic un obstacol artificial, respectiv un prosop rulat.

Elongaþia cu ajutorul prosopului: pas
cu pas

Începerea exerciþiului: Ia un prosop mare de baie ºi
împãtureºte-l pe lungime (o datã sau de douã ori), apoi
ruleazã-l strâns. În final, prosopul ar trebui sã aibã un
diametru de 10-15 centimetri ºi lãþimea mai mult sau mai
puþin egalã cu cea a spatelui tãu.

Fiecare poziþie succesivã a prosopului va genera o
percepþie diferitã a fluxului energetic. Cele patru poziþii
(atunci când stai pe spate) sunt:

A. Cu prosopul sub cap
B. Cu prosopul sub gât
C. Cu prosopul sub omoplaþi (la nivelul sfârcurilor)
D. Cu prosopul sub sacrum
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Ruleazã un prosop mare de
baie, astfel încât lãþimea lui
sã fie aproximativ egalã cu

cea a spatelui tãu.

Ruleazã cât mai strâns
prosopul, astfel încât sã aibã
un diametru de aproximativ

10-15 centimetri.

A. Prosopul este aºezat sub
cap. Braþele sunt aºezate pe

lângã corp.

B. Prosopul este aºezat sub
gât. Braþele sunt aºezate pe

lângã corp.
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C. Prosopul este aºezat sub omoplaþi. Braþele sunt
orientate în sus.

D. Prosopul este aºezat sub sacrum. Braþele sunt

orientate în sus.

1. Începe prin a face o scanare a solului. Observã ce
senzaþii corporale simþi, astfel încât sã le poþi
compara cu cele de dupã executarea exerciþiului.

2. Practicã respiraþia Esenþei. Obiºnuieºte-te întot-
deauna cu aceastã respiraþie, înainte de a trece la
celelalte aspecte ale oricãrui exerciþiu din aceastã
gamã.
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3. Pe expiraþie, ridicã-þi pe rând genunchii (ca ºi cum
i-ar ridica trãgând de rotulã în sus), târând cãlcâiele
la sol. Degetele de la picioare rãmân relaxate. Cel
mai bine este sã practici acest exerciþiu cu picioarele
goale.

4. Când amândoi genunchii sunt ridicaþi, plaseazã
prosopul rulat sub cap (poziþia A), chiar sub occipital,
astfel încât partea din spate a craniului sã se sprijine
de el. Dupã ce ai aºezat prosopul, adu-þi din nou
mâinile pe lângã corp.

Un sfat pentru aºezarea prosopului: dacã te simþi
neconfortabil în aceastã poziþie sau dacã bãrbia îþi apasã
pe piept, desfã puþin prosopul, pânã când senzaþia devine
mai agreabilã. Totuºi, o anumitã presiune trebuie sã rãmânã
(prosopul trebuie sã reprezinte o anumitã provocare pentru
corp).

5. Conºtientizeazã fluxul energetic pe care îl creeazã
respiraþia Esenþei (dinspre sacrum cãtre creºtetul
capului).

a. Nu lãsa fluxul energetic sã se opreascã la nivelul
creºtetului capului; lasã-l sã treacã dincolo de
acesta, ca ºi cum ar ieºi din corp. Cu fiecare
respiraþie nouã, corpul se regenereazã, ampli-
ficând fluxul energetic. Conºtientizeazã acest
flux pânã când începi sã te simþi confortabil pe
întregul lui traseu (de la sacrum pânã în creºtetul
capului ºi mai departe).
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6. Observã felul în care influenþeazã fluxul energetic
prosopul rulat de sub cap (care acþioneazã ca un
obstacol în calea fluxului). Fiecare parte a acestui
exerciþiu va amplifica diferite aspecte ale fluxului
energetic ºi reacþia ta faþã de acesta: fie de
cramponare de presiunea provocatã de prosop, fie
de conºtientizare a curgerii fluxului dincolo de
acesta.

7. Dacã ai reuºit sã simþi plenar fluxul energetic de la
sacrum pânã în creºtetul capului, eliberându-þi astfel
zona corporalã a capului de tensiuni, scoate
prosopul de sub cap.

8. Pe expiraþie, coboarã pe rând genunchii. Miºcarea
este condusã de cãlcâie, care se târãsc la sol, în
timp ce degetele de la picioare sunt trase înapoi.

a. Întinde-þi cât mai mult picioarele în faþã, ca ºi
cum ai împinge un obiect cu ele. În acest fel,
îþi vei întinde oasele picioarelor ºi vei facilita
fluxurile energetice care trec prin ele dinspre
zona inferioarã a spatelui pânã la cãlcâie.

9. Dupã ce þi-ai întins ambele picioare, practicã din
nou o scanare a solului.

a. Conºtientizeazã diferenþele dintre senzaþiile de
dinainte ºi cele de dupã practicarea exerciþiului.

10. Repetã întregul exerciþiu (paºii 1-9), dar de data
aceasta plaseazã prosopul sub gât (poziþia B).
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Poziþia prosopului: Atunci când prosopul este aºezat
sub gât, apare o senzaþie de tracþiune, capul fiind suspendat
deasupra prosopului. Umerii trebuie sã se sprijine
confortabil de prosop, iar capul trebuie sã atârne pe spate.
El nu trebuie sã atingã solul, dar trebuie totuºi sã se simtã
confortabil în aceastã poziþie. Dacã senzaþia este de
disconfort, modificã poziþia prosopului. În final, readu
braþele pe lângã corp.

Înainte de a face scanarea solului (pasul 9), scoate
prosopul de sub gât.

11. Când ai terminat, coboarã pe rând picioarele ºi fã
o nouã scanare a solului.

12. Repetã întregul exerciþiu (paºii 1-9), dar de data
aceasta plaseazã prosopul sub spate, la nivelul
sfârcurilor (poziþia C). Dacã este necesar, modificã
diametrul prosopului rulat, astfel încât poziþia sã fie
o provocare pentru corp, dar senzaþia de disconfort
sã nu fie excesiv de mare, astfel încât sã nu te poþi
relaxa deloc.

Un sfat referitor la poziþie: de data aceasta, braþele
trebuie ridicate în sus, deasupra umerilor, cu antebraþele
ridicate în sus (coatele sunt îndoite). Dacã aceastã poziþie
se dovedeºte prea neconfortabilã sau dacã mâinile nu ajung
la sol, ci rãmân suspendate în aer, îþi poþi sprijini antebraþele
de douã perne sau le poþi aºeza pe piept.

13. Aplicã respiraþia Esenþei ºi conºtientizeazã felul în
care îþi modificã acest obstacol capacitatea de a
percepe fluxul energetic care îþi trece prin corp.
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Dupã ce ai conºtientizat plenar fluxul energetic ºi
þi-ai detensionat zonele rigide ale corpului, scoate
prosopul de sub spate.

Dacã este necesar, sprijinã-þi antebraþele pe douã perne.

14. Pe expiraþie, coboarã pe rând picioarele la sol, cu
cãlcâiele în faþã.

15. Repetã paºii 1-9, dar de data aceasta plaseazã
prosopul sub sacrum (poziþia D).

Poziþia prosopului: modificã diametrul prosopului
astfel încât poziþia sã fie o provocare pentru corp, dar
senzaþia de disconfort sã nu fie excesiv de mare. Pelvisul
trebuie sã fie uºor ridicat de la sol, în timp ce spatele
coboarã lin pânã ajunge sã se sprijine de podea. Prosopul
nu trebuie sã fie atât de jos încât sã creeze o presiune prea
mare asupra coccisului. Dacã prosopul este aºezat prea sus,
coccisul tinde sã atingã pãmântul, iar spatele se curbeazã
ºi devine concav. Aceastã poziþie este incorectã. Partea
inferioarã a spatelui trebuie sã fie doar uºor curbatã în jos
ºi cât mai deschisã.
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16. Braþele sunt ridicate deasupra umerilor, cu coatele
îndoite. Aplicã respiraþia Esenþei.

17. Pe expiraþie, conºtientizeazã fluxul energetic ºi
sesizeazã influenþa noului obstacol în calea undei
energetice.

18. Practicã acest exerciþiu pânã când îþi vei detensiona
toate zonele blocate. În mod normal, în final ar
trebui sã simþi plenar fluxul energetic care circulã
de la sacrum pânã în creºtetul capului.

19. Dupã ce simþi cã ai terminat, ridicã-te uºor ºi scoate
prosopul de sub sacrum.

20. Readu braþele pe lângã corp. Pe expiraþie, coboarã
pe rând genunchii (cu cãlcâiele înainte), pânã când
ambele picioare ajung sã se sprijine de sol.

21. Fã o nouã scanare a solului ºi observã schimbãrile
pe care le-a produs exerciþiul la nivelul percepþiilor
tale.

22. Ridicã-te din nou în poziþia ºezând.

a. Aplicã de câteva ori respiraþia Esenþei în aceastã
poziþie, ºi abia apoi ridicã-te în picioare.

23. Fã câþiva paºi prin camerã ºi bea puþinã apã.

Notã: îndeosebi la început, acest exerciþiu trebuie sã
dureze 15-20 de minute (circa 5 minute pentru fiecare
poziþie). Nu te grãbi sã treci de la o secþiune la alta a
exerciþiului. Scopul lui este sã înveþi cum susþine corpul tãu
tensiunile ºi cum se poate elibera de ele, astfel încât sã se
deschidã mai mult în faþa fluxului energetic.
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Dupã ce ai practicat exerciþiul de mai multe ori, îi poþi
scurta durata renunþând la scanãrile solului dintre secþiuni.
Cu aceastã ocazie, percepþiile pe care le vei simþi se vor
schimba (lucru care nu este nici bine, nici rãu; este pur ºi
simplu diferit). De asemenea, dacã doreºti poþi practica mai
mult timp o singurã poziþie, pentru a-þi detensiona zona
respectivã.

Spirala ascendentã ºi descendentã:
urmãrirea fluxului energetic al
Pãmântului

În timp ce observã miºcãrile energiei prin sistemul lor,
foarte mulþi oameni remarcã faptul cã aceasta se deplaseazã
în spirale. Acest lucru este demonstrat inclusiv de
numeroasele spirale care existã în naturã, cum ar fi cea a
cochiliei unui melc. ªi noi putem simþi aceste fluxuri
spiralate în interiorul nostru. Pentru a conºtientiza mai bine
acest proces, ne putem miºca fizic în spiralã în timp ce
coborâm din poziþia în picioare în poziþia ºezând cu
picioarele încruciºate, iar apoi înapoi. Cu cât vom
conºtientiza mai profund aceste fluxuri spiralate în interiorul
nostru ºi cu cât ne vom identifica mai mult cu ele, cu atât
mai uºor va deveni accesul nostru la ele.

Direcþia în care evolueazã aceste spirale este mai puþin
importantã; ceea ce conteazã este sã observãm curgerea în
spiralã a energiei.
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Acest exerciþiu necesitã o anumitã practicã. La fel ca
în cazul tuturor exerciþiilor, dacã simþi cã el se dovedeºte
prea dificil pentru corpul tãu, nu îl practica sau modificã-l.
Orice miºcare poate fi o ocazie de a descoperi fluxul
energetic care stã la baza ei.

Spirala ascendentã ºi descendentã: pas
cu pas
Ai observat vreodatã cum se aºeazã un câine? De

regulã, el priveºte în jur ºi apoi începe sã se roteascã lent
într-un cerc pânã când se aºeazã complet. În cadrul
exerciþiului de faþã, noi îi vom imita miºcãrile. Dacã doreºti,
poþi practica acest exerciþiu într-o manierã mai simplã,
profitând oricum de pe urma lui. Prima variantã pe care o
vom prezenta este cea mai dificilã, dupã care vom indica
o variantã mai uºoarã a lui, dar care permite în egalã mãsurã
experimentarea miºcãrii în spiralã a energiei.

Exerciþiul poate fi practicat pornind de la poziþia în
picioare sau ºezând, dar cei mai mulþi dintre oameni
considerã cã este mai uºor sã porneascã de la poziþia
ºezând.

1. Aºeazã-te la sol, cu picioarele încruciºate.

2. Începe sã practici respiraþia Esenþei.

3. Pe una din expiraþii, începe etapa în miºcare a
exerciþiului. Pentru aceasta este nevoie de o expiraþie
sau douã. Miºcarea reprezintã o elongaþie a fluxului
energetic.
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Spirala ascendentã 1 Spirala ascendentã 2

Spirala ascendentã 3 Spirala ascendentã 4
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Spirala ascendentã 5 Spirala ascendentã 6

Spirala ascendentã 7 Spirala ascendentã 8
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4. Executã o miºcare în
spiralã, sprijinindu-te
de mâini ori de câte
ori este necesar,
pânã când ajungi sã
te ridici în picioare.

O metodã alternativã:
Începe sã te învârþi lent în
cerc, începând din poziþia în
picioare. Lasã-te pe vine ºi
aºeazã-te treptat la sol. In-
verseazã apoi procesul. Nu te
gândi sã execuþi o spiralã
perfectã. Singurul lucru care
conteazã în cadrul acestui
exerciþiu este sã îþi faci o idee legatã de miºcarea în spiralã
ºi de fluxul energiilor în timp ce te ridici sau cobori la sol.
Dacã simþi nevoia, sprijinã-te de un scaun sau de o altã
proptea.

5. Repetã de mai multe ori aceastã miºcare, din poziþia
ºezând în poziþia în picioare. Fii cu deosebire atent
la poziþia capului ºi a gâtului.

Un sfat: nu te lãsa condus de cap atunci când te ridici
(ca ºi cum cineva te-ar trage în sus de el). Lasã-te condus
de picioare. Roteºte-te în direcþia piciorului aflat în interior
(atunci când stai cu picioarele încruciºate).

6. În continuare, lucrurile devin relativ uºoare. Revino
din poziþia în picioare în poziþia ºezând. Executã

Spirala ascendentã 6
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miºcarea în spiralã în direcþia opusã celei în care
te-ai ridicat.

Un sfat: Nu te grãbi, întrucât s-ar putea sã ameþeºti.

Notã de avertisment: fii foarte atent ºi sprijinã-te de
braþe ori de câte ori simþi nevoia. Dacã exerciþiul þi se pare
prea dificil, nu îl practica! Existã ºi alte modalitãþi de a te
ridica ºi de a te aºeza la sol, mai puþin dificile, dar care te
pot ajuta sã simþi fluxul energetic.

Spirala descendentã 1 Spirala descendentã 2
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Spirala descendentã 3 Spirala descendentã 4

Spirala ascendentã 5 Spirala ascendentã 6
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O altã miºcare în spiralã
1. Începe sã practici respiraþia Esenþei.

2. Expirã ºi începe sã mergi lent în spiralã, îndoind
treptat genunchii, pânã când ajungi sã stai în patru
labe. Continuã sã te roteºti lent pânã când ajungi
sã stai într-o poziþie ºezând.

3. Continuã sã practici respiraþia Esenþei ºi începe
gradat miºcarea ascendentã, de ridicare în poziþia
verticalã (numai pe expiraþie).

Notã: mai întâi, vei ajunge din nou în patru labe, apoi
în poziþia ghemuit, ºi abia apoi în picioare.

4. Poþi practica miºcarea în spiralã în orice direcþie.
Capul ºi gâtul trebuie sã rãmânã uºor înclinate pânã
când ajungi din nou în poziþia verticalã.

Un sfat: Dacã este executat corect, exerciþiul conduce
la o elongaþie a întregului corp. La început, te poþi sprijini
de un scaun sau de un perete pentru a te echilibra. Ori de
câte ori practici unul din exerciþiile din aceastã gamã, este
important sã te simþi în permanenþã în siguranþã.

Dacã doreºti, îþi poþi inventa propriile variante ale
exerciþiului. Ca de obicei, scopul lui este de a te ajuta sã
îþi descoperi propriile fluxuri energetice interioare.
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Micromiºcãrile

Scopul unei micromiºcãri este de a realiza un set de
miºcãri minuscule, combinate cu respiraþia Esenþei, ºi de
a simþi fluxurile energetice din corp.

Exerciþiul contribuie la crearea unei independenþe a
miºcãrilor între jumãtatea superioarã ºi cea inferioarã a
corpului, la fel ca în cazul dansurilor hula. În ultimã
instanþã, aceste miºcãri fizice nu trebuie sã depãºeascã doi
centimetri, sau chiar mai puþin. Scopul lor este de a
descoperi ºi de a te conecta cu fluxurile energetice cor-
porale create de respiraþia Esenþei.

În timp ce practici acest exerciþiu, poþi asocia
detensionarea celor cinci diafragme cu conºtientizarea
fluxurilor energetice. Aceasta este varianta mai avansatã a
exerciþiului.

În sine, exerciþiul permite miºcarea oaselor ºezutului
cu ajutorul muºchilor fesieri. Aceastã miºcare este însoþitã
de mici miºcãri ale pelvisului, independente de jumãtatea
superioarã a corpului.

Micromiºcãrile pas cu pas
1. Aºeazã-te pe marginea unui scaun, astfel încât sã

îþi poþi simþi cu uºurinþã oasele ºezutului. Spatele
trebuie sã stea drept, dar sã nu fie rigid. Capul ºi
gâtul trebuie sã fie relaxate ºi uºor înclinate în jos.
Braþele se odihnesc relaxate în poalã. (Pentru a-þi
gãsi oasele ºezutului, aºeazã-te cu mâinile sub fund,
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cu palmele orientate în sus. În aceastã poziþie, oasele
ºezutului vor apãsa direct pe palmele tale. Înainte
de a începe exerciþiul propriu-zis, scoate-þi mâinile
de sub fund ºi aºeazã-le confortabil în poalã).

2. Începe sã practici respiraþia Esenþei. Îþi reamintim
cã toate miºcãrile trebuie realizate pe expiraþie.

3. Pe expiraþie, apasã în jos osul stâng al ºezutului (va
urma apoi cel drept). Aceasta este o miºcare de
alungire concretã (nu virtualã).

Pentru a-þi gãsi oasele
ºezutului, aºeazã-te uºor

peste palme.
(Nu uita sã scoþi palmele de
sub fund atunci când începi

exerciþiul propriu-zis!)

Aºeazã-te pe marginea
scaunului, cu braþele pe

lângã corp.
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a. Chiar dacã miºcarea este executatã corect, ea nu
poate fi practic observatã din exterior, întrucât
miºcarea propriu-zisã nu depãºeºte câþiva mili-
metri. În cel mai bun caz, ea poate fi observatã
la nivelul genunchilor, întrucât odatã cu osul
stâng al ºezutului, piciorul stâng se alungeºte la
rândul lui. Ai grijã sã nu-þi înclini corpul în
partea respectivã. Conºtientizeazã cel mult
alungirea taliei pe partea stângã, care þi-ar putea
ridica torsul în cazul în care ai urmãri acest flux
energetic.

b. Relaxeazã-te cu fiecare nouã expiraþie. Ai opþi-
unea de a executa miºcarea de extensie gradat
(sacadat), câte puþin pe fiecare expiraþie, sau de
a-þi relaxa în totalitate pelvisul pe inspiraþie ºi de
a apãsa din nou osul de scaun la urmãtoarea
expiraþie. Ambele variante au avantajele lor. Prin
relaxarea pelvisului între expiraþii poþi învãþa
cum sã îþi relaxezi muºchii din jurul pelvisului
ºi poþi conºtientiza mai uºor calitatea fluxurilor
energetice generate de aceastã miºcare. Pe de
altã parte, dacã practici miºcarea sacadatã cu
fiecare nouã expiraþie (fãrã a relaxa pelvisul în
timpul inspiraþiilor), vei învãþa cât de departe poþi
împinge elongaþia osului ºezutului, care va
genera o prelungire a elongaþiei de-a lungul
întregului corp. Procedeul este foarte plãcut,
dacã te-ai obiºnuit cu ideea.
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4. Dupã ce ai terminat cu partea stângã, repetã
exerciþiul pe partea dreaptã a corpului.

a. Este interesant de remarcat cã cele douã pãrþi
oferã senzaþii diferite. De regulã, una dintre ele
va avea o deschidere mai mare ºi se va alungi
în mod natural mai mult decât cealaltã. Acest
lucru se datoreazã faptului cã noi nu ne folosim
în mod egal de muºchii noºtri ºi de cele douã
jumãtãþi ale corpului. Aceastã tendinþã creeazã
diferite obiºnuinþe corporale, dintre care unele
sunt bune ºi altele sunt rele. Primele induc o
stare de relaxare, iar celelalte o stare de stres.

Notã: dacã eºti stângaci sau dreptaci, acest lucru se
va reflecta în uºurinþa miºcãrii pe partea cores-
pondentã a corpului. Reantrenarea corpului în
sensul unei flexibilitãþi ºi al unui echilibru mai
plenar între cele douã pãrþi face parte integrantã din
procesul de reducere a stresurilor acumulate în
organism ºi de facilitare a miºcãrilor sale în general.

5. Dacã ai realizat micro-miºcãrile pe ambele pãrþi ale
corpului de patru sau de cinci ori, apasã osul stâng
al ºezutului pe prima jumãtate a expiraþiei ºi osul
drept pe a doua jumãtate. În acest fel, îþi vei muta
gradual greutatea ºi focalizarea de la partea stângã
la partea dreaptã a corpului, ºi invers. Dupã ce ai
practicat trecerea de la partea stângã la cea dreaptã
a corpului, practicã aceeaºi trecere de la partea
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dreaptã la cea stângã. Este uimitor cât de diferite

sunt percepþiile atunci când treci de la o parte la

cealaltã.

6. În continuare, aplicã micro-miºcarea osului pubian

cãtre partea din faþã a corpului (din nou, pe

expiraþie ºi continuând sã aplici respiraþia Esenþei).

Miºcarea nu va depãºi câþiva milimetri ºi va genera

o elongaþie cãtre partea din faþã. Încearcã aceastã

miºcare de patru sau de cinci ori.

7. Realizeazã aceeaºi miºcare, dar orientatã cãtre

spate. Nici aceastã miºcare nu va depãºi câþiva

milimetri, dar va genera o elongaþie care se va

propaga de-a lungul întregului spate. Repetã

miºcarea de patru sau de cinci ori.

8. Dupã ce miºcãrile ajung sã þi se parã confortabile,

aplicã miºcarea în faþã (cãtre osul pubian) pe o

expiraþie, apoi miºcarea în spate (cãtre coccis) pe

expiraþia urmãtoare. Când ºi acest set de miºcãri

ajunge sã þi se parã confortabil, treci la etapa

urmãtoare.

9. În continuare, încearcã sã realizezi o miºcare

circularã, la început în sensul acelor de ceasornic,

iar apoi în sens invers acelor de ceasornic.

a. Începe prin a-þi deplasa cãtre stânga osul

ºezutului (în timp ce expiri). Pe aceeaºi expiraþie,

continuã sã execuþi o miºcare circularã, în sensul
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acelor de ceasornic, cãtre osul pubian, apoi cãtre
osul drept al ºezutului. Dacã nu mai ai aer,
opreºte pentru câteva clipe miºcarea ºi inspirã
de voie. Continuã apoi miºcarea pe urmãtoarea
expiraþie, în sensul acelor de ceasornic, dinspre
osul drept al ºezutului cãtre coccis ºi apoi cãtre
osul stâng al ºezutului. În acest fel, miºcarea va
descrie un cerc integral. La modul ideal, miº-
carea ar trebui sã descrie un cerc integral pe o
singurã expiraþie, dar cu condiþia sã simþi deten-
sionãrile pe care le provoacã ea în interiorul
corpului.

b. Dacã ai terminat de practicat miºcarea în sensul
acelor de ceasornic, inverseazã sensul de rotaþie.
Începe cu osul drept al ºezutului ºi executã
miºcarea de rotaþie cãtre osul pubian, la fel ca
mai înainte. Miºcãrile sunt minuscule ºi au rolul
de elongaþie; de aceea, atunci când îþi întinzi o
anumitã zonã, tu amplifici practic greutatea pe
suprafaþa ei. Atunci când aplici miºcarea
circular, vei simþi aceastã elongaþie în toate cele
patru direcþii. Cu siguranþã, unul din sensurile de
rotaþie þi se va pãrea mai uºor decât celãlalt.
Aceastã percepþie este normalã, întrucât noi ne
folosim inegal muºchii, dobândind astfel
obiºnuinþe care ne limiteazã felul în care ne
miºcãm.
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Micromiºcãrile în viaþa de zi cu zi
Acesta este un exerciþiu minunat, care poate fi aplicat

stând pe scaun, într-un avion, la birou sau în maºinã (dar
numai când aceasta este opritã). Folosirea volanului maºinii
ca punct de echilibru adaugã o dimensiune complet nouã
acestui exerciþiu, care este unul din favoritele noastre.
Experimenteazã cât mai mult, creându-þi propriile tale
variante.

Notã: dacã simþi nevoia, dupã ce ai încheiat exerciþiul
bea apã. Îþi reamintim în aceastã direcþie cã exerciþiile din
aceastã gamã provoacã o deschidere fantasticã în interiorul
sistemului corporal, iar hidratarea asigurã menþinerea
schimbãrilor introduse.

Aplicarea exerciþiilor

Atunci când practici lucrul cu Esenþa, aplicã exerciþiile
descrise în acest capitol, de unul singur sau împreunã cu
o altã persoanã interesatã de aceastã terapie. Dacã vei
practica regulat exerciþiile, sistemul tãu corporal va continua
sã se deschidã ºi sã se echilibreze. Vei învãþa foarte multe
lucruri noi despre propriul tãu corp ºi vei contribui decisiv
la vindecarea lui.

Cât de des trebuie practicate aceste exerciþii (sau altele
din aceeaºi gamã)? La modul ideal, ar bine sã aplici
exerciþiile zilnic, dar dacã le vei aplica de patru ori pe
sãptãmânã, schimbãrile pe care le vei provoca astfel în
sistemul tãu corporal vor fi suficient de însemnate.
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Cât timp ar trebui sã dureze o ºedinþã? Pentru început,
15 minute sunt suficiente. De bunã seamã, cu cât vei
practica mai mult, cu atât mai numeroase vor fi schimbãrile
pe care le vei observa ºi cu atât mai limpede îþi vei
conºtientiza fluxurile energetice corporale, fapt care te va
ajuta mai târziu sã le conºtientizezi inclusiv la alte persoane.

Nu toþi oamenii preferã perioadele prelungite ºi bine
organizate de practicã. Dacã te afli în aceastã categorie,
împarte-þi ºedinþa de practicã de-a lungul zilei. De pildã,
dacã te afli la coadã la bancã ºi te plictiseºti, aplicã
exerciþiul înrãdãcinãrii. Dacã opreºti maºina la un semafor,
aplicã o serie de micro-miºcãri. În timpul pauzei de cafea,
practicã respiraþia diafragmei. Nu toate exerciþiile trebuie
practicate în aceeaºi zi. De pildã, poþi practica trei zile la
rând un anumit exerciþiu ºi urmãtoarele douã zile un alt
exerciþiu. Orice minut de practicã este mai important decât
renunþarea completã la practicã sub pretext cã nu poþi face
toate exerciþiile în aceeaºi zi. Joacã-te, experimenteazã ºi
conºtientizeazã preferinþele corpului tãu. Aceasta este
atitudinea idealã în faþa acestei practici.
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Capitolul 6

Percepþia ºi vindecarea prin
lucrul cu Esenþa

Respiraþia este începutul ºi sfârºitul fiecãrui
moment din viaþa noastrã.

Liniºtea este un moment fãrã sfârºit.
Existenþa – fiecare moment reprezintã o

fuziune între respiraþie ºi liniºte.
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Dupã ce vei termina de practicat exerciþiile descrise
 în capitolul anterior, vei observa cã simpla lor

practicare îþi amplificã percepþiile ºi receptivitatea energeticã.
Pornind de la acest nivel, este posibil sã devii conºtient

de forþa centrifugã a Pãmântului (fluxul aparent exterior
provocat de miºcarea de rotaþie a Pãmântului în jurul
propriei sale axe) în timp ce practici respiraþia Esenþei. Cu
cât vei deveni mai liniºtit în interior, cu atât mai uºor îþi
va fi sã observi aceste energii subtile, care ne stau la
dispoziþie tuturor. Secretul constã în a recunoaºte senzaþiile
oferite de aceste fluxuri ºi în a ºti cum sã le gãseºti. În
naturã existã nenumãrate fluxuri care pot fi conºtientizate;
cel generat de miºcarea centrifugã a Pãmântului este doar
unul dintre ele.

Perceperea Pãmântului printr-o altã
persoanã: o practicã a percepþiei

Acesta este primul dintr-o serie de exerciþii care îþi vor
permite sã devii conºtient de energiile subtile din jurul tãu
ºi sã le diferenþiezi. În cazul acestui exerciþiu, cel mai bine
ar fi sã lucrezi alãturi de un partener. Acesta nu trebuie sã
ºtie exact ce faci sau de ce. Din experienþa personalã, îþi
putem spune cã experienþa generatã de acest exerciþiu este
mult mai interesantã atunci când îl practici cu altcineva
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decât atunci când îl practici de unul singur. la început,
imagineazã-þi cã persoana cu care lucrezi reprezintã o
extensie a ta, ca ºi cum între tine ºi ea nu ar exista nicio
separaþie sau ca ºi cum aþi fi una ºi aceeaºi persoanã.

Plaseazã-þi palma sau
degetele pe coapsa partene-
rului cu care lucrezi (sau
deasupra ei). Vei observa
imediat cã poþi simþi forþa
centrifugã a Pãmântului prin
intermediul acestei persoane.
Senzaþia este extrem de
subtilã ºi este perceputã de
regulã la suprafaþa pielii
palmei.

Cum se simte forþa centrifugã a
Pãmântului ºi ce fel de senzaþie trebuie
sã cauþi
Senzaþia poate fi comparatã cu cea pe care þi-ar

provoca-o o ploaie inversatã (care curge de jos în sus) sau
cu niºte linii de forþã care ies din piciorul persoanei ºi îþi
pãtrund în palmã. Unii oameni percep o undã ascendentã,
nu niºte puncte individuale. Dacã te vei deschide în faþa
subtilitãþii percepþiei, vei percepe inclusiv pãrþile individuale
ale undei, pe care le vei asemãna cu senzaþia provocatã de
picãturile de ploaie. Unii practicanþi descriu aceastã
experienþã comparând-o cu senzaþia pe care þi-o oferã

Plaseazã-þi palma sau
degetele pe coapsa

partenerului cu care lucrezi
(sau deasupra ei).
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trecerea palmei pe deasupra
unui gazon proaspãt tuns ºi
simþirea gâdilãturilor pe care
þi le oferã firele de iarbã. Unii
percep aceste senzaþii la
nivelul buricelor degetelor,
alþii la nivelul palmei ºi alþii
la nivelul întregii mâini.
Niciuna dintre experienþe nu
este mai bunã decât celelalte.
Singurul lucru care conteazã
este sã simþi aspectele subtile
ale energiei.

Sfaturi legate de perceperea energiei

Unul dintre principalele secrete care permit aceastã
experienþã constã în a lãsa informaþia sã vinã singurã la
tine. În cazul nostru, ea trebuie sã ajungã în punctul din
spatele ochilor. Noi avem tendinþa naturalã de a ne orienta
cãtre exterior atenþia pentru a percepe ceva. Aceastã
focalizare a atenþiei cãtre exterior genereazã un câmp de
energie care acoperã senzaþiile extrem de subtile pe care
le cãutãm în cadrul acestui exerciþiu.

Mâna trebuie consideratã mai degrabã un receptor
decât o prelungire exterioarã a corpului. Senzaþiile trebuie
sã vinã singure la mânã. În acest fel, ele vor ajunge mult
mai uºor în punctul din spatele ochilor, iar tu vei deveni
conºtient de ele.

Fluxul inversat al
gravitaþiei ºi liniile de forþã
ascendente care pãtrund în

mânã (blocul închis la
culoare de deasupra

reprezintã pielea mâinii).
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Dacã plasarea palmei fizice pe piciorul partenerului îþi
distrage atenþia ºi nu îþi permite sã sesizezi informaþiile
extrem de subtile pe care le cauþi, îþi poþi þine palma
deasupra coapsei persoanei sau îþi poþi plasa o mânã
imaginarã pe coapsa acesteia. Chiar dacã foloseºti o mânã
imaginarã, de multe ori poþi simþi înþepãturile energiei la
nivelul mâinii tale fizice. Cum este posibil acest lucru?
Simplu: energia urmeazã întotdeauna gândirea. Senzaþiile
percepute depind de locul în care îþi plasezi intenþia ºi
asupra cãruia te focalizezi mental.

La cursurile la care am predat aceastã tehnicã, marea
majoritate a participanþilor au putut sesiza aceste senzaþii
dupã numai câteva respiraþii ale Esenþei. Singurul obstacol
care stã în calea experienþei este forþarea excesivã a
participanþilor ºi strãdania lor de a obþine informaþii
energetice, în loc sã se lase pur ºi simplu absorbiþi de
experienþã (în momentul prezent). Dacã vei lãsa informaþiile
sã vinã singure la tine, propriul tãu câmp energetic nu va
mai acoperi fluxurile care sunt deja prezente.

Perceperea Pãmântului printr-o altã
persoanã: pas cu pas
1. Începe prin a practica respiraþia Esenþei.

a. Simte plenar eliberarea la care conduce respiraþia
Esenþei înainte de a face orice altceva. Acesta
este principalul fundament al lucrului cu Esenþa,
indiferent ce exerciþiu aplici. Metaforic vorbind,
am putea spune cã lucrul cu Esenþa este o
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activitate „egoistã“, întrucât orice ai face, te
gândeºti întotdeauna la tine însuþi (la percepþiile
tale). Începe întotdeauna prin a te pune la unison
cu esenþa ta (prin a fi cel care eºti cu adevãrat),
ºi abia apoi treci la aplicarea propriu-zisã a
exerciþiului. Dacã poþi înþelege acest principiu,
tehnicile descrise în aceastã carte þi se vor pãrea
extrem de simple.

2. Plaseazã-þi palma pe coapsa clientului.

a. Existã mai multe fluxuri energetice pe care le
poþi simþi în acest caz, dar focalizeazã-þi atenþia
exclusiv asupra liniilor de forþã care ies din
coapsa clientului ºi care pãtrund în palma ta,
gâdilându-te sau oferindu-þi alte senzaþii, dar la
nivel punctual.

b. Dacã vei lãsa senzaþiile sã vinã la tine, fãrã sã
le ieºi prea tare în întâmpinare, le vei descoperi
cu uºurinþã. Dacã le vei cãuta în mod activ (în
exterior), le vei rata, întrucât sunt extrem de
subtile. Dacã nu simþi nimic, foloseºte o mânã
imaginarã. Pe mãsurã ce vei începe sã înþelegi
ce fel de senzaþii cauþi, le vei putea simþi inclusiv
direct în palma fizicã.

Notã: practic, tu nu ai nevoie de mâinile fizice pentru
a realiza tehnicile vindecãtoare pe care þi le vom prezenta
în continuare. Tot ce trebuie sã faci în aceastã direcþie este
sã laºi informaþiile energetice sã vinã la tine, direct la nivelul



173

Percepþia ºi vindecarea prin lucrul cu Esenþa

punctului Esenþei. Deºi ne folosim uneori de mâini pentru
a aplica anumite exerciþii, ele nu fac altceva decât sã
defineascã zona de influenþã. Tot restul activitãþii se petrece
în interiorul punctului Esenþei.

Dacã ai ajuns sã simþi senzaþiile de care vorbim, treci
la exerciþiul urmãtor.

Exerciþiul perceperii râului

Acest exerciþiu îºi propune sã te înveþe cum sã simþi
fluxurile energetice care trec prin corpul unei persoane,
când sunt ele normale ºi când sunt diminuate sau blocate.
În acest fel, îþi vei putea dezvolta capacitatea de a simþi
zonele afectate sau cu probleme. Procedeul este destul de
simplu, atât timp cât vei lãsa informaþiile sã vinã singure
la tine. Deºi începem întotdeauna prin a ne plasa palma pe
corpul clientului, dacã îþi este mai uºor sã te interiorizezi,
începe prin a plasa o palmã imaginarã. Cel mai interesant
este sã începi cu o persoanã al cãrei istoric al bolilor nu
îl cunoºti. În acest fel, dacã vei observa anomalii ale
fluxului energetic, o vei putea întreba dacã a avut vreodatã
probleme în zona respectivã (pe diferite nivele: fizic,
emoþional etc.). Dacã persoana îþi va confirma ceea ce simþi,
vei cãpãta mai multã încredere în noile tale senzaþii, dându-þi
seama cã ele nu sunt simple produse ale imaginaþiei tale.
Dimpotrivã, vei fi plãcut surprins de cât de exacte se pot
dovedi acestea.
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Începe întotdeauna prin
a conºtientiza fluxul ener-
getic care trece prin coapsa
clientului. În acest scop,
plaseazã-þi palma de-a latul
coapsei sale. Acest lucru te
va ajuta sã percepi mai uºor
fluxul energetic care trece
prin ea. Nu trebuie sã uiþi cã
ºi prin palma ta trece un
anumit flux energetic. De
aceea, plasându-þi palma de-a
latul coapsei clientului, cele
douã fluxuri vor curge
perpendicular (nu în aceeaºi
direcþie), fapt care te va ajuta
sã faci diferenþa între ele.
Cum percepi fluxul energetic

al clientului? Este ca ºi cum ai simþi curgerea unei ape prin
palmã, manifestatã însã sub forma unei vibraþii. Dacã vei
practica respiraþia Esenþei la unison cu perceperea fluxului,
vei observa o senzaþie similarã, dar mult mai subtilã.
Secretul acestei percepþii constã în a lãsa informaþia sã vinã
singurã la tine.

Încearcã sã sesizezi fluxul energetic care trece prin tot
corpul clientului, dinspre tãlpi cãtre creºtetul capului sãu.
Gândeºte-te la aceastã energie ca la niºte linii de forþã sau
ca la un flux ºi încearcã sã sesizezi cât de intensã este
curgerea lui. Dacã vei compara fluxul care trece printr-o

Plaseazã-þi palma sau

degetele pe coapsa clientului

sau deasupra acesteia.
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zonã cu cel care trece prin altã zonã corporalã (fãrã a-þi
deplasa palma de pe coapsa clientului), îþi vei putea face
o pãrere despre starea de sãnãtate a diferitelor zone
corporale ale acestuia. De-a lungul traseului sãu prin corpul
clientului, fluxul energetic întâmpinã în cale diferite
obstacole, care îl deviazã, îl încetinesc sau chiar îl opresc.
Pe mãsurã ce vei exersa, vei începe sã îþi dai seama care
sunt aceste zone dezechilibrate, ce echivaleazã cu zonele
în care s-au acumulat tensiuni sau care au fost rãnite.
Verificã întotdeauna diferenþele pe care le simþi la nivelul
încheieturilor. Chiar ºi rãnile foarte vechi, care s-au vindecat
de mult, încã mai genereazã o diferenþiere a fluxului
energetic prin comparaþie cu zonele care nu au fost
niciodatã afectate în vreun fel.

Perceperea râului: pas cu pas

1. Începe prin a practica respiraþia Esenþei. Conºti-
entizeazã plenar eliberarea de tensiuni la care
conduce aceasta în fiinþa ta. Abia apoi treci la pasul
urmãtor.

2. Plaseazã-þi mâna (fizicã sau imaginarã) pe coapsa
clientului.

Un sfat: coapsa clientului reprezintã un punct de
referinþã pentru o zonã corporalã în care de regulã nu existã
foarte multe restricþii. Desigur, în cazul în care clientul are
un picior artificial sau o placã în aceastã zonã, alege un alt
punct de referinþã (fie cealaltã coapsã, fie antebraþul).
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a. Continuã sã aplici respiraþia Esenþei ºi lasã
informaþia energeticã sã vinã singurã la tine.
Încearcã sã simþi o senzaþie de curgere la nivelul
palmei tale. Acesta este „râul“ de energie.

b. Observã calitãþile acestui flux energetic: cât de
puternic ºi cât de echilibrat este, sau ce alte
informaþii îþi oferã. Unii oameni au percepþii mai
degrabã kineziologice, în timp ce alþii au
percepþii vizuale, olfactive sau chiar gustative
(atunci când lucreazã cu energia). Nicio expresie
a energiei nu este mai bunã decât celelalte. Ele
nu exprimã altceva decât maniera în care un
individ este predispus sã perceapã energia. Orice
senzaþii ai observa în aceastã zonã, acesta va fi
punctul de referinþã faþã de senzaþiile oferite de
alte zone corporale.

3. Dupã ce þi-ai fãcut o idee legatã de fluxul energetic,
imagineazã-þi cã mâna ta se scufundã mai adânc în
interiorul clientului.

a. În ce fel influenþeazã acest exerciþiu de imagi-
naþie fluxul energetic pe care îl percepi? Cu cât
vei practica mai des acest exerciþiu, cu atât mai
uºor îþi va fi sã sesizezi subtilitãþile fluxului tãu
personal, dar ºi ale fluxului energetic al
clientului.

4. Comparã aceste senzaþii de la o zonã la alta a
corpului clientului.
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Un sfat: în acest scop, nu trebuie sã îþi deplasezi mâna

la nivel fizic pe diferitele pãrþi corporale ale clientului. Este

suficient sã îþi imaginezi acest lucru, în timp ce palma ta

continuã sã se sprijine de coapsa clientului. Alternativ,

întreabã-te: „Oare cum aº simþi fluxul energetic la nivelul

umãrului stâng al clientului?“ (sau în orice altã zonã

doreºti). Vei simþi imediat fluxul energetic care trece prin

zona corporalã respectivã, chiar dacã nu þi-ai deplasat mâna

de pe coapsa clientului. Ce simþi? Poþi aplica aceastã

tehnicã pentru orice parte anatomicã majorã, dar ºi pentru

anumite aspecte mai subtile, cum ar fi o celulã, o sinapsã

cerebralã sau un nerv. Reþine: singurele limite ale percepþiei

sunt cele pe care þi le impui singur.

a. În ce fel se exprimã aceste fluxuri energetice (mai

ales dacã ai o percepþie prin excelenþã kinezio-

logicã)?

Iatã câteva experienþe comune (prin comparaþie cu
lectura energeticã iniþialã, fãcutã la nivelul coapsei):

• În zonã se simte o stagnare a fluxului (ca o

mlaºtinã)

• Fluxul se accelereazã

• Fluxul pare sã se izbeascã de un dig

• Fluxul încearcã sã ocoleascã un obstacol

• Apa pare sã treacã peste un sol cu multe pietre

• Fluxul pare sã aibã contracurenþi laterali
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Fiecare din aceste descrieri defineºte o anumitã
schimbare în curgerea fluxului energetic. Cu cât aceastã
diferenþã este mai intensã sau mai profundã, cu atât mai
problematicã este zona respectivã pentru client.

Dacã fluxul care trece printr-o anumitã zonã este
puternic, încearcã sã îi sesizezi calitatea. Are el puterea unui
fluviu lat, sau curge foarte rapid din cauzã cã albia sa s-a
îngustat din cauza unei constricþii? Gândeºte-te cum curge
apa unui râu atunci când trece printr-un canion îngust.

Dacã ai senzaþia cã fluxul trece printr-o zonã bogatã
în pietre ºi bolovani, acest lucru indicã de regulã o artritã
(sau un început de artritã). Cu cât senzaþia este mai acutã,
cu atât mai problematicã este zona respectivã. Dacã simþi
vârtejuri sau contracurenþi laterali, este posibil ca nu foarte
departe de punctul respectiv sã întâlneºti un dig care
blocheazã fluxul energetic. De regulã, zona problematicã
nu este cea în care percepi contracurenþii, ci o zonã
adiacentã sau mai îndepãrtatã. Cu cât vei practica mai mult,
cu atât mai exacte vor deveni aceste percepþii.

Perceperea energiei

Dacã nu eºti predispus în mod natural cãtre percepþiile
kineziologice, este posibil sã percepi fluxul energetic al
clientului într-o manierã diferitã. Poate cã te simþi pur ºi
simplu atras cãtre o anumitã zonã corporalã. Poate sesizezi
un gust, o culoare sau un sunet. Chiar dacã þi se pare cã
senzaþia reprezintã produsul imaginaþiei tale, renunþã pentru
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o clipã la neîncredere ºi lasã-te purtat de ea. Pune-i întrebãri
clientului ºi încearcã sã obþii un feedback din partea lui.
Dupã o vreme, vei începe sã percepi senzaþii sub formã de
tipare familiare. De pildã, dacã vei recunoaºte aceeaºi
culoare sau acelaºi gust, vei avea tendinþa sã le asociezi cu
acelaºi tip de probleme. Vei învãþa astfel cum sã îþi traduci
percepþiile subtile. Pe mãsurã ce îþi vei continua practica,
vei cãpãta din ce în ce mai multã încredere în capacitãþile
tale de percepþie. În acest fel, vei putea opta între a-þi lãsa
clientul sã te ghideze asupra zonelor în care considerã cã
are probleme ºi a te lãsa condus de propriile tale percepþii.

Aprofundarea experienþei dintr-o altã
perspectivã: contemplã diferitele fluxuri
energetice

Nu trebuie sã faci neapãrat o cãlãtorie prin întregul
corp al clientului. Dacã te vei relaxa ºi îþi vei lãsa palma
sã se scufunde în interiorul structurii corporale a acestuia,
vei putea observa diferite fluxuri energetice care corespund
nivelelor sale. Astfel, pielea are un anumit tip de flux ºi îþi
va oferi cam aceleaºi percepþii, oriunde ai pune mâna pe
corpul clientului. Percepþiile se modificã în cazul muºchilor,
venelor, oaselor etc. De aceea, poþi cãuta eventualele
probleme cu care se confruntã clientul studiind direct aceste
nivele: pielea, creierul, sistemul nervos etc. Toate aceste
nivele au densitãþi diferite ºi oferã percepþii subtile variate.
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O cãlãtorie prin corp: pas cu pas

1. Plaseazã-þi palma pe coapsa clientului.

2. Începe sã practici respiraþia Esenþei.

3. Observã senzaþiile pe care le percepi la nivelul
palmei ºi lasã informaþiile sã vinã singure la nivelul
punctului Esenþei.

a. Mâna nu este decât un instrument. Ea nu simte
nimic în sine.

4. Focalizeazã-þi atenþia asupra pielii ºi observã
senzaþiile pe care þi le oferã ea.

a. Este pielea clientului caldã, rece, groasã, subþire,
tare, moale?

b. Acestea sunt doar simple sugestii. Tu poþi
percepe altfel aceste senzaþii.

5. În continuare, lasã-þi mâna sã se scufunde la nivelul
grãsimii de sub piele; observã ce simþi.

6. Continuã procesul de scufundare, strat dupã strat:

a. La nivelul muºchilor

b. La nivelul vaselor de sânge

c. La nivelul oaselor

d. La nivelul mãduvei spinãrii

7. Fiecare strat succesiv îþi va oferi percepþii specifice.
Observã-le ºi devino conºtient de ele.
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Dacã vei lucra de mai multe ori cu aceeaºi persoanã,
vei începe sã recunoºti anumite tipare ale impresiilor
percepute la nivelul diferitelor þesuturi. Odatã cu practica,
aceastã capacitate de a discerne va deveni din ce în ce mai
bunã.

Existã numeroase nivele pe care le poþi percepe pe
mãsurã ce vei câºtiga încredere în acest proces. De pildã,
nouã ni s-a pãrut extrem de interesant sã ne „scufundãm“
mâna în interiorul creierului, al ochilor, intestinelor ºi chiar
al terminaþiilor nervoase. Lista este practic nesfârºitã.

La fel de interesant este sã aplici tehnica tractãrii asupra
unei celule sanguine (vei învãþa în ce constã aceastã tehnicã
în capitolul urmãtor). Încearcã sã sesizezi în ce fel influ-
enþeazã aceastã metodã dinamica celulei, apoi elibereaz-o
ºi vezi în ce fel afecteazã acest lucru fluxul general. Poþi
aplica aceeaºi tehnicã ºi în cazul unei celule din mãduva
spinãrii (sau din orice altã parte a corpului).

Toate aceste experienþe îþi vor amplifica receptivitatea
ºi capacitatea de a simþi blocajele. Deºi lucrul energetic
poate fi aplicat cu succes ºi fãrã o sensibilitate atât de mare,
este totuºi uimitor cât de conºtient poþi deveni de ceea ce
se întâmplã în interiorul corpului unei persoane.

Mai presus de orice, nu uita sã te distrezi, sã te relaxezi
ºi sã laºi informaþiile energetice sã vinã singure la tine. În
acest fel, exerciþiile descrise în acest capitol te vor învãþa
foarte multe lucruri.





Capitolul 7

Tehnici de vindecare

Integreazã-te în momentul de faþã, în prezentul
etern, singurul punct în care îþi poþi exercita

puterea personalã.
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Introducere

Atunci când aplici tehnicile Esenþei pentru
vindecare, trebuie sã þii cont de câteva elemente.

Cel mai important este sã rãmâi focalizat în spaþiul Esenþei.
Una din cele mai comune greºeli ale practicanþilor este
dorinþa lor de a ieºi „în exterior“, de a-ºi focaliza atenþia
în afara punctului Esenþei (la nivel fizic sau mental), de a
acþiona asupra unui þesut sau asupra unui organ etc. Deºi
intenþia lor este de a transforma þesutul asupra cãruia
lucreazã, în cazul de faþã ea este contraproductivã, întrucât
axul principal al lucrului cu Esenþa este focalizarea în
punctul Esenþei. Atitudinea corectã în cazul de faþã constã
în a lãsa informaþiile energetice sã vinã singure la tine, la
fel cum ai procedat în exerciþiile descrise în capitolele
precedente, care þi-au permis sã observi diferite tipuri de
fluxuri energetice libere sau inhibate ºi care te-au învãþat
cum sã dizolvi blocajele din calea lor. Tu ai perceput aceste
fluxuri fie prin imagini vizuale, fie prin senzaþii, sunete sau
gusturi. Indiferent de forma percepþiei, aceasta trebuie lãsatã
sã vinã singurã la tine. Atunci când lucrezi cu Esenþa,
clientul devine parte integrantã din tine.

Acesta este fundamentul lucrului de Transformare a
Esenþei: el porneºte de la premisa cã nu existã nicio
separare. De aceea, fluxurile energetice sunt percepute ca
fiind ale tale. Pe mãsurã ce simþi o deblocare din ce în ce
mai accentuatã a acestor fluxuri energetice datoritã
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tehnicilor Esenþei, þesuturile dezechilibrate ale clientului se
transformã.

Atunci când lucrezi în acest fel, tu îþi simþi mâinile
scufundate în structura sau în zona pe care doreºti sã o
transformi sau sã o deblochezi. Nu lãsa aceastã experienþã
sã te scoatã din punctul Esenþei ºi sã te atragã „în exterior“.
Activitatea de vindecare devine cu adevãrat eficientã atunci
când îþi pãstrezi focalizarea în spaþiul Esenþei. Altfel spus,
tu nu ai nimic de realizat în corpul clientului; pur ºi simplu,
acesta îþi oferã ocazia de a te deschide mai mult. Simultan
cu aceastã deschidere, pãstreazã-þi intenþia de a transforma
zona respectivã. Aceasta este premisa schimbãrilor produse
de lucrul cu Esenþa. Deschiderea interioarã genereazã o
anumitã frecvenþã de vibraþie, cu care þesutul bolnav al
clientului intrã în rezonanþã. Prin modificarea intenþiei
noastre, noi putem influenþa corpul, emoþiile ºi gândurile
unei persoane într-o multitudine de feluri. Odatã cu practica,
procesul devine lipsit de efort ºi absolut fascinant.

Atunci când aplici lucrul cu Esenþa, îþi poþi folosi în
egalã mãsurã mâinile fizice ºi cele imaginare. De fapt,
mâinile nu sunt altceva decât niºte indicatoare care
delimiteazã zona pe care doreºti sã o transformi. Atunci
când lucrezi asupra unei anumite zone, porneºte întot-
deauna de la premisa cã poþi simþi la fel de bine energia
ºi în alte zone ale corpului persoanei. Energia are tendinþa
sã deblocheze toate zonele care au nevoie de vindecare.
Desigur, ori de câte ori este posibil, focalizeazã-þi atenþia
asupra zonelor concrete, întrucât aceastã intenþie atrage
fluxurile energetice cele mai puternice. Pe mãsurã ce simþi
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schimbãrile care se produc în corpul clientului, urmeazã
aceastã fluxuri ºi lasã-te condus de ele cãtre toate zonele
care au nevoie de vindecare.

Diferite tipuri de feedback pe care le
poþi obþine într-o ºedinþã de vindecare
Atunci când lucrezi cu clientul tãu, tu poþi sesiza

anumite imagini vizuale (care vin singure la tine). În
anumite cazuri, ele pot descrie corect o anumitã parte
anatomicã a corpului clientului, în timp ce în altele pot fi
simbolice sau metaforice. Cunoaºterea anatomiei nu este
necesarã în sine, dar poate fi utilã în anumite cazuri, întrucât
unele imagini sunt extrem de corecte.

Atunci când corpul clientului începe sã se schimbe, tu
poþi observa diferite senzaþii în propriul tãu corp, deopotrivã
la nivel fizic ºi emoþional. De aceea, verificã întotdeauna
dacã aceste reacþii nu îþi aparþin în exclusivitate, neavând
nimic de-a face cu clientul. Poþi face acest lucru mutându-þi
atenþia de la client asupra ta; dacã senzaþiile persistã, cel
mai probabil ele îþi aparþin. Dacã ele dispar, este posibil sã
provinã de la client. De aceea, mutã-þi din nou atenþia
asupra lui ºi observã dacã senzaþiile revin. În caz afirmativ,
înseamnã cã percepþia ta a fost corectã. Dacã senzaþiile
rãmân constante indiferent de focalizarea ta (asupra clien-
tului sau asupra propriului tãu corp), înseamnã cã ele provin
de la tine.

Uneori, imaginile anatomice îþi pot distrage atenþia.
Este mult mai important sã îþi pãstrezi focalizarea asupra
fluxurilor energetice, asupra culorilor, texturilor sau sen-
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zaþiilor pe care le percepi în timp ce lucrezi cu energia.
Fiecare om se vindecã în maniera sa personalã. Pe mãsurã
ce te vei familiariza cu aceste tehnici, vei constata cã ele
îþi permit accesul la un univers al percepþiei complet nou
ºi la o nouã perspectivã asupra muncii de vindecare.

Atunci când practici aceste tehnici de vindecare, nu
ezita sã experimentezi cât mai mult. Toate tehnicile descrise
în continuare reprezintã simple linii directoare; ele nu sunt
bãtute în cuie. De altfel, îþi vom oferi noi înºine mai multe
alternative posibile, care nu diminueazã cu nimic efica-
citatea tehnicilor. Dacã niciuna din aceste alternative nu þi
se potriveºte, joacã-te cu ele din diferite perspective ºi vezi
în ce fel evolueazã ele. Noi te încurajãm sã înveþi din fiecare
experienþã ºi sã vezi unde te poate conduce ea. În cazul
în care tehnicile oferite de noi nu þi se potrivesc, inoveazã-le
ºi adapteazã-le dupã gustul tãu. Lucrul cu energia nu este
niciodatã rigid; secretul lui constã în a gãsi cea mai potrivitã
cale prin care te poþi „deschide“. Singura atitudine care
trebuie evitatã în cazul de faþã este tendinþa de a ieºi „în
afarã“ în cãutarea informaþiilor energetice, în loc sã le laºi
sã vinã singure la tine.

Tehnicile de vindecare cu ajutorul Esenþei sunt la fel
de eficiente atunci când sunt aplicate asupra ta sau asupra
altor persoane. Practicarea lor asupra propriei tale persoane
este extrem de satisfãcãtoare, întrucât îþi permite în egalã
mãsurã sã practici aceste concepte ºi sã simþi rezultatele lor
concrete. Acesta este cel mai detaliat feedback pe care îl
poþi primi ºi el îþi permite sã ajustezi procesul în orice fel
doreºti. Dat fiind cã întreaga experienþã se petrece la nivelul
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punctului Esenþei, ea se deruleazã din perspectiva unei terþe
persoane (a unui observator detaºat). De aceea, lucrul cu
Esenþa îþi permite sã lucrezi la fel de uºor cu tine însuþi cum
lucrezi cu o altã persoanã.

Ca sã recapitulãm: începe toate tehnicile de vindecare
aplicând respiraþia Esenþei. În acest fel, vei defini din start
vibraþia Esenþei fiinþei tale. Experienþa este pur existenþialã.
Dacã aceastã vibraþie nu este ferm stabilitã, existã în
permanenþã riscul sã te laºi furat de experienþa exterioarã.
Cu cât vei deveni mai mult una cu tine însuþi, cu atât mai
dinamic va fi efectul global pe care îl vei obþine. În acest
scop, tu nu trebuie sã îþi deplasezi nicãieri atenþia ºi nu
trebuie sã devii altceva decât cel care eºti deja. Te afli exact
acolo unde trebuie sã fii. Practicã respiraþia Esenþei, fii cel
care eºti cu adevãrat ºi aplicã tehnica de vindecare. Asta
este tot ce trebuie sã faci. Singurul obstacol care se opune
reuºitei este efortul de a reuºi. Relaxeazã-te, deschide-te ºi
aplicã procesul. Restul se va petrece de la sine.

Sintezã
1. Începe întotdeauna prin a practica respiraþia Esenþei,

racordându-te astfel la vibraþia celui care eºti cu
adevãrat.

2. Lasã informaþiile ºi experienþele sã vinã singure la
tine.

3. Întreabã clientul ce problemã are. Conºtientizeazã
apoi fluxurile energetice care pornesc din zona
respectivã.
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4. Nu uita sã te simþi bine ºi sã te bucuri de ceea ce
faci. Starea de joc faciliteazã întotdeauna lucrul cu
energia.

Tehnica de eliberare a aburului

Aceastã tehnicã este idealã pentru eliberarea de
tensiuni ºi pentru rearanjarea unei structuri. Se recomandã
cu deosebire pentru eliminarea tensiunilor sau durerilor
dintr-o zonã specificã (cum ar fi un muºchi). Tehnica poate
fi aplicatã cu mare precizie, putând influenþa zone extrem
de mici, cum ar fi o terminaþie nervoasã sau o celulã
muscularã. În egalã mãsurã, pot fi detensionate inclusiv
zonele mai mari prin lucrul gradual asupra lor ºi prin
eliberarea succesivã a diferitelor straturi ale tensiunilor
acumulate. Aminteºte-þi întotdeauna cã pacientul este o
prelungire a ta. Tot ce atingi face parte integrantã din tine.
Simplul fapt cã îþi atingi clientul îl integreazã pe acesta în
câmpul tãu energetic, transformându-l pe mãsurã ce practici
respiraþia Esenþei cu o intenþie clar stabilitã.

În cazul tehnicii de faþã, intenþia pe care ne-o stabilim
este de a percepe un flux energetic ca un „abur“ care curge
ºi iese prin creºtetul capului sau prin tãlpi (pãstrându-ne
focalizarea perifericã asupra clientului). Aceastã intenþie
este suficientã pentru a genera schimbãrile pe care ni le
propunem. Orice dorinþã de a acþiona într-un alt fel cu
mâinile noastre este contraproductivã în cazul de faþã.
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Tehnica pare simplistã, dar este extrem de eficientã dacã
este practicatã corect.

Tehnica de eliberare a aburului pas cu pas

1. Începe prin a practica respiraþia Esenþei.

a. În acest fel, te vei pune la unison cu Esenþa fiinþei
tale, cu cel care eºti cu adevãrat. Dacã nu te vei
integra ferm în aceastã vibraþie, va fi uºor sã uiþi
de punctul Esenþei în timp ce lucrezi.

2. Plaseazã-þi ambele palme pe corpul clientului. Cum
trebuie sã alegi poziþiile palmelor? Întreabã clientul
unde simte durerea sau tensiunile. Plaseazã-þi apoi
palmele de o parte ºi de alta a zonei afectate, lateral
sau sus ºi jos, chiar la graniþa cu zona dureroasã.
Noi preferãm sã atingem corpul clientului doar cu
vârfurile degetelor, nu cu întreaga palmã, pentru a
minimiza astfel contactul fizic ºi pentru a nu fi
distraºi de acesta. În acest fel, ne pãstrãm mai bine
focalizarea la nivelul punctului Esenþei.

a. Dacã doreºti, poþi începe prin a-þi plasa mâinile
pe corpul clientului înainte de a începe prac-
ticarea respiraþiei Esenþei. Ai grijã totuºi sã nu
începi lucrul cu energiile înainte de a te integra
ferm în vibraþia Esenþei tale.

b. Imagineazã-þi cã mâinile tale sunt independente
una de cealaltã. Câmpul energetic pe care îl
creeazã o palmã nu interacþioneazã cu al celei-
lalte. Mâinile nu fac decât sã delimiteze mar-
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ginile exterioare ale zonei pe care doreºti sã o
transformi. (Interacþiunea dintre cele douã
câmpuri ar genera un cu totul alt tip de reacþie
ºi chiar reprezintã o tehnicã diferitã, pe care o
vom explica în continuare).

3. Dacã þi-ai stabilit clar
intenþia, a sosit timpul
sã aplici tehnica. În
timp ce mâinile tale
ating corpul clien-
tului, lasã-þi propriul
corp sã se deschidã
ºi conºtientizeazã
curgerea energiei cã-
tre creºtetul capului ºi
cãtre tãlpi, apoi mai
departe, ca un abur
care iese în afara
sistemului. Senzaþia
este similarã cu cea
pe care ai simþit-o în
timpul exerciþiului
ancorãrii sacrumului
(pag. 117).

a. Alternativ, îþi poþi imagina cã aburul iese direct
din mâinile tale. (Dacã aplici aceastã variantã,
asigurã-te cã nu uiþi de focalizarea în punctul
Esenþei prin mutarea atenþiei asupra mâinilor).

Atinge-þi clientul de o parte
ºi de alta a zonei pe care
doreºti sã o influenþezi.

Câmpurile energetice ale celor
douã mâini trebuie sã nu
interacþioneze reciproc.
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4. Cum îþi poþi da seama când trebuie sã închei
tehnica? Momentul ideal pentru a încheia este cel
în care zona asupra cãreia lucrezi se simte complet
detensionatã, mergând în profunzime pânã la os. De
asemenea, clientul trebuie sã îþi declare cã se simte
mai bine.

Nu uita: în realitate, tu nu absorbi energia clientului
în corpul tãu. Imaginea creatã are unicul scop de a te ajuta
sã te simþi conectat cu zona asupra cãreia lucrezi. Între tine
ºi client nu existã nicio separaþie. Fluxul energetic este
comun. De asemenea, nu te preocupa în legãturã cu
destinaþia fluxului. Singurul lucru care conteazã este ca el
sã curgã.

De ce este eficientã aceastã tehnicã
Tehnica de eliberare a aburului îi ilustreazã clientului

ce înseamnã curgerea energiei, astfel încât sistemul sãu
corporal sã o aplice mai des, provocându-ºi astfel propria
transformare. De aceea, nu uita sã aplici respiraþia Esenþei,
astfel încât sã generezi aceastã curgere a fluxului energetic
prin tine ºi în afara ta. Simultan, respiraþia Esenþei te va
proteja de orice influenþã energeticã din partea clientului.
Unii practicanþi au tendinþa sã creadã cã dacã o respiraþie
lentã este utilã, oprirea completã a respiraþiei (prin retenþia
ei) este ºi mai bunã. Nu este însã cazul în situaþia de faþã.
De aceea, continuã sã respiri; savureazã-þi inspiraþia ºi
controleazã-þi în totalitate expiraþia.

Prin fluxul energetic deschis pe care îl exemplifici, tu
îi ilustrezi þesutului bolnav ce înseamnã sã se elibereze de
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surplusul de energie. El are astfel ocazia sã facã acelaºi
lucru ºi sã îºi redescopere echilibrul uitat.

Dacã practici aceastã tehnicã ºi descoperi cã ea îþi
distrage atenþia din punctul Esenþei, foloseºte mâinile
imaginare în locul celor fizice. Întregul proces trebuie sã
se petreacã în ochiul spiritual, sau cel puþin ca ºi cum
întreaga experienþã s-ar derula în faþa spaþiului din spatele
ochilor fizici (centrul punctului Esenþei). Atât timp cât
senzaþiile „vin singure la tine“, activitatea de vindecare va
fi la fel de eficientã, indiferent dacã aplici mâinile fizice sau
cele imaginare pe corpul clientului.

Eliberarea aburului: sintezã
1  Începe prin a practica respiraþia Esenþei.

2. Atinge clientul cu mâinile reale sau imaginare, de
o parte ºi de alta a zonei tensionate sau dureroase.

3. Deschide-te în interior ºi lasã „aburul“ sã iasã afarã.

4. ªedinþa de vindecare se încheie atunci când zona
se simte complet detensionatã, mergând în profun-
zime pânã la os, ºi atunci când clientul spune cã
se simte mai bine.

Eliberarea aburului: Varianta avansatã
Dacã ai început sã te simþi confortabil atunci când

practici aceastã tehnicã, poþi încerca sã devii mai inovativ.
Spre exemplu, dacã suprafaþa zonei asupra cãreia lucrezi
se elibereazã de tensiuni, poþi pãtrunde mai adânc în
interiorul ei, pânã când întâlneºti un nou strat în care s-au
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acumulat tensiuni. Înconjoarã ºi acest strat cu mâinile tale
(imaginare în acest caz) ºi elibereazã din nou „aburul“.
Repetã procesul strat dupã strat, scufundându-te din ce în
ce mai adânc în corpul clientului, pânã când ajungi la
„fund“, adicã nu mai descoperi niciun strat în care existã
tensiuni acumulate. În anumite cazuri, corpul clientului te
obligã sã eliberezi tensiunile în etape succesive. Dacã
întâlneºti în cale straturi contractate sau care opun rezistenþã,
urmãreºte sã simþi fluidizarea lor. Suntem de acord cã aceste
distincþii sunt extrem de subtile, dar dacã te vei juca cu ele
îþi va fi din ce în ce mai uºor sã le înþelegi. Tot ce trebuie
sã faci este sã încerci efectiv tehnica, nu sã o teoretizezi
la nivel intelectual.

Cu cât te vei simþi într-o mai mare mãsurã una cu tine
însuþi (cu Esenþa ta), cu atât mai dinamic va fi efectul
general al tehnicii. Nu existã niciun loc în care trebuie sã
ajungi sau asupra cãruia trebuie sã îþi focalizezi atenþia; tu
te afli deja acolo. Aplicã respiraþia Esenþei. Fii cel care eºti
ºi practicã aceastã tehnicã. Aºa cum spuneam, singurul
obstacol în calea reuºitei este efortul excesiv de a reuºi.
Relaxeazã-te, deschide-te ºi aplicã procesul, iar vindecarea
se va produce automat.

Absorbirea în pântec

Scopul acestei tehnici este de a reconstrui un þesut:
poate fi vorba de o simplã zgârieturã, de un cancer sau chiar
de un organ înlãturat pe cale chirurgicalã. Dacã o emoþie
negativã este blocatã în corp, ea poate fi transformatã de
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asemenea prin tehnica absorbirii în pântec. Chiar dacã poþi
aplica ºi alte tehnici pentru reconstruirea unui þesut, începe
întotdeauna cu tehnica absorbirii în pântec.

Începe prin a crea un câmp energetic ca un „pântec“
sau ca un cocon între cele douã palme ale tale, situate de
o parte ºi de alta a zonei afectate. Gândeºte-te cã acestea
sunt conectate prin spaþiul dintre ele. Palmele (sau degetele,
dupã cum þi se pare mai confortabil) definesc marginile
exterioare ale zonei pe care doreºti sã o înconjori. Câmpul
energetic include astfel întreaga zonã care trebuie vindecatã
ºi este complet gol în interior. Poþi înconjura astfel o ranã,
un organ bolnav, o zonã tensionatã, un þesut în care
circulaþia energiei este foarte slabã, care opune rezistenþã
sau care nu îþi transmite niciun fel de senzaþie. Dacã vei
fi atent la fluxurile energetice, vei observa cã fluxul care
circulã prin acest spaþiu nu este în armonie cu fluxul general
al corpului.

Existã mai multe modalitãþi prin care poþi aplica
tehnica pântecului. Niciuna nu este mai bunã decât
celelalte. Abordãrile depind de felul în care înþelegi
conceptul care stã la baza acestei tehnici. Într-un fel, este
ca ºi cum ai cãlãtori în Þara Minunilor, la fel ca Alice: nu
ºtii niciodatã ce vei gãsi mai departe. De aceea, nu vom
defini nici noi foarte precis tehnica pântecului, întrucât acest
proces este prin excelenþã exploratoriu ºi are o anumitã
calitate oniricã.

Un pântec sau un cocon este o zonã foarte fecundã,
în care se petrec transformãri creatoare profunde. Natura
acestei stãri permite orice fel de transformare. Pântecul
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poate fi imaginat ºi ca un spaþiu sigur pentru schimbare.
De fapt, el este un câmp energetic cu care înconjurãm zona
pe care dorim sã o transformãm. Tot ce existã în interiorul
câmpului are potenþialul de a fi transformat, de la materia
structuratã (cum ar fi un os) la cea nestructuratã (cum ar
fi o celulã stem). Atunci când închizi într-un pântec
energetic o parte corporalã a clientului, tu creezi în mod
deliberat un spaþiu în care orice se poate întâmpla (un
spaþiu al tuturor posibilitãþilor). Atunci când te gândeºti la
o structurã delimitatã (cum ar fi un os), simplul fapt cã îþi
focalizezi atenþia asupra ei o menþine în starea sa actualã.
De aceea, dacã te-ai decis asupra cãrei zone doreºti sã
lucrezi, este important sã uiþi de forma sa fizicã ºi sã te
raportezi la ea ca la o zonã cu un potenþial creator infinit.
În acest fel, forma fizicã din interiorul pântecului se poate
transforma în orice altceva. Aceasta este ideea centralã care
stã la baza conceptului de „pântec“.

Dacã ne raportãm la metafora coconului, constatãm cã
omida se înconjoarã într-un spaþiu al transformãrii pro-
funde. Dacã am deschide coconul înainte ca omida sã îºi
încheie procesul de transformare, nu am gãsi în el decât
un þesut diform, care nu seamãnã nici cu o omidã, nici cu
un fluture. Exact aceeaºi stare diformã creãm noi atunci
când înconjurãm zona cu un „pântec“ energetic, trans-
formând astfel rana, boala sau emoþia negativã pe care o
înconjurãm în ceva nedefinit ºi lipsit de formã, care se poate
transforma în orice. Noi construim astfel un spaþiu al
transformãrii, al cãrui conþinut se lichefiazã, se dizolvã sau
chiar dispare. Aºa cum omida nu îºi propune în mod
conºtient sã se transforme într-un fluture, nici noi nu ne
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propunem sã restructurãm zona afectatã dându-i o formã
clar definitã. Când zona va începe procesul de reconstrucþie,
ea se va folosi de tiparul original al perfecþiunii sale.
Restabilirea stãrii de sãnãtate poate necesita mai multe
ºedinþe de vindecare, în funcþie de severitatea bolii ºi de
numãrul sistemelor implicate.

Iatã câteva exemple preluate din naturã. În anii 60 s-a
fãcut un experiment cu niºte salamandre, în interiorul cãrora
oamenii de ºtiinþã au injectat celule canceroase. Cele care
au fost lãsate netratate au fãcut cancer ºi au murit. În
schimb, salamandrele cãrora li s-a tãiat coada ºi-au
regenerat-o, ºi cu aceastã ocazie au eliminat inclusiv
cancerul. Noi credem cã pentru a determina creºterea cozii,
salamandrele s-au folosit de celule nediferenþiate, care le-au
transformat întregul corp, nu doar coada. Toate celulele
care nu corespundeau tiparului perfecþiunii primordiale care
stã la baza formei unei salamandre – inclusiv celulele
canceroase – au fost eliminate, iar animalele s-au vindecat.

S-au fãcut de asemenea cercetãri pe broaºte. Deºi o
broascã nu îºi poate regenera un picior dacã acesta a ajuns
deja la maturitate, un mormoloc îºi poate vindeca o ranã
în câteva ore ºi îºi poate reface coada tãiatã în câteva zile.
De aceea, oamenii de ºtiinþã au pornit de la premisa cã o
anumitã frecvenþã sau un anumit câmp magnetic poate
determina regenerarea unei pãrþi corporale. În experimentul
de care vorbim, ei au folosit un câmp magnetic variabil pe
care l-au ajustat pânã când au gãsit frecvenþa perfectã, care
le-a permis inclusiv broaºtelor adulte sã îºi regenereze
piciorul tãiat.
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Exact acest lucru ni-l propunem noi atunci când creãm
câmpul energetic al „pântecului“. Noi creãm de fapt un
câmp al unui potenþial infinit, în care dizolvãm toate
formele existente, dupã care le lãsãm sã se restructureze
într-o armonie perfectã. Senzaþiile pe care le percepem din
zona înconjuratã de pântec se liniºtesc sau chiar dispar cu
desãvârºire, caz în care putem considera ºedinþa de vinde-
care terminatã pentru moment.

Tehnica absorbirii în pântec: variante
de abordãri ale procesului

Focalizeazã-þi atenþia asupra zonei afectate ºi conºti-
entizeazã dizarmonia acesteia. Este posibil ca senzaþiile pe
care le percepi sã semene cu o pânzã de pãianjen. Trage
aceastã pânzã din zona afectatã ºi lipeºte-o de pereþii
coconului. În acest fel, vei elibera zona care urmeazã sã
se transforme. Stabileºte-þi intenþia de a crea un spaþiu
deschis în zona înconjuratã. Ar putea fi util sã îþi imaginezi
aceastã zonã ca fiind un fel de cosmos. În acest fel, îþi va
fi mai uºor sã descoperi spaþiul din interiorul ei. Cu cât te
vei gândi mai puþin la ceea ce se aflã în interiorul zonei
ca la un obiect, cu atât mai mare va fi potenþialul sãu de
a se transforma.

O altã modalitate de a aborda tehnica pântecului
constã în a te gândi la zona dintre cele douã palme ca la
un spaþiu al posibilitãþilor infinite, în care orice se poate
întâmpla. Lasã-þi imaginaþia sã se joace ºi cautã lucruri cât
mai interesante în interiorul pântecului. Prin „lucru
interesant“ înþelegem orice lucru care îþi atrage atenþia.
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Intenþia este de a „dizolva“ aceste lucruri interesante pânã
când acestea îºi pierd complet forma. Actul de „creare a
spaþiului“ nu este altceva decât permisiunea acordatã acestor
lucruri interesante de a se deschide în maniera lor unicã.
Unii oameni preferã sã îºi imagineze cã se uitã la un lucru
interesant printr-un microscop foarte puternic. Cu cât
mãreºti puterea de focalizare a microscopului, cu atât mai
mare devine obiectul examinat, pânã când acesta se
transformã într-un spaþiu complet gol. Chiar ºi moleculele
pot pãrea din aceastã perspectivã niºte bulgãri separaþi de
spaþii uriaºe. La rândul lor, fibrele musculare încep sã arate
ca niºte cabluri. Nu ne propunem sã definim aici „lucrurile
interesante“, întrucât în acest fel nu am face decât sã îþi
limitãm potenþialul imaginativ. Dacã preferi imaginea supei
primordiale, lasã aceste lucruri sã se dizolve în ea ºi sã se
restructureze apoi în funcþie de tiparul lor primordial,
sãnãtos ºi echilibrat.

În experienþa noastrã, tehnica pântecului s-a dovedit
extrem de eficientã. De pildã, cunoaºtem o persoanã care
a reuºit sã îºi reconstruiascã
un ovar înlãturat pe cale
chirurgicalã. Procesul a durat
doar un an ºi nu a necesitat
decât o ºedinþã de o orã pe
lunã, suplimentatã de practi-
carea exerciþiilor de elongaþie
(între ºedinþe). Cunoaºtem de
asemenea oameni care ºi-au
eliminat prin aceastã tehnicã

Plaseazã-þi palmele pe
marginea zonei pe care doreºti
sã o înconjori într-un „pântec“.
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diferite tumori canceroase. Tehnica are nenumãrate aplicaþii
ºi poate fi asociatã inclusiv cu alte metode. Ori de câte ori
o zonã trebuie reconstruitã, ea este însã prima tehnicã ce
trebuie aplicatã. Putem spune oare cã ea este eficientã de
fiecare datã? Nu, din pãcate, întrucât, în ultimã instanþã,
singurul vindecãtor este clientul. Singurul nostru rol este
de a-i asigura acestuia cel mai bun spaþiu cu putinþã pentru
ca vindecarea sã se poatã petrece; în rest, totul depinde de
client. Noi declanºãm practic un proces de rezonanþã. În
cazul de faþã, rezonanþa este cu starea de liniºte interioarã.
Odatã aceastã stare creatã, zona afectatã are posibilitatea
sã se transforme, dar acest proces depinde numai de ea.

Tehnica absorbirii în pântec pas cu
pas
1. Începe prin a aplica respiraþia Esenþei. Aºteaptã pânã

când simþi o percepþie clarã.

2. Plaseazã-þi mâinile reale sau imaginare (noi reco-
mandãm sã îþi plasezi doar degetele) astfel încât
acestea sã delimiteze precis zona pe care doreºti sã
o înfãºori într-un „pântec“. Îþi poþi plasa mâinile
înainte de a începe sã practici respiraþia Esenþei.
Important este ca primii doi paºi sã fie completaþi
înainte de a trece la pasul urmãtor.

3. Interiorizeazã-te din ce în ce mai profund ºi creeazã
un câmp energetic în interiorul zonei afectate.
Câmpul trebuie sã fie suficient de mare pentru a-þi
oferi impresia de spaþiu care depãºeºte zona
afectatã. Nu limita câmpul la aceastã zonã. În cazul
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în care câmpul este prea mic, este greu sã descoperi
lucruri interesante în el, cu care sã lucrezi.

4. Priveºte în interiorul câmpului (încearcã sã simþi
ceva). Ce anume îþi atrage atenþia? Nu conteazã ce
percepi (prin imagini vizuale, senzaþii, mirosuri,
cunoaºtere intuitivã directã etc.). Important este sã
percepi ceva.

Ce anume îþi atrage atenþia în interiorul pântecului?

5. Dacã ai gãsit ceva „interesant“, focalizeazã-þi atenþia
asupra lui ºi dizolvã-te din ce în ce mai mult în
respiraþia Esenþei. Cu cât te vei dizolva mai mult
în timp ce observi lucrul interesant, cu atât mai
rapid se va destructura acesta. Întreabã-te: „Oare
cum se poate dizolva acest lucru?“ Nu încerca sã
rãspunzi la aceastã întrebare. Continuã sã observi
lucrul interesant ºi sã percepi ce se întâmplã. Dacã
preferi una din metodele alternative descrise mai
sus pentru a te raporta la „pântec“, o poþi folosi fãrã
ezitare.

6. Dupã ce lucrul interesant s-a destructurat complet,
transformându-se, respirã o datã sau de douã ori
numai pentru tine.
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a. Cautã în interiorul pântecului un alt lucru
interesant. De pildã, de data aceasta ai putea
vedea sau percepe un glob de cernealã care se
dizolvã gradat într-un vas mare cu apã, pânã
când cerneala devine complet invizibilã. Repetã
din nou paºii 4-6.

7. Când nu mai descoperi lucruri interesante în
interiorul pântecului, înseamnã cã zona a acceptat
toate schimbãrile pe care le poate integra deo-
camdatã.

Un sfat: Unii oameni preferã sã meargã chiar mai
departe cu aceastã abordare activã. Ei „aruncã în aer“ sau
„ºterg cu buretele“ lucrurile interesante, pentru a scãpa
astfel de ele. Pe noi, experienþa ne-a învãþat cã aceastã
metodã agresivã nu funcþioneazã foarte bine. „Lucrurile“
din interiorul pântecului trebuie sã îºi gãseascã singure
propriul echilibru. Distrugerea lor activã nu conduce la
echilibrarea zonei.

Absorbirea în pântec este o experienþã extrem de
pasivã, chiar dacã presupune dizolvarea sau eliminarea
lucrurilor interesante. Cea mai eficientã abordare a acestei
tehnici este ancorarea în punctul Esenþei, observarea pasivã
a lucrurilor interesante ºi dizolvarea în respiraþia Esenþei în
timp ce îþi pui întrebarea: „Oare cum s-ar putea destructura
(dizolva) acest lucru?“ În acest fel, procesul se petrece pur
ºi simplu!

Cât timp dureazã acest proces? Perioada diferã de la
om la om, dar ºi de la o zonã corporalã la alta. În medie,
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ea ar putea dura între un minut ºi 20 de minute, dar un
interval de timp de 5-15 minute este ideal pentru o zonã
destul de grav afectatã. Foarte mulþi oameni ne întreabã:
„Funcþioneazã aceastã tehnicã pentru…?“ Aºa cum
spuneam, metoda funcþioneazã pentru orice þesut care nu
se aflã într-o stare de echilibru. Chiar dacã nu am apucat
noi înºine sã folosim tehnica pentru toate afecþiunile
posibile, dacã ceva nu funcþioneazã corect în corpul tãu,
încearc-o ºi vezi ce se întâmplã. De pildã, o poþi încerca
pentru: artritã, oase fracturate, probleme ale pielii, afecþiuni
cardiace, cancer, încheieturi dureroase etc. Lista este practic
nesfârºitã.

Exemple de dezechilibre emoþionale

Când ºi când, este posibil sã întâlneºti anumite emoþii
negative în zona asupra cãreia lucrezi. Ele pot fi percepute
ca o ceaþã, ca o senzaþie de vatã sau ca o pernã în zona
respectivã. Aceste emoþii pot încetini procesul de vindecare,
acþionând ca un obstacol. În astfel de cazuri, relaxeazã-te
ºi include aceste emoþii în pântecul energetic, apoi continuã
sã cauþi alte lucruri interesante, aºa cum procedezi în mod
obiºnuit. Pe mãsurã ce zona se va transforma, emoþiile se
vor dizolva de la sine.

Absorbirea în pântec a emoþiilor
negative: pas cu pas

1. Roagã clientul sã se gândeascã la emoþia pe care
o trãieºte.



204

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

2. Cere-i sã observe zona în care percepe aceastã
emoþie.

3. Înconjoarã zona cu palmele tale (în timp ce clientul
experimenteazã emoþia).

a. Cautã în zona respectivã diferite lucruri
interesante.

b. Rãmâi focalizat asupra punctului Esenþei ºi
întreabã-te cum s-ar putea dizolva aceste lucruri.

4. Când nu mai descoperi niciun lucru interesant în
zona respectivã, întreabã clientul cum se mai simte.

Un sfat: în cazul în care clientul simte nevoia sã
vorbeascã în timp ce lucrezi, lasã-l sã o facã. Pãstreazã-þi
însã focalizarea ºi continuã sã „creezi spaþiul pântecului“.

Tehnica tractãrii

Tehnica tractãrii poate elimina orice structurã ataºatã
de un os sau de un organ. Metaforic vorbind, noi extragem
aceastã structurã din corp ca ºi cum am lega-o cu un cablu
de un tractor, dupã care am trage-o afarã. Dupã eliminarea
ei (la nivel energetic), zona înconjurãtoare va fi nevoitã sã
caute o modalitate nouã de a coexista. Altfel spus, ea se
va vedea nevoitã sã se reorganizeze pentru a-ºi descoperi
o armonie nouã, astfel încât þesutul sã se relaxeze ºi sã îºi
regãseascã starea de liniºte.

Un exemplu ideal de þesut care poate fi extras din corp
prin tehnica tractãrii este osul claviculei. Acesta susþine
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întreaga osaturã a umãrului. De aceea, extragerea lui din
corp genereazã prin forþa lucrurilor o mare transformare în
zonã, care va fi perceputã ca o senzaþie de relaxare foarte
profundã în întreaga zonã a pieptului ºi a umãrului, a
gâtului ºi într-o oarecare mãsurã a braþului.

Imagineazã-þi fuziunea câmpului energetic creat între
palmele tale cu structura corporalã pe care doreºti sã o
extragi, pe care o þine imobilã. Foloseºte-þi apoi intenþia
combinatã cu respiraþia Esenþei pentru a „atrage“ aceastã
structurã cãtre tine, eliminând-o astfel din corp. Acest
procedeu va determina întreaga zonã sã se reorganizeze ºi
sã se detensioneze. Intenþia este de a crea un câmp care
sã se conecteze cu zona respectivã, atrãgând în aceasta o
altã structurã.

Existã mai multe modalitãþi prin care îþi poþi imagina
acest proces:

1. Imagineazã-þi cã osul, organul sau þesutul pe care
doreºti sã îl tragi afarã prin metoda cablului este
confecþionat din oþel. El poate fi scos afarã cu
ajutorul câmpului magnetic creat de palmele tale.
Cu cât vei intensifica mai puternic acest câmp, cu
atât mai mare va deveni forþa lui de atracþie. Osul
va fi astfel dislocat din structura lui, iar muºchii,
tendoanele ºi celelalte þesuturi ataºate de el vor
trebui sã îºi schimbe orientarea.

2. Imagineazã-þi cã obiectul respectiv poate fi aspirat
în afarã, aºa cum ai proceda cu ajutorul unui tub
de aspirator. Dacã obiectul este mai greu, amplificã
puterea aspiratorului.
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3. Ai dezlipit vreodatã o broascã sau o altã creaturã
care are un sistem de ventuze pe picioare?
Imagineazã-þi cã ridici o broascã sau o salamandrã
lipitã de frunza pe care s-a ataºat. Odatã cu
animalul, tu vei ridica ºi frunza de care s-a lipit el.
Procedeazã în acest fel cu þesutul pe care doreºti
sã îl scoþi afarã din corp. Foloseºte un sistem de
ventuze la nivelul palmelor sau al degetelor
energetice ºi extrage astfel þesutul.

4. Imagineazã-þi cablul ataºat de tractor ca un câmp
energetic creat de o navã spaþialã de genul celei din
serialul de televiziune Star Trek. Înconjoarã obiectul
dorit în acest câmp energetic ºi adu-l apoi la bordul
navei. Obiectul va fi atras de câmpul energetic ºi
se va deplasa odatã cu acesta.

5. Imagineazã-þi cã mâinile tale sunt un tractor.
Ataºeazã un cablu de obiectul pe care doreºti sã îl
scoþi din corp ºi trage-l în afarã cu ajutorul
tractorului. În acest caz, cablul este sinonim cu raza
energeticã pe care va cãlãtori obiectul.

Abordarea noastrã preferatã este cea a câmpului
magnetic, dar dacã preferi o altã imagine din cele descrise
mai sus, o poþi folosi fãrã nicio rezervã. Tehnica este
aceeaºi; numai imaginea folositã diferã.

Nu uita: tehnica tractãrii funcþioneazã mai bine dacã
existã douã puncte de contact, nu doar unul singur. De pildã,
dacã este vorba de un os, ataºeazã-l de ambele capete ale
sale. Dacã îl vei prinde doar de un singur capãt, osul nu
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va ieºi la fel de uºor sau de uniform. Gândeºte-te la o
macara care atrage în sus o bârnã din oþel. În cazul în care
cablul prinde bârna într-un singur punct, aceasta va fi
extrem de dezechilibratã. În schimb, în cazul în care cablul
este ataºat de capetele laterale ale bârnei, acþiunea de
ridicare a ei va fi mult mai uºoarã ºi mai echilibratã. Aceeaºi
filozofie se aplicã ºi în cazul tehnicii de faþã.

Tehnica tractãrii: pas cu pas (vom
folosi ca exemplu extragerea unei
clavicule)

1. Atinge zona cu mâinile (degetele) tale reale sau
imaginare, de o parte ºi de alta a claviculei. (Poþi
face acelaºi lucru cu orice alt os, cu un organ sau
chiar cu o celulã).

a. Alternativ, plaseazã-þi palmele în aer, chiar
deasupra claviculei (dacã nu doreºti sã o atingi).

2. Începe sã aplici respiraþia Esenþei. Conºtientizeazã
starea de liniºte pe care o creeazã aceasta în
interiorul tãu.

3. Imagineazã-þi cã mâinile (degetele) tale creeazã un
câmp magnetic puternic.

a. Scufundã-te în aceastã senzaþie. Dacã nu percepi
foarte bine energia, vizualizeazã imaginea în
interiorul punctului Esenþei.

4. Concentreazã-te asupra senzaþiei cã osul claviculei
este atras cãtre palmele tale.
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a. Nu îþi lãsa atenþia sã fie atrasã de os. Dimpotrivã,

lasã-l pe acesta sã se apropie de palmele tale, ca

ºi cum ar fi ridicat de un magnet. Ca de obicei,

lasã senzaþiile sã vinã singure la tine.

b. Întregul proces se poate derula la nivelul

ochiului spiritual. Focalizeazã-þi atenþia asupra

punctului Esenþei ºi lasã senzaþiile sã vinã la tine.

Cu cât te vei concentra mai puternic asupra

acestuia, focalizându-þi în acelaºi timp atenþia

perifericã asupra câmpului magnetic, cu atât mai

intensã va deveni senzaþia de ridicare (atracþie).

Altfel spus, cu cât te vei scufunda mai puternic

în punctul Esenþei, cu atât mai intens va deveni

câmpul magnetic.

c. Atunci când clavi-

cula începe sã vinã

cãtre tine, ea þi se

poate pãrea elasticã

sau ca un obiect

plutitor.

d. În cazul în care

clavicula opune re-

zistenþã în calea

extragerii sale, aplicã

tehnica eliberãrii a-

burului, apoi întoar-

ce-te la acest proces.

Plaseazã-þi degetele în
apropierea capetelor

claviculei, fie atingând
direct corpul persoanei, fie

deasupra acestuia.
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Când simþi cã zona ºi-a încetat procesul de transformare
sau s-a stabilizat, pune capãt ºedinþei de vindecare.
Momentul ideal este cel în care clavicula sau zona
înconjurãtoare þi se pare echilibratã ºi stabilã (respectiv,
când senzaþia de plutire a dispãrut, iar clientul îþi spune cã
se simte mai bine). Nu trebuie sã pui osul la loc. Acesta
îºi va gãsi propria modalitate de a se reintegra în noua
„stare“ creatã.

Pentru a mãri eficacitatea tehnicii, asociazã cât mai
intens senzaþia de ridicare cu respiraþia. Tehnica nu constã
pur ºi simplu într-un proces de vizualizare. Este foarte
important ca senzaþia de dizolvare generatã de respiraþia
Esenþei sã fie asociatã cu
procesul de extragere cu
ajutorul câmpului magnetic.
Cu cât vei aplica mai dina-
mic respiraþia Esenþei, cu atât
mai dinamicã va fi transfor-
marea produsã la nivelul
þesutului.

Varianta avansatã a
tehnicii: dacã te-ai obiºnuit
cu aplicarea tehnicii tractãrii
pentru un singur os, o poþi
aplica inclusiv pentru douã
oase simultan. De pildã,
alege clavicula ºi omoplatul,
eliberând astfel într-o mai
mare mãsurã umãrul, deopo-

Tractarea claviculei ºi a
omoplatului prin folosirea

degetelor ca puncte de
contact.
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trivã frontal ºi în spate. Ca de obicei, foloseºte douã puncte
de ataºare pentru fiecare os. Plaseazã-þi o palmã deasupra
claviculei ºi cealaltã asupra omoplatului, fixând cu degetele
cele douã extremitãþi ale oaselor.

Porneºte de la premisa cã dispui de oricât de multe
mâini imaginare, cu ajutorul cãrora poþi prinde oasele în
oricât de multe puncte de ataºare. Noi obiºnuim sã folosim
de regulã ºase mâini imaginare (puncte de referinþã), dar
aceasta este mai degrabã o preferinþã personalã. O altã
aplicaþie practicã a acestei variante avansate ar putea fi
extragerea a trei sau patru coaste.

În continuare, ne vom propune sã combinãm diferitele
tehnici pe care le-am învãþat pânã acum sau sã introducem
diferite variante pentru ele.

Aplicarea tehnicii absorbirii în pântec
în combinaþie cu tractarea

Aceastã combinaþie este folositã pentru alinierea
oaselor sau zonelor mari cu respiraþia Esenþei. Începe prin
a crea un pântec energetic în jurul structurii pe care doreºti
sã o transformi, apoi lucreazã în interiorul lui cu ajutorul
unor mâini imaginare. Alternativ, îþi poþi introduce în
interiorul pântecului chiar mâinile care l-au construit. Aplicã
în continuare metoda cablului.
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Aplicarea tehnicii absorbirii în pântec
în combinaþie cu tractarea: pas cu pas

1. Aplicã respiraþia Esenþei.

2. Înconjoarã zona afectatã într-un pântec energetic.

3. Introdu mâinile în interiorul pântecului ºi extrage
cu ajutorul „cablului“ organul sau þesutul care
trebuie armonizat. Odatã pântecul implementat, nu
mai trebuie sã te gândeºti la el în timp ce aplici
metoda cablului.

4. Dupã ce zona s-a stabilizat, întreabã clientul cum
se simte.

Alinierea structurii
Poþi aplica aceastã tehnicã asupra oricãrei zone corpo-

rale care are douã puncte fizice de reper ce permit mãsurarea
ºi compararea înãlþimii sau profunzimii lor. Douã din
principalele zone asupra cãrora meritã aplicatã tehnica sunt:
ºoldurile (pelvisul) ºi occipitalul.

Alinierea ºoldurilor
Atunci când îþi propui sã aliniezi ºoldurile, stai în

spatele persoanei ºi plaseazã-þi degetele de o parte ºi de alta
a pãrþii superioare a pelvisului. Ochii tãi trebuie sã fie la
aceeaºi înãlþime cu degetele, pentru a te putea asigura cã
punctele mãsurate se aflã la acelaºi nivel. Dacã punctele
nu se aflã la acelaºi nivel:
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1. Îndepãrteazã mâinile
de poziþia de mã-
surare ºi atinge uºor
zona inferioarã a
spatelui sau zona
pelvianã (ai grijã ca
mâinile sã îþi fie
perfect relaxate).

2. Înfãºoarã într-un „pân-
tec“ energetic întreaga
zonã a pelvisului. (Îþi reamintim în aceastã direcþie
cã „pântecul“ are forma unei sfere sau a unei elipse
goale în interior).

3. Lasã-þi mâinile sã pãtrundã (energetic) în interiorul
pântecului.

4. Roteºte cu ajutorul tehnicii tractãrii osul iliac al
pelvisului.

5. Când simþi cã transformarea este completã, verificã
din nou nivelul pelvisului.

Alinierea pelvisului care are o torsiune
dezechilibratã
1. Stai cu faþa la client ºi plaseazã-þi degetele pe osul

iliac anterior superior. Mãsoarã echilibrul ºoldurilor
deopotrivã în înãlþime ºi în profunzime. Cel mai
frecvent se foloseºte mãsurãtoarea în profunzime (a
torsiunii ºoldurilor).

Mãsoarã ºoldurile în partea
din spate. Þine degetele pe

o linie orizontalã.
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a. Dacã unul din
degetele mari pã-
trunde mai mult
în interior decât
celãlalt, pelvisul
este torsionat.
Mãrimea anoma-
liei este datã de
diferenþa adân-
cimii la care
pãtrund cele douã
degete mari.

2. Lasã degetele în poziþia în care se aflã (sau
îndepãrteazã-le uºor de corp) ºi construieºte un
„pântec“ energetic între ele, care sã cuprindã
întreaga zonã a pelvisului.

3. Împinge în spate cu ajutorul tehnicii tractãrii una
din extremitãþile laterale ale osului iliac anterior
superior ºi trage în faþã cealaltã extremitate.

a. Senzaþia este asemãnãtoare cu aceea în care
cineva te împinge ºi tu tragi de el. De pildã,
atunci când împingi una din extremitãþile osului
în spate, apare senzaþia cã extremitatea opusã se
deplaseazã în faþã (din cauza miºcãrii de rotaþie
sau de torsiune).

Alternativ, îþi poþi imagina diagrama întregului pelvis
dezmembrat (la fel ca diagrama unui motor dezmembrat).
Dupã ce ai examinat diagrama, aplicã tehnica tractãrii

Mãsoarã ºoldurile în partea
din faþã. Plaseazã-þi

degetele pe extremitatea
anterioarã a osului iliac

anterior superior.
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pentru a reasambla nu doar extremitãþile osului iliac anterior,
ci ºi cele douã jumãtãþi ale osului pubian ºi ale sacrumului,
toate în acelaºi timp. În acest fel, toate zonele articulate ale
pelvisului se vor roti în raport cu ansamblul general.

4. Verificã din nou adâncimea la care pãtrund degetele
mari plasate pe extremitãþile anterioare ale osului
iliac, pentru a vedea dacã acestea s-au echilibrat.

Aceastã tehnicã este extrem de eficientã în cazul
alinierii greºite a osului pubian. Este interesant de remarcat
faptul cã femeile au frecvent o aliniere greºitã a acestui os
dupã ce nasc, fapt care le cauzeazã dureri de spate cronice.
La cursurile noastre, dupã ce le-am explicat acest lucru ºi
dupã ce am practicat împreunã realinierea ºoldurilor, mai
multe participante au scãpat de durerile de spate pe care
le-au avut (în unele cazuri) ani la rând.

Alinierea occipitalului pas cu pas
1. Gãseºte occipitalul.

a. Stai în faþa cli-
entului ºi pla-
seazã-þi degetele
mari de la mâini
pe partea din
spate a capului
sãu, cu degetele
mari paralele cu
solul, la o distanþã
de aproximativ

Verificã dacã cele douã
degete mari se aflã la

aceeaºi înãlþime.
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5-7 centimetri. Lasã degetele sã alunece în jos
pânã când întâlnesc în cale o uºoarã adânciturã,
urmatã de un mic dâmb. Ai grijã sã îþi poþi vedea
degetele (sã nu se afunde prea tare în pãr). Dupã
ce trec de acest dâmb, numit ºi creastã
occipitalã, degetele întâlnesc în cale o nouã
adânciturã umplutã cu un þesut moale. Apasã
uºor, dar ferm, pe acest þesut pânã când ajungi
sã simþi deasupra degetelor muchia cutiei
craniene. Verificã apoi dacã cele douã degete se
aflã la aceeaºi înãlþime. Ochii ar trebui sã fie la
înãlþimea degetelor, pentru a putea mãsura exact
poziþia lor. Dacã cele douã degete se aflã la
aceeaºi înãlþime, este foarte bine. Dacã nu se
aflã, treci la pasul 2.

b. Verificã de asemenea adâncimea la care au
pãtruns degetele. Dacã unul dintre ele a pãtruns
mai mult în interior decât celãlalt, avem de-a face
ºi cu o torsiune a oaselor. În acest caz, treci la
pasul 2c.

2. Alinierea occipitalului

a. Lasã-þi degetele mari în poziþia lor ºi atinge uºor
cu celelalte degete ale mâinii pãrþile laterale ale
craniului (eventual, le poþi þine la o oarecare
distanþã de acestea). Construieºte astfel un câmp
energetic (un pântec) în jurul zonei din spate a
craniului. Lasã-þi mâinile energetice sã pãtrundã
în interiorul pântecului ºi aplicã tehnica tractãrii
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cu ajutorul degetelor (trage de oase astfel încât
acestea sã se reechilibreze).

b. Continuã procesul pânã când nu mai percepi
nicio schimbare. Apoi verificã din nou nivelul
oaselor.

c. Dacã adâncimea la care au pãtruns cele douã
degete mari nu este egalã, plaseazã-þi degetele
pe oasele temporale, chiar deasupra celor douã
urechi. Aplicã respiraþia Esenþei ºi construieºte
un pântec energetic în jurul întregului craniu.
Lasã-þi mâinile energetice sã pãtrundã în
interiorul acestui pântec ºi aplicã tehnica tractãrii
pentru a împinge oasele temporale cãtre exterior.
Când simþi cã transformarea s-a încheiat, verificã
din nou adâncimea la care pãtrund cele douã
degete mari. Eu ºi soþia mea obiºnuim sã
repetãm de douã-trei ori ambele mãsurãtori,
pentru a ne asigura cã oasele craniului sunt
perfect aliniate.

Notã: occipitalul ºi
sacrumul/pelvisul sunt strâns
asociate. De aceea, dacã una
din zone refuzã sã se
alinieze, încearcã alinierea
celeilalte. Apoi, când aceasta
s-a echilibrat, revino la prima
zonã ºi aliniaz-o ºi pe ea.
Cel mai frecvent, problema
poate fi rezolvatã în acest fel.

Verificã dacã cele douã degete
mari se aflã la aceeaºi înãlþime.
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Alinierea omoplaþilor
1. Mãsoarã înãlþimea

omoplaþilor unul faþã
de celãlalt prin
plasarea degetelor
mari de la mâini sub
extremitatea lor
inferioarã.

2. Dacã ai observat o
diferenþã, relaxea-
zã-þi palmele ºi atin-
ge uºor omoplaþii cu ele. Înfãºoarã-i apoi într-un
pântec energetic (poþi crea un singur pântec foarte
mare pentru amândoi omoplaþii, sau douã pântece
mai mici, câte unul pentru fiecare).

3. Lasã-þi mâinile energetice sã pãtrundã în interiorul
pântecului ºi aplicã tehnica tractãrii pentru a
echilibra omoplaþii (trage-l pe unul în sus ºi pe
celãlalt în jos).

a. Dacã nu ºtii care este direcþia cea mai potrivitã
pentru a realinia omoplaþii, trage de ei în toate
direcþiile sau scoate-i complet din corp.

Ajustarea înãlþimii încheieturii
sterno-claviculare
1. Plaseazã-þi degetele mari de o parte ºi de alta a

sternului în punctele de joncþiune cu claviculele

Tracteazã-þi clavicula cu o mânã

ºi întinde lateral braþul opus
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(care ies în evidenþã ca niºte mici excrescenþe).
Verificã dacã degetele se aflã la acelaºi nivel.

2. Dacã nu se aflã la acelaºi nivel, înfãºoarã întreaga
zonã într-un pântec energetic. Lasã-þi mâinile
energetice sã pãtrundã în interiorul acestuia.

a. Trage în toate di-
recþiile (în sus, în
jos, în diagonalã, în
interior ºi în exterior)
oasele respective, cu
ajutorul tehnicii trac-
tãrii, astfel încât
claviculele sã se
realinieze ºi sã îºi
gãseascã singure
echilibrul.

3. Când zona pare cã s-a stabilizat, verificã din nou
punctele încheieturii sterno-claviculare.

Ajustarea adâncimii încheieturii sterno-
claviculare
1. Dacã mãsurãtorile iniþiale au arãtat cã unul din

punctele încheieturii este mai adâncit decât celãlalt,
înfãºoarã-l într-un pântec energetic împreunã cu
primele patru coaste de sus.

2. Aplicã tehnica tractãrii asupra încheieturilor sterno-
claviculare ºi asupra celor patru coaste.

Plaseazã-þi degetele pe
extremitãþile
claviculelor.
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3. Când zona pare cã s-a stabilizat, verificã din nou
punctele încheieturii sterno-claviculare.

Un beneficiu important:
un efect secundar interesant al
alinierii încheieturilor sterno-
claviculare este acela cã res-
piraþia devine mai uºoarã.

Poþi aplica de asemenea
tehnica pântecului în com-
binaþie cu cea a tractãrii pentru
a alinia structura oaselor feþei
(de pildã, înãlþimea celor doi
ochi, dar ºi numeroase alte

puncte). Poþi aplica aceastã tehnicã asupra oricãror douã
puncte pe care le poþi mãsura ºi compara.

Notã pentru practicanþi: de-a lungul timpului, am
remarcat cã dacã faþa unei persoane se schimbã prea rapid
în timpul unei ºedinþe de vindecare, ea nu permite
schimbãrilor pe care le considerã extreme sã devinã
permanente. Spre exemplu, am avut odatã un client care
avea unul din ochi vizibil mai ridicat decât celãlalt. Lucrul
cu energia l-a reechilibrat, dar clientul nu a acceptat aceastã
schimbare, aºa cã ochiul a revenit în timp la poziþia lui
iniþialã. Foarte mulþi oameni au o anumitã imagine legatã
de sine, care îi împiedicã sã accepte schimbãrile majore.
În astfel de cazuri, este recomandabil sã aplici pentru o
perioadã de timp schimbãri minore, astfel încât clientul sã
aibã timp sã se obiºnuiascã cu ele ºi sã le accepte.

Plaseazã-þi degetele
mari pe colþurile

exterioare ale ochilor.
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Tehnica extinderii prezenþei, a
înghiontirii cu un bãþ sau a
urmãririi

Aceasta este o variantã a
tehnicii pântecului. Se recoman-
dã folosirea ei pentru alinierea
oaselor mici, cum sunt vertebrele.
Este de asemenea utilã pentru
eliminarea fluidelor corporale,
cum ar fi edemele, congestia din
interiorul plãmânilor sau orice
fluid nedorit (din interiorul
inimii sau al sinusurilor, spre
exemplu). În plus, poþi aplica
aceastã metodã atunci când
doreºti sã creezi mai mult spaþiu
în zonele care opun rezistenþã la
tehnica de bazã a pântecului.

Vom explica acest proces pas cu pas. La prima vedere,
el pare complex, dar de fapt este foarte uºor de aplicat.
Începe prin a citi toþi paºii, apoi încearcã-l. Unele din sen-
zaþiile pe care îþi vom cere sã le simþi þi s-ar putea pãrea
extrem de subtile, dar dacã îþi vei acorda timpul necesar
pentru a experimenta, le vei descoperi cu uºurinþã, pe rând.
În exemplul nostru vom lucra cu o vertebrã, dar tehnica
funcþioneazã la fel de bine ºi cu un edem sau cu alte fluide
corporale aflate în exces, precum ºi cu orice altã structurã micã
ce trebuie deplasatã. Distreazã-te, joacã-te ºi experimenteazã.

Alege un lucru
interesant din interiorul

pântecului ºi
înghionteºte-l.



221

Tehnici de vindecare

Extinderea prezenþei: pas cu pas

1. Începe prin a practica respiraþia Esenþei.

2. Înfãºoarã zona afectatã cu un pântec energetic.

3. Cautã (priveºte sau simte) orice lucru interesant care

îþi iese în cale.

4. Înghionteºte-l cu un bãþ sau cu un deget energetic.

a. Începe prin a crea un „bãþ“ sau un „deget“ din

energia aflatã în interiorul pântecului (imaginea

nu trebuie sã fie foarte exactã) ºi înghionteºte cu

el lucrul interesant.

b. Înghionteºte-l din mai multe direcþii: de sus, de

jos, din spate ºi din diagonalã. Aceºti ghionþi îl

vor face sã se deplaseze, uneori incredibil de

uºor. Procesul seamãnã cu aprinderea unei

artificii care zboarã apoi în toate direcþiile, în

zigzag, miºcându-se uneori foarte lent, alteori

foarte rapid, rotindu-se sau fãcând cercuri.

Tocmai de aceea numim noi „obiectele“ din

interiorul pântecului: lucruri interesante. Nimeni

nu ºtie ce vor face acestea în continuare!

c. Dacã nu simþi nimic, pipãie cu mâna imaginarã

în interiorul pântecului pânã când gãseºti ceva.

Dã-i apoi un bobârnac. Vezi dacã „obiectul“

respectiv este mobil sau imobil.

5. Urmãreºte miºcarea lucrului interesant.
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a. Indiferent de direcþia în care se miºcã lucrul
interesant, urmãreºte miºcarea lui. Dacã þi se pare
cã a dispãrut undeva departe, nu-þi face griji.
Continuã sã te îndrepþi în direcþia respectivã ºi mai
devreme sau mai târziu îl vei regãsi. Continuã sã
îl urmãreºti.

6. Mai devreme sau mai târziu, lucrul respectiv se va
opri, devenind imobil sau vibrând uºor. Înghion-
teºte-l din nou ºi observã dacã o ia din nou la goanã
sau dacã opune rezistenþã.

a. Dacã o ia din nou la goanã, urmãreºte-l
(pasul 5).

b. Dacã opune rezistenþã, treci la pasul 7.

7. Dacã lucrul opune rezistenþã, lasã-l sã te împingã
înapoi, dar pãstreazã contactul cu el (cu ajutorul
bãþului energetic). Acest lucru este foarte important.

a. Poþi percepe senzaþia de împingere înapoi sub
forma unei presiuni foarte uºoare. În acest caz,
relaxeazã-te ºi lasã-te ghidat de lucrul interesant.
De regulã, revenirea înapoi este mai directã
decât alergarea de dinainte.

8. Lasã lucrul interesant sã te împingã pânã când îºi
regãseºte poziþia iniþialã. Când va ajunge aici, vei
observa o schimbare a presiunii.

a. Când lucrul interesant depãºeºte poziþia sa
iniþialã, presiunea dispare complet ºi, adeseori,
chiar lucrul interesant pare sã disparã.
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9. Verificã la nivel fizic zona asupra cãreia ai lucrat.
Vezi ce schimbãri au apãrut.

a. Existã vreo diferenþã între cantitatea de fluid din
zonã? ªi-a schimbat poziþia vertebra asupra
cãreia ai lucrat?

 i. Dacã vertebra ºi-a schimbat poziþia ºi a ajuns
în poziþia corectã, este foarte bine.

ii. Dacã ea necesitã în continuare o acþiune
terapeuticã, reia întregul proces de la pasul 3.

Notã: dacã procesul þi se pare prea complicat,
foloseºte-te de imaginaþie. Imagineazã-þi cã întâlneºti în cale
un lucru interesant, cã îl înghionteºti ºi cã îl urmãreºti.
Întreabã-te unde s-ar duce el. Urmãreºte-l, iar dupã aceea
întoarce-te înapoi. Urmeazã procesul descris mai sus, chiar
dacã þi se pare cã îl inventezi în totalitate. În acest fel, îþi
vei acorda permisiunea de a recepta senzaþiile reale.
Experienþa ne-a învãþat cã aceastã metodã conduce de
regulã la succes.

Lucrul cu vertebrele
Dacã lucrezi asupra unei vertebre, aplicã acest proces

de trei sau de patru ori ºi abia apoi treci la vertebra
urmãtoare. Dacã muºchii din jurul oaselor au acumulat
foarte multe tensiuni, poþi aplica mai întâi tehnica eliberãrii
aburului. De cele mai multe ori, vei observa cã dacã o
vertebrã este aliniatã greºit, vertebrele din jurul ei
acumuleazã la rândul lor tensiuni. De aceea, ar fi bine sã



224

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

le aliniezi ºi pe ele, chiar
dacã la nivel vizual nu par
deloc dezechilibrate.

Filozofia care stã
la baza tehnicii
de extindere a
prezenþei
Atunci când aplicãm

tehnica pântecului, tot
secretul constã în a cãuta lucruri interesante. Atât timp cât
reprezintã structuri formate, noi ne raportãm la ele ca la niºte
structuri solide, ºi deci foarte greu de schimbat. Acelaºi
principiu se aplicã ºi în cazul tehnicii de înghiontire cu
ajutorul bãþului. Atunci când gãsim un lucru interesant, noi
îl înghiontim din diferite direcþii pânã când nimerim direcþia
bunã, cea care permite transformarea structurii respective.
Unii oameni percep aceste senzaþii în mod vizual, în timp
ce alþii au percepþii mai degrabã kineoziologice. Acest lucru
conteazã mai puþin; ceea ce conteazã este ca lucrul
interesant pe care îl percepem sã se punã în miºcare, iar
noi sã îl urmãrim.

Adeseori, atunci când aplicãm tehnica înghiontirii cu
un bãþ, lucrul interesant o ia într-o cu totul altã direcþie
decât cea pe care o anticipai tu. Este ca ºi cum ai aplica
o psihologie inversatã. Atunci când ceva opune rezistenþã,
continui sã forþezi lucrurile pânã când lucrul respectiv nu
mai poate opune rezistenþã, fiind nevoit sã se întoarcã
înapoi. În cazul nostru, acesta este momentul în care lucrul

Creeazã un pântec energetic
în jurul vertebrei pe care
doreºti sã o influenþezi.
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interesant se opreºte. În acest moment, noi îl mai înghiontim
o datã, pentru a vedea dacã începe sã opunã rezistenþã,
dorindu-ºi sã revinã înapoi.

Tehnica de extindere a prezenþei: o altã
abordare

Dacã ai probleme cu aplicarea acestei tehnici, te poþi
raporta la ea ºi într-un alt fel, ca la o metodã a devenirii
sau a evoluþiei.

Pas cu pas

1. Aplicã respiraþia Esenþei.

2. Construieºte un pântec energetic în jurul zonei.

3. Descoperã un lucru interesant în interiorul pân-
tecului ºi observã-i evoluþia sau schimbarea, la fel
cum ai observa o miºcare.

a. Spre exemplu, atunci când observi conþinutul
pântecului, poþi fi atras de o zonã anume. Per-
cepþia poate fi vizualã sau intuitivã. Focalizea-
zã-þi atenþia asupra ei ºi observã dacã în interiorul
sãu existã vreo miºcare. Dacã da, amplificã
aceastã miºcare cu ajutorul intenþiei tale. De
pildã, dacã zona respectivã ia la început aparenþa
unui mugur, lasã-þi imaginaþia sã se joace
(continuând sã rãmâi focalizat în punctul
Esenþei) ºi transformã mugurul într-un boboc
care se deschide din ce în ce mai mult, pânã
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când devine o floare. Aceastã deschidere
continuã este întru totul comparabilã cu alergarea
de dinainte. Când senzaþia de înflorire se opreºte
ºi totul se scufundã în tãcere, înseamnã cã
problema s-a dizolvat. Dacã simþi o miºcare
neasociatã cu vreo formã, încurajeazã aceastã
miºcare sã continue pânã când se opreºte
singurã.

b. Acest proces de transformare nu este la fel de
evident ca „urmãrirea“ de dinainte, urmatã de
„revenirea în punctul de origine“. Este mai
degrabã o stare vagã (perceputã intuitiv) de
miºcare, apoi de transformare ºi de tãcere.

4. Verificã schimbãrile produse la nivel fizic (even-
tualele alinieri).

Sfaturi pentru tratarea durerilor de
spate ºi la nivelul gâtului

Dacã lucrezi asupra unei vertebre, poþi opera cu douã
sau trei lucruri interesante înainte de a trece la vertebra
urmãtoare, dar cel mai adesea un singur lucru interesant
este de ajuns. Meritã de asemenea sã aplici pentru o scurtã
perioadã de timp tehnica de eliberare a aburului asupra
muºchilor care înconjoarã vertebra, înainte de a începe
lucrul direct cu vertebra. Adeseori, vei observa cã vertebrele
alãturate conþin ºi ele tensiuni acumulate, din cauza alinierii
greºite a primeia. De aceea, trebuie sã le aliniezi ºi pe ele,
pentru a le echilibra, chiar dacã la nivel vizual ele par sã
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se afle la locul lor. Existã cazuri în care o vertebrã va refuza
sã se alinieze pânã când nu vei lucra asupra vertebrelor
alãturate. Pe de altã parte, este important sã înþelegi cã nu
tu trebuie sã decizi în ce direcþie trebuie sã se deplaseze
vertebra. Tu nu trebuie sã faci altceva decât sã încurajezi
miºcarea ei. Corpul clientului este singurul care îºi poate
gãsi starea de armonie.

Dacã lucrezi asupra unui caz de scoliozã, cifozã,
lordozã sau asupra unei alte afecþiuni a coloanei vertebrale,
aplicã tehnicile de vindecare secvenþial, de la o vertebrã la
alta. Atunci când aliniezi vertebrele, nu conteazã dacã
începi de sus în jos sau invers. Dacã problema este
punctualã, poþi insista exclusiv asupra vertebrei (sau
grupului de vertebre) respective. Dacã întreaga coloanã
vertebralã este afectatã, poþi lucra asupra tuturor vertebrelor,
pe rând, repetând apoi întregul proces pânã când coloana
devine perfect aliniatã.

Dacã te focalizezi exclusiv asupra vertebrelor cer-
vicale, ar trebui sã lucrezi cel puþin grupul C1-C6, pe rând.
Experienþa ne-a învãþat cã organismul se simte mai bine
dacã toate aceste vertebre sunt lucrate individual. C7 nu
influenþeazã atât de mult starea generalã de bine dacã este
neglijatã, dar vertebrele mai mici îºi doresc sã fie ajutate
sã îºi regãseascã echilibrul. Având în vedere cã vertebrele
gâtului sunt greu de palpat ºi de simþit cu ajutorul degetelor,
cel mai bine este sã îþi foloseºti intenþia ºi sã te focalizezi
asupra zonei aproximative în care acestea ar trebui sã se
afle.

Dupã ce ai terminat cu o zonã în care s-a acumulat
fluid sau în care ai lucrat asupra mai multor vertebre, este
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bine sã îi dai clientului puþinã apã ºi sã îl rogi sã facã niºte
paºi pentru ca schimbãrile sã se implementeze mai bine.

Faptul cã nu mai gãseºti lucruri interesante asupra
cãrora sã lucrezi nu înseamnã neapãrat cã întreaga coloanã
este perfect aliniatã, ci doar cã ea a acceptat atâtea
schimbãri câte poate suporta într-o ºedinþã de vindecare.
Desãvârºirea procesului de schimbare ºi stabilizarea
transformãrilor poate necesita mai multe ºedinþe.

Atunci când îþi propui sã aliniezi vertebrele, începe
întotdeauna prin a alinia ºoldurile ºi occipitalul. ªoldurile
sunt comparabile cu temelia unei case, iar occipitalul este
acoperiºul acesteia. Dacã temelia sau acoperiºul sunt
dezechilibrate, structura verticalã a casei (vertebrele) va fi
tensionatã ºi va tinde sã se schimbe în permanenþã pentru
a-ºi gãsi echilibrul. Realinierea ºoldurilor asigurã un
fundament optim pentru echilibrarea vertebrelor, fapt care
îi permite capului sã se sprijine armonios de acestea. În
cazul în care occipitalul este dezechilibrat, el genereazã o
presiune inegalã asupra coloanei vertebrale, din cauza
greutãþii capului. Cred cã ai înþeles de ce este atât de
important sã începi întotdeauna cu alinierea acestor douã
zone.

Sfaturi pentru practicanþi
Se întâmplã uneori sã gãseºti un lucru interesant ºi sã

îl înghionteºti, dar acesta sã refuze sã se punã în miºcare.
Dacã þi se întâmplã acest lucru, chiar dacã ai înghiontit
lucrul din toate direcþiile, scufundã-te mai profund în
interiorul punctului Esenþei ºi ai grijã sã nu ieºi în afara



229

Tehnici de vindecare

acestuia. Dacã tot nu se produce nicio schimbare, înseamnã
cã structura pe care doreºti sã o transformi fie nu are nevoie
de miºcare, fie a acceptat transformarea maximã pe care
o poate suporta deocamdatã.

Lucrul cu gâtul sau cu coloana vertebralã (dar ºi cu
alte afecþiuni sau probleme corporale) influenþeazã clientul
pe numeroase nivele. Nu uita cã el este adevãratul
vindecãtor. Foarte mulþi oameni nu pot face faþã decât unor
schimbãri gradate. Puþini sunt cei care acceptã o schimbare
dramaticã în cursul aceleiaºi ºedinþe de vindecare. De
aceea, acordã-le tuturor timpul de care au nevoie ºi lasã-i sã
se vindece în ritmul lor. Noi nu trebuie sã îi cerem nimic
clientului. Tot ce facem noi este sã îi oferim starea noastrã
de liniºte interioarã, sã ne deschidem ºi sã cultivãm starea
de acceptare.

Dacã doreºti, poþi folosi aceastã abordare pentru a
dizolva structurile rigide care existã în interiorul pântecului.
Astfel de cazuri se întâmplã mai rar, dar se întâmplã. Sã
spunem cã întâlneºti în cale un lucru interesant care refuzã
sã se schimbe în vreun fel. Dacã nu se întâmplã nimic,
înghionteºte-l cu un bãþ energetic. Continuã sã lucrezi astfel
cu toate lucrurile pe care le întâlneºti în interiorul pântecului,
pânã când nu mai rãmâne decât spaþiul gol.



230

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Vindecarea prin dilatarea spaþiului
sau prin deblocarea unei încheieturi

Aceastã tehnicã este minunatã ºi acþioneazã foarte
rapid pentru vindecarea încheieturilor inflamate, a umerilor
înþepeniþi, a vertebrelor tasate, respectiv a tuturor structurilor
prea rigide pentru a permite o miºcare normalã. La fel ca
ºi în cazul tehnicii de dinainte, aceastã metodã presupune
lucrul în interiorul spaþiului pe care noi îl numim pântec.
Adeseori, tehnica nu dureazã mai mult de 15-20 de secunde,
dupã care îþi poþi muta atenþia în altã parte timp de câteva
secunde, revenind apoi asupra zonei respective. În cazul
umerilor înþepeniþi, tehnica trebuie aplicatã dimineaþa ºi
seara timp de câteva zile la rând, pânã când încheietura îºi
recapãtã integral capacitatea de miºcare. Am cunoscut
oameni care iniþial nu îºi puteau miºca braþul decât într-un
unghi de maxim 30 de grade ºi care au reuºit sã îºi am-
plifice capacitatea de miºcare la un unghi de 70-80 de grade
dupã numai câteva minute de folosire a acestei tehnici.
Metoda este foarte uºor de aplicat ºi extrem de plãcutã.

Vindecarea prin dilatarea spaþiului sau
prin deblocarea unei încheieturi: pas cu
pas
1. Plaseazã-þi o mânã pe partea interioarã a braþului, lângã

subsuoarã, cu degetele orientate în sus ºi cu palma
cãtre braþ. Plaseazã-þi cealaltã mânã pe umãr, defi-
nind astfel zona pe care doreºti sã o înfãºori într-un
pântec.
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2. Începe sã aplici respiraþia
Esenþei.

3. Înfãºoarã întregul umãr
într-un pântec energetic.

4. Existã cinci sau mai multe
modalitãþi de a face acest
lucru. Iatã câteva exemple:

Metoda bastonului: imagi-
neazã-þi cã þii în mânã un baston
cu un capãt mai gros ºi unul mai
subþire. Capãtul pe care îl þii în
mânã este cel subþire. Foloseºte-þi
intenþia pentru a apãsa cu bas-
tonul capul humerusului (osul
braþului), silindu-l uºor, dar ferm,
sã se îndepãrteze de corp, ca ºi
cum ai dori sã îl scoþi din niºa sa.

Metoda flexãrii degetelor:
imagineazã-þi cã îþi flexezi dege-
tele de la mâna interioarã (ai grijã
sã nu le miºti inclusiv la nivel
fizic), împingând uºor, dar ferm,
capul humerusului cãtre exterior.

Metoda balonului: imagi-
neazã-þi cã introduci un balon gol
în interiorul pântecului energetic,
între încheietura umãrului ºi braþ
sau între oasele din interiorul

Plaseazã-þi o mânã pe
partea interioarã a

braþului, cu degetele
orientate în sus ºi cu
palma cãtre braþ, ºi

cealaltã mânã pe umãr.

Imagineazã-þi cã împingi
cu ajutorul unui baston
capul humerusului în
exteriorul corpului, ºi
implicit al încheieturii

umãrului.
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încheieturii. În continuare, foloseºte-te de respiraþia Esenþei

pentru a umfla balonul, astfel încât încheietura sã se

deschidã.

Metoda patentului: imagineazã-þi cã introduci un

patent în interiorul încheieturii ºi cã te foloseºti de pârghia

lui pentru a deschide gradat încheietura.

Metoda rãngii: imagineazã-þi cã introduci în interiorul

încheieturii o rangã ºi cã o apeºi uºor, dar ferm, pentru a

deschide încheietura.

Niciuna din imaginile de mai sus nu este mai bunã

decât celelalte. Aplicarea uneia sau alteia depinde exclusiv

de preferinþele personale. Noi preferãm metoda flexãrii

degetelor pentru umeri ºi metoda balonului pentru vertebre.

În ceea ce te priveºte, joacã-te, experimenteazã ºi vezi ce

metodã þi se potriveºte cel mai bine,

Reþine: atunci când aplici aceastã metodã, nu trebuie

sã depãºeºti 15-20 de secunde de aplicare a presiunii

mentale. Fã apoi o pauzã, dupã care revino pentru o nouã

ºedinþã de 15-20 de secunde.

5. Conºtientizeazã senzaþia energeticã a miºcãrii

efective a umãrului sau a încheieturii.

a. Aplicã ferm aceastã presiune energeticã timp de

câteva secunde, pânã când osul pare sã se fi

deplasat suficient de mult, dupã care nu o mai

aplica. Uneori, zona pare sã cedeze în anumite

puncte. Dacã se întâmplã aºa ceva, continuã sã

aplici presiunea pânã când zona cedeazã de tot.
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6. Repetã pasul 4. Poþi face acest lucru de douã-trei
ori la rând.

7. Când simþi cã nu se mai produce nicio schimbare,
iar clientul îþi confirmã cã simte o uºurare, considerã
ºedinþa încheiatã pe moment.

Sfaturi pentru practicanþi
De regulã, clientul simte cã prin braþ îi trece o energie

ºi cã lucrurile evolueazã în bine. Uneori, este amuzant sã
treci de la un braþ la celãlalt. Între ajustãri, poþi observa cã
un braþ devine mai lung decât celãlalt (ca percepþie), dupã
care redevine egal cu celãlalt.

Întregul proces se realizeazã cu ajutorul intenþiei. El
nu presupune nicio miºcare la nivel fizic. Atunci când
creezi un spaþiu între oase, indiferent dacã te foloseºti în
acest scop de o rangã, de un levier sau de un balon ener-
getic, relaxeazã-te ºi joacã-te cu imaginea respectivã.

Cu cât te vei deschide mai mult prin respiraþia Esenþei,
cu atât mai rapide ºi mai profunde vor fi schimbãrile care
se vor produce în zona afectatã a clientului.

Învaþã-þi clientul cum sã curgã
înainte

Pe mãsurã ce evoluezi în lucrul cu Esenþa, poþi simþi
dorinþa de a împãrtãºi exerciþiul curgerii înainte cu un
prieten sau cu un client. Iatã cum poþi face acest lucru, pas
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cu pas. Mai presus de orice, clientul trebuie sã se miºte
extrem de lent de-a lungul exerciþiului. Indiferent dacã
realizeazã sau nu unde se aflã punctul Esenþei, el poate sã
aplice expiraþia lentã, deplasându-se numai pe ea. Cu
siguranþã, va obþine anumite beneficii în urma acestui
proces. Ai grijã sã nu devii prea ambiþios, impunându-i
clientului sã „realizeze“ nu ºtiu ce obiectiv sau sã atingã
o distanþã prestabilitã. Rolul tãu este de a-l ajuta, nu de a-l forþa
sã facã ceva.

Condiþii pe care
trebuie sã le
îndeplineascã
clientul

1. Clientul trebuie sã prac-
tice respiraþia Esenþei.
Chiar dacã nu se con-
centreazã în punctul
Esenþei, dacã va aplica
în mod corect respiraþia
va avea parte de o serie
de beneficii.

2. El trebuie sã cunoascã
exerciþiul înrãdãcinãrii
ºi sã simtã fluxul ener-
getic care îi intrã în
corp, avansând apoi
cãtre creºtetul capului.

Clientul stã în picioare,
cu tãlpile uºor depãrtate,

pe o distanþã egalã cu
lãþimea ºoldurilor.
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3. Explicã-i clientului cã existã o conexiune între
sacrum ºi tãlpi, ºi cã aceasta trebuie pãstratã în tot
timpul cât se apleacã înainte.

Exerciþiul curgerii înainte practicat de
client cu ajutorul practicantului
1. Clientul stã în picioare, cu tãlpile uºor depãrtate, pe

o distanþã egalã cu lãþimea ºoldurilor.

2. El trebuie sã înceapã sã aplice respiraþia Esenþei.

3. Clientul începe sã aplice exerciþiul înrãdãcinãrii.
Practicantul trebuie sã aibã grijã ca el sã simtã fluxul
energetic care îi trece ascendent prin corp, cãtre
creºtetul capului, înainte de a-l lãsa sã se aplece în
faþã.

Note pentru practicanþi: atunci când se apleacã în
faþã, clientul trebuie sã simtã cât de cât fluxul energetic care
iese din pãmânt ºi trece ascendent prin trupul sãu. În cazul
în care el nu mai simte acest flux, înseamnã cã ºi-a atins
limita maximã ºi trebuie sã revinã la poziþia iniþialã. Spune-i
clientului cã scopul exerciþiului este de a învãþa despre
fluxurile energetice din corpul sãu, nu de a ajunge cât mai
aproape cu degetele de la mâini de cele de la picioare.
Ajutã-l sã perceapã mai uºor acest flux atingându-i cãlcâiul
ºi aplicând asupra lui tehnica tractãrii. Plaseazã-þi cealaltã
mânã pe sacrumul clientului, ajutându-l astfel sã simtã mai
bine zona care îl conecteazã cu fluxul teluric, împingând
apoi ascendent acest flux cãtre creºtetul capului ºi dincolo
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de acesta. Sacrumul este punctul de expansiune care face
legãtura cu toate celelalte nivele. De aceea, clientul trebuie
sã devinã conºtient de el ºi sã îl conecteze cu cãlcâiele sale.
În cazul în care clientul tot nu simte fluxul teluric,
practicantul trebuie sã îl conºtientizeze în locul lui,
ajutându-ºi astfel – prin rezonanþã – clientul sã se conecteze
cu el. În acest scop, conºtientizarea trebuie sã fie aplicatã
cu intenþie.

Miºcãrile nu trebuie realizate decât pe expiraþie. În
timpul inspiraþiei, clientul trebuie sã se odihneascã. El îºi
va continua miºcarea de elongaþie pe urmãtoarea expiraþie.

Existã douã zone corporale cu rol de scripete asupra
cãruia clientul trebuie sã se concentreze în timp ce se
apleacã în faþã:

A. Punctul dintre omo-
plaþi este cel care controleazã
capul ºi gâtul.

B. Punctul sacral este
cel care controleazã spatele.

4. Clientul începe sã îºi
aplece în faþã capul
ºi gâtul.

a. Primul scripete
asupra cãruia tre-
buie sã îºi con-
centreze atenþia
este cel dintre
omoplaþi. Capul
ºi gâtul se apleacã

A. Scripetele dintre omoplaþi
controleazã aplecarea înainte

a vertebrelor gâtului.
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înainte pânã când
îºi ating limita
naturalã a exten-
siei. În acest
moment, clientul
trebuie sã rãmânã
în aceastã poziþie
timp de câteva
expiraþii, pentru a
vedea astfel dacã
elongaþia mai poa-
te fi prelungitã.
În acest timp, prac-
ticantul trebuie sã
aplice tehnica eliberãrii aburului asupra muº-
chilor gâtului timp de o respiraþie sau douã,
pentru a dilata eventual spaþiul din aceastã zonã.
Când procesul se încheie, clientul poate trece la
cel de-al doilea scripete.

5. Al doilea scripete, situat la nivelul sacrumului, este
punctul de eliberare de tensiuni.

a. Continuã procesul curgerii înainte pânã când
clientul simte cã ºi-a atins limita personalã.

Note pentru practicanþi: practicantul trebuie sã se
asigure în acest moment cã persoana pe care o coordoneazã
îºi menþine conexiunea dintre sacrum ºi cãlcâie, ºi cã simte
în continuare fluxul energetic care vine din pãmânt.

Asigurã-te cã picioarele clientului rãmân drepte (fãrã
sã fie însã încordate la maxim, dar nici îndoite) ºi cã îºi

B. Scripetele din zona
sacralã controleazã vertebrele

spatelui
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pãstreazã verticalitatea. Pentru a amplifica senzaþiile perce-
pute de client odatã cu trecerea fluxului energetic de-a
lungul coloanei vertebrale, gâtului ºi capului, atinge-i uºor
aceste zone, într-o miºcare ascendentã. Aceastã atingere va
stimula zonele respective ºi îi va reaminti clientului pe unde
trebuie sã simtã fluxul energetic. Nu trebuie sã faci tot timpul
acest lucru, întrucât i-ar putea distrage atenþia clientului.

6. Când simte cã nu se mai poate apleca în faþã,
clientul trebuie sã înceapã miºcarea inversã, de
ridicare în poziþia verticalã. Explicã-i faptul cã
miºcarea de curgere a energiei continuã, dar de data
aceasta în sens invers: cãtre pãmânt.

a. Ajutã-þi clientul sã conºtientizeze unde este situat
sacrumul plasându-þi palma pe acesta ºi exe-
cutând o miºcare de vibraþie (timp de câteva
momente), în timp ce el se ridicã. În acest fel,
clientul va conºtientiza mai bine care este punctul
de pivotare corect.

b. Când spatele clientului este perfect drept, noul
punct de pivotare devine cel dintre omoplaþi.
Când ºi capul ajunge în poziþie verticalã, ai grijã
sã nu îºi ridice prea sus bãrbia. La sfârºitul
exerciþiului, privirea trebuie sã fie orientatã în
faþã. De aceea, urmãreºte ca el sã se opreascã
la timp.

Notã pentru practicanþi: de-a lungul exerciþiului,
asigurã-te cã braþele clientului rãmân relaxate. În caz
contrar, el va sfârºi prin a arãta la fel ca Frankenstein, cu
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braþele întinse în faþã, mai ales atunci când inverseazã
procesul curgerii.

7. Dupã ce clientul a terminat exerciþiul, pune-l sã
execute doi-trei paºi de mers conºtient (pag. 123),
cât mai lent.

a. Pune-l sã mãreascã treptat viteza mersului, pânã
când ajunge la ritmul normal în care obiºnuieºte
sã meargã. Corpul lui trebuie sã se miºte natural,
dar clientul trebuie sã fie conºtient de el.
Explicã-i faptul cã, în acest fel, el integreazã mai
bine schimbãrile produse în organismul sãu în
urma exerciþiului practicat.

Poziþie corectã: În timpul
aplecãrii înainte, braþele
trebuie sã fie relaxate.

Poziþie incorectã: Braþele nu
sunt relaxate.
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Poziþie corectã: Picioarele
stau perfect vertical,

asigurând conexiunea între
sacrum ºi sol.

Poziþie incorectã: Picioarele
sunt aplecate în spate ºi nu

asigurã conexiunea cu
sacrumul.

Poziþie corectã: Aplecarea
înainte a capului ºi apoi a

gâtului

Poziþie incorectã: Gâtul nu
este relaxat.
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Autovindecarea ºi verificarea
propriei stãri de sãnãtate

Aceastã tehnicã te va ajuta sã îþi tractezi mai multe oase
din propriul corp. Vom prezenta aceastã metodã într-o
ordine bine stabilitã, care îþi va influenþa mai multe zone
importante din organism. Poþi aplica aceastã tehnicã în orice
moment al zilei, dar ea este idealã pentru a-þi începe ziua,
întrucât deschide ºi relaxeazã toate zonele principale ale
corpului. Dacã existã ºi alte zone corporale pe care doreºti
sã þi le reconstruieºti, poþi face acest lucru. Spre exemplu,
îþi poþi tracta mai multe oase ºi poþi aplica tehnica pântecului
în zonele respective, înainte de a trece la alte zone. Practicã
cel puþin trei respiraþii pentru fiecare zonã tractatã.

Autovindecarea pas cu pas
1. Aplicã o scanare a solului (pag. 87). În acest fel,

vei avea un punct de referinþã care te va ajuta sã
îþi compari senzaþiile corporale înainte ºi dupã
practicarea acestui exerciþiu.

2  Începe sã practici respiraþia Esenþei.

a. Pe expiraþie, ridicã-þi succesiv genunchii.
Cãlcâiele alunecã la sol, în timp ce degetele sunt
relaxate, pânã când tãlpile ajung sã se sprijine
de sol, iar planul creat de piciorul ridicat devine
relativ perpendicular faþã de pãmânt.
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3. Conºtientizeazã-þi pe rând urmãtoarele pãrþi
corporale, aplicând tehnica tractãrii pentru fiecare
timp de minim trei respiraþii.

a. Zona pelvianã:

i. Ridicã piciorul stâng ºi prinde-l cu o mânã de
genunchi (nu conteazã ce mânã foloseºti; im-
portant este sã te simþi confortabil). Foloseº-
te-þi cealaltã mânã pentru a-þi extinde conºtiinþa
cãtre osul ºezutului care corespunde piciorului
ridicat, aplicând asupra lui tehnica tractãrii.
(Aºa cum am explicat în secþiunea referitoare
la tehnica tractãrii, poþi atinge cu mâna zona
respectivã, o poþi þine la o micã distanþã de corp
sau poþi folosi o mânã imaginarã).

Tractarea osului ºezutului

ii. În continuare, stabileºte contactul cu capul
osului femurului de pe partea stângã (este
vorba de osul coapsei în partea lui de sus, acolo
unde se întâlneºte cu pelvisul). Elibereazã
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tensiunile acumulate în aceastã zonã prin
tractarea oaselor corespondente.

iii. Fã acelaºi lucru pe partea opusã a corpului.
Lasã piciorul stâng la sol ºi ridicã piciorul
drept, sprijinindu-l cu o mânã (de-a lungul
întregului exerciþiu, genunchii rãmân ridicaþi,
iar tãlpile rãmân lipite de sol, cu excepþiile
indicate). Tracteazã osul ºezutului situat în
partea dreaptã a corpului, iar apoi capul
femurului de pe aceeaºi parte.

iv. Lasã jos piciorul drept (genunchii rãmân
ridicaþi). Aplicã acum tehnica tractãrii pentru
ambele capete ale femurelor simultan.
Foloseºte-te în acest scop de ambele mâini,
aºezate de o parte ºi de alta a corpului.

Tractarea capului femurului

v. Osul pubian: aplicã tehnica tractãrii pe ambele
pãrþi ale osului, simultan, cu ajutorul celor
douã mâini. Scoate astfel osul din corp.
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b. Duodenul:

i. Pentru a localiza acest organ, începe prin a-þi
gãsi plexul solar, situat chiar sub punctul în
care se întâlnesc coastele deasupra stomacului.
Aºeazã-þi degetele la circa 2,5 centimetri sub
xifoid (osul în formã de sãgeatã cu vârful în
jos în care se întâlnesc coastele) ºi deplasea-
zã-le uºor cãtre dreapta pânã când întâlnesc
cutia toracicã. Duodenul este prima parte a
intestinului subþire, cãtre care îºi transferã
stomacul conþinutul ºi în care sunt adãugate
numeroase alte sucuri digestive, cum ar fi bila,
secreþiile pancreasului etc.)

ii. Extinde-þi conºtiinþa (cu ajutorul intenþiei) pânã
la câþiva centimetri în interiorul corpului. Zona
nu poate fi palpatã fizic, dar se simte ca un tub
rotund ºi cauciucat. Tracteazã acest organ. Vei
experimenta astfel un sentiment de eliberare la
nivelul pieptului ºi abdomenului, precum ºi o
relaxare generalã a acestei zone.

Tractarea osului pubian Tractarea duodenului
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c. Cutia toracicã: dacã doreºti sau dacã ai
probleme în aceastã zonã, poþi lucra întreaga
cutie toracicã.

i. Atinge-þi pe rând coastele ºi tracteazã-le
succesiv (inclusiv perechea lor de pe partea
opusã).

d. Clavicula:

i. Tracteazã-þi pe
rând clavicule-
le. Atinge clavi-
cula pe care
doreºti sã o
tractezi cu mâ-
na opusã, în
timp ce mâna
de pe partea
claviculei este
întinsã lateral ºi se sprijinã la sol.

ii. În timp ce tractezi clavicula, extinde-þi conºti-
inþa inclusiv de-a lungul braþului întins. Dacã
realizezi acest exerciþiu ºezând, nu îþi întinde
braþul. Concentreazã-te exclusiv asupra
claviculei.

e. Gâtul:

i. Plaseazã-þi o mânã pe o parte lateralã a feþei
ºi întoarce cu ajutorul ei capul în direcþia
opusã. Întinde-þi mâna deasupra creºtetului

Tractarea claviculeor ºi
curgerea energiei prin braþe ºi

prin palme.
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capului. Simul-
tan, tracteazã
întregul scalp,
în timp ce îm-
pingi în conti-
nuare capul cu
mâna pânã la
limita capacitã-
þii sale de rotire
(printr-o presi-
une uºoarã).

ii. Când simþi cã nu mai poþi continua miºcarea de
rotire a capului în direcþia respectivã, trac-teazã
ceva mai profund zona ºi mãreºte puþin
presiunea mâinii, pentru a vedea dacã nu mai
poþi prelungi elongaþia. Totuºi, nu forþa. Nu
trebuie decât sã verifici dacã miºcarea de rotaþie
mai poate con-
tinua cu câþiva
milimetri.

iii. Dacã ai terminat,
readu-þi capul
în poziþia cen-
tralã, schimbã
mâna ºi repetã
acelaºi proces
în direcþia opusã.

Tractarea scalpului ºi folosirea
mâinii pentru a roti uºor

capul

Când capul nu se mai poate
roti, aplicã mai intens tehnica
tractãrii ºi preseazã ceva mai

puternic capul cu mâna.
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f. Capul:

i. Tracteazã maxilarul inferior (mandibula),
folosindu-te de o mânã sau de ambele mâini.

ii. Tracteazã maxilarul superior (maxila). Ai grijã
sã nu confuzi acest os cu pomeþii obrajilor.
Maxilarul superior este cel pe care stau aºezaþi
dinþii de sus.

Tracteazã maxilarul inferior Tracteazã maxilarul superior

Tracteazã pometul obrazului
drept. Vezi f (iii)

Tracteazã pometul obrazului
stâng. Vezi f (iv)
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iii. Tracteazã pometul obrazului drept. Poþi folosi
o singurã mânã sau ambele mâini, dar ai grijã
sã existe douã puncte de prindere.

iv. Tracteazã muchia sprâncenei drepte.

v. Repetã paºii f (iii) ºi f (iv) asupra pometului
obrazului stâng.

vi. Tracteazã muchia sprâncenei stângi.

vii. Tracteazã-þi creºtetul capului: plaseazã-þi
ambele mâini pe creºtetul capului, cu intenþia
fermã de a tracta simultan toate oasele din
aceastã zonã.

Acesta este finalul exerciþiu-
lui, dacã nu cumva mai existã
vreo zonã care te deranjeazã.
Dacã existã, tracteaz-o ºi pe
ea. De asemenea, momentul
este ideal pentru a practica
tehnica pântecului, dacã
doreºti.

Când ai terminat, coboarã-þi
pe rând picioarele, în timpul expiraþiei. Miºcarea
este condusã de cãlcâie, în timp ce degetele sunt
trase înapoi.

6. Când ambele picioare ajung la orizontalã, fã o nouã
scanare a solului ºi vezi în ce fel þi-a modificat
exerciþiul percepþiile la contactul cu acesta.

Tractarea creºtetului
capului. Vezi f (vii)

4.

5.
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Tehnica rostogolirii buºteanului

Acest exerciþiu reprezintã o tehnicã de vindecare
special conceputã pentru a te ajuta sã îþi reconstruieºti
întregul sistem. Scopul ei este de a-þi vindeca întregul
organism, fiind extrem de utilã în cazul unei boli sistemice,
cum este cancerul.

Pas cu pas:
1. Fã o scanare a solului (pag. 87).
2. Începe sã aplici respiraþia Esenþei.
3. Poziþia: rãmâi aºezat la sol, pe o parte, ºi întinde-þi

braþul pe care stai pe podea, deasupra capului. Celãlalt braþ
se relaxeazã sprijinit de corp.

4. În timp ce aplici respiraþia Esenþei, urmãreºte sã
percepi o senzaþie de fluidizare în corp. Concentreazã-te
asupra pãrþii superioare a corpului (în cazul de faþã, partea
superioarã este cea care nu se sprijinã de sol) ºi începe
procesul de dizolvare. Cu cât te vei scufunda mai adânc
în respiraþia Esenþei ºi cu cât vei simþi cã te dizolvi mai
puternic, cu atât mai rapid se va transforma corpul tãu.
Imagineazã-þi cã te transformi într-o pungã de plastic plinã
cu piftie, iar marginile corpului þi se lichefiazã. Partea
corporalã care se lichefiazã devine din ce în ce mai grea
ºi se transformã în timp ce se topeºte.
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Începe sã îþi dizolvi jumãtatea de sus a corpului, care
devine astfel din ce în ce mai grea.

Aºeazã-te pe o parte.

Pe mãsurã ce te dizolvi, vei începe sã te rostogoleºti gradat,
la fel ca un buºtean.
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Probabil cã vei fi nevoit sã îþi foloseºti anumiþi muºchi
pentru a-þi putea rostogoli anumite pãrþi corporale.

Acesta este un proces gradual de dizolvare ºi de reorganizare.

Dizolvã-þi braþul ºi adu-l treptat deasupra capului.
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Urmãtorii paºi ai tehnicii rostogolirii buºteanului
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Urmãtorii paºi ai tehnicii rostogolirii buºteanului
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5. Lasã-þi corpul sã continue acest proces pânã când
partea topitã (care este mai grea) începe sã te tragã
în direcþia opusã, în care vei începe sã te
rostogoleºti. Procesul este de dizolvare ºi de
reorganizare gradatã. Pe mãsurã ce acest proces
continuã, lasã-þi corpul sã se rostogoleascã asemeni
unui buºtean.

6. Atât cât îþi stã în puteri, lasã acest proces de
rostogolire sã se petreacã de la sine, fãrã a-þi folosi

Urmãtorii paºi ai tehnicii rostogolirii buºteanului
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în niciun fel muºchii corpului. O rotire completã
poate dura în acest caz destul de mult timp. Dacã
ai o boalã sistemicã gravã, exerciþiul este foarte
recomandat pentru a te vindeca singur.

7. Dupã ce ai terminat, rãmâi aºezat pe spate ºi
practicã o nouã scanare a solului.

a. Simte pãrþile corporale care ating solul.

b. Conºtientizeazã-þi oasele. Simte cum ele se
scufundã în þesuturile care le înconjoarã, fiind
atrase în jos de gravitaþie.

8. În continuare, inverseazã aceastã percepþie: în loc
sã simþi cã gravitaþia te atrage în jos, simte cã
Pãmântul te ridicã în sus, cu tot cu oase ºi cu
organe.

9. Acordã-þi câteva momente pentru a integra aceste
schimbãri, apoi rostogoleºte-te din nou într-o poziþie
lateralã ºi ridicã-te în spiralã (cu atenþie), aºa cum
ai învãþat la pagina 149-150, pânã când ajungi în
poziþia ºezând.

10. Aºteaptã puþin în aceastã poziþie ºi lasã-þi corpul
sã se integreze din nou.

11. Ridicã-te apoi în picioare, rotindu-te din nou în
spiralã, ºi practicã o vreme mersul conºtient (pagina
123).

12. Bea puþinã apã ºi ieºi la plimbare sau culcã-te,
dupã cum þi se pare mai potrivit.
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Acest exerciþiu are efecte vindecãtoare extrem de
profunde ºi trebuie practicat foarte lent. Primele dificultãþi
apar atunci când ajungi (prin rostogolire) sã stai aºezat pe
stomac. În aceastã poziþie este foarte greu sã îþi dizolvi
oasele umerilor ºi ale ºoldurilor / pelvisului astfel încât sã
îþi poþi continua miºcarea naturalã de rostogolire. De aceea,
începe prin a-þi dizolva braþul care nu este întins. Adu-l
gradat deasupra capului; dizolvã-þi apoi capul ºi restul
corpului. La un moment dat, probabil cã va trebui sã îþi
foloseºti puþin muºchii pentru a impulsiona procesul de
rostogolire, dar chiar ºi aºa, dacã nu te grãbeºti prea tare,
vei descoperi cã întregul tãu corp ajunge într-o stare
incredibilã de relaxare ºi de regenerare.

Întregul proces poate dura între 20 de minute ºi câteva
ore. Cu cât procesul dureazã mai mult ºi cu cât sistemul
se dizolvã mai profund, cu atât mai incredibilã va fi
experienþa vindecãtoare.

Tehnica rostogolirii buºteanului: o
poziþie alternativã
Dacã, dintr-un motiv sau altul, nu poþi sta întins la sol,

poþi practica acest exerciþiu în pat sau pe o suprafaþã moale.
În acest caz, rostogolirea se realizeazã mai uºor, iar
dizolvarea corpului este doar parþialã, dar cel puþin exerciþiul
poate fi practicat de cãtre acei oameni care nu pot sta culcaþi
la sol. Dacã practici acest exerciþiu în pat, asigurã-te cã ai
suficient loc pentru o rostogolire completã fãrã a cãdea. O
cãzãturã în astfel de condiþii ar putea avea consecinþe
dramatice!
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Într-o searã, Jody a încercat acest exerciþiu ºi a avut
nevoie de o orã ºi jumãtate pentru a practica doar o
jumãtate de rostogolire. Când i-am atins corpul, musculatura
acestuia nu mai avea niciun pic de tonus. Era într-adevãr
la fel de moale ca o piftie. Dat fiind cã a fãcut exerciþiul
chiar înainte de culcare, în acest punct a optat pentru a
adormi, iar peste noapte a avut parte de un somn extrem
de odihnitor.

Vindecarea la distanþã

Vindecarea la distanþã poate fi practicatã cu uºurinþã
cu ajutorul tehnicilor Esenþei. Folosirea „mâinilor
imaginare“ (pe care le-am menþionat frecvent în timpul
tehnicilor predate în aceastã carte) nu este altceva decât un
act de vindecare la distanþã. Uneori, chiar ºi atunci când
lucrãm cu mâinile aºezate pe corpul clientului, noi trãim
sentimentul cã ele se aflã în interiorul acestuia. Atunci când
cauþi fluxurile energetice din corpul clientului, nu este
necesar sã îþi muþi mâinile fizice pe diferite zone corporale,
întrucât te poþi conecta direct cu acestea. Acest lucru
demonstreazã cât de uºoarã este aplicarea vindecãrii la
distanþã.

Primul pas constã în a-þi da seama cã ori de câte ori
îþi concentrezi atenþia asupra unei persoane (mai ales dacã
o ºi vizualizezi), tu o influenþezi automat. Dacã aplici
simultan ºi respiraþia Esenþei, tu creezi un câmp energetic
mult mai dinamic cu care persoana intrã în rezonanþã. În
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acest fel, prin focalizarea deliberatã asupra unei alte
persoane, tu poþi facilita transformarea corpului ei ºi
însãnãtoºirea sa.

În acest scop, tot ce trebuie sã faci este sã practici
respiraþia Esenþei, sã vizualizezi partea corporalã asupra
cãreia doreºti sã lucrezi ºi sã îþi plasezi pe ea mâinile
imaginare, ca ºi cum persoana ar fi prezentã în faþa ta, dupã
care poþi aplica oricare din tehnicile dorite. De asemenea,
poþi vizualiza înconjurarea zonei afectate cu cele douã
palme ale tale.

Jody ºi cu mine obiºnuim sã facem vindecãri la
distanþã în timp ce clientul se aflã la telefon, astfel încât sã
aflãm reacþiile acestuia chiar în timp ce lucrãm asupra lui.
Acest lucru nu este absolut necesar, dar noi preferãm
aceastã metodã. Am lucrat de asemenea ºi dupã o
fotografie, iar uneori ºtiind doar numele ºi oraºul în care
se afla clientul. Foloseºte orice element care îþi poate oferi
un sentiment de conexiune cu clientul, iar apoi aplicã
tehnicile Esenþei ca ºi cum acesta s-ar afla în faþa ta.
Foloseºte-te de mâinile imaginare ca de niºte indicatoare.
Dacã poþi vizualiza clientul, plaseazã-þi mâinile pe zona pe
care doreºti sã o tratezi, iar apoi aplicã tehnicile de
vindecare. Foloseºte metoda care þi se pare cea mai uºoarã
sau care þi se potriveºte cel mai bine ºi în acest fel vei obþine
rezultatele cele mai bune.

Singura diferenþã pe care am observat-o în cazul
vindecãrii la distanþã prin comparaþie cu vindecarea prin
contact direct este cã – uneori – oasele au nevoie de 24
de ore pentru a se realinia. Nici mãcar acest lucru nu se
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întâmplã însã foarte frecvent. Cu aceastã excepþie minorã
(ºi rar întâlnitã), nu am constatat nicio altã diferenþã faþã
de vindecarea prin contact direct. Succes!

Lucrul cu animalele

Lucrul cu Esenþa poate fi folosit inclusiv în cazul
animalelor, caz în care devine extrem de plãcut. Este
interesant de remarcat cã, de multe ori, este mai uºor sã
lucrezi cu animalele decât cu oamenii, întrucât acestea nu
opun niciun fel de rezistenþã în faþa ajutorului primit.
Animalele acceptã cu uºurinþã ceea ce li se întâmplã. Ele
nu au un sistem de convingeri care sã le restricþioneze
acceptarea ºi nu opun niciun fel de rezistenþã emoþionalã
în faþa procesului de vindecare, pentru simplul motiv cã
graviteazã în mod natural cãtre acesta. Asta nu înseamnã
cã animalele nu pot avea probleme emoþionale, ci doar cã
ele nu opun rezistenþã în faþa procesului de vindecare din
cauza lor. De altfel, experienþa ne-a învãþat cã majoritatea
problemelor emoþionale pe care le au animalele se datoreazã
stãpânilor lor.

Zburãtoarele preferã de departe lucrul cu Esenþa
tehnicilor clasice (yang) ale Atingerii Cuantice, întrucât
metodele yin li se par mai puþin invazive. Principalul motiv
este cã prin aceste tehnici, tu nu le oferi o energie pe care
poate cã nu ºi-o doresc, ci doar te deschizi în interior.
Tehnicile Esenþei sunt uºor de folosit ºi în cazul animalelor
foarte mari sau al celor sãlbatice, întrucât nu tind sã
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agreseze starea lor energeticã naturalã. Aceste tehnici nu
fac decât sã le deschidã ºi sã le dizolve blocajele, astfel
încât sã îºi restabileascã singure starea de sãnãtate.

Tehnicile de Transformare a Esenþei se folosesc exact
la fel în cazul animalelor ca ºi în cel al oamenilor. Începe
întotdeauna prin a te deschide în interior, respectiv prin a
practica respiraþia Esenþei, iar apoi aplicã tehnica pe care
o consideri cea mai potrivitã, folosindu-te de mâinile reale
sau imaginare.

Poþi lucra la modul general sau asupra unei zone foarte
specifice. Dacã lucrezi asupra unei pisici în abdomenul
cãreia s-au acumulat gheme din fire de pãr, aplicã tehnica
pântecului ºi cea a înghiontirii cu un bãþ. Dacã lucrezi
asupra unui cal care are copitele rãsucite, înfãºoarã-i oasele
copitelor într-un pântec energetic ºi aplicã aceeaºi tehnicã
a înghiontirii cu un bãþ. În caz de degerãturi, înfãºoarã-i
copitele într-un pântec energetic ºi creeazã mai mult spaþiu
în interiorul lor.

Dacã nu ºtii foarte sigur de ce boalã suferã animalul,
plimbã-þi mâinile pe pielea lui (dacã te lasã) ºi cautã zonele
delicate sau mai calde. Dacã animalul nu te lasã sã îi atingi
zonele suferinde, atinge-i o zonã sãnãtoasã ºi lasã-te ghidat
de fluxurile energetice, exact aºa cum ai proceda în cazul
unui om. Dacã întâlneºti zone dureroase sau tensionate,
aplicã tehnica de eliberare a aburului sau cea a tractãrii ºi
elibereazã astfel tensiunile din zonã. Dacã ai de-a face cu
rãni evidente (cum ar fi cele provocate de muºcãturi),
înfãºoarã-le într-un pântec energetic ºi amplificã spaþiul din
interiorul acestuia.
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Dacã doreºti, poþi lucra împreunã cu medicul veterinar,
pentru a amplifica efectele medicamentelor alopatice pe
care i le administreazã. În acest fel, vei scurta considerabil
timpul necesar vindecãrii.

Unele animale, îndeosebi câinii ºi caii, nu par sã aibã
preferinþe în raport cu tehnicile yin sau yang de vindecare.
De aceea, aplicã-le tehnicile tale favorite, iar dacã nu se
schimbã nimic, aplicã-le ºi pe cele aparþinând celuilalt stil.
În cazul bolilor sistemice, tehnicile Esenþei par sã dea
rezultate mai rapide ºi mai eficiente. Acelaºi lucru este
valabil ºi în cazul oamenilor.

Atunci când lucrezi cu animalele, distreazã-te ºi sim-
te-te bine. Întotdeauna, o atitudine jucãuºã ºi plinã de iubire
dã rezultate mai bune.

Un ghid pentru utilizarea tehnicilor
de vindecare

Îþi oferim în continuare o sintezã a tehnicilor de
vindecare pe care þi le-am prezentat în aceastã carte. Îþi
reamintim cã în cazul acestor tehnici, procesul de vindecare
te influenþeazã întotdeauna inclusiv pe tine, indiferent dacã
lucrezi asupra corpului tãu sau asupra corpului unei alte
persoane.

Elongaþii: Scanarea solului / Elongaþia cu ajutorul
mingii de tenis / Cele cinci diafragme / Înrãdãcinarea –
aceste exerciþii fizice ajutã corpul sã se elibereze de tensiuni
ºi sã se vindece. Ele reprezintã o modalitate idealã de a



262

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

amplifica spaþiul interior în timp ce te miºti, chiar dacã nu
aplici în mod conºtient o tehnicã, ci doar practici respiraþia
Esenþei ºi conºtientizarea fluxurilor energetice.

Eliberarea aburului – este folositã pentru eliminarea
tensiunilor dintr-o anumitã zonã muscularã, pe diferite
nivele de profunzime. Tehnica poate fi folositã inclusiv
pentru eliberarea tensiunilor dintr-o zonã generalã a
corpului.

Absorbirea în pântec – este folositã pentru
reconstruirea unei zone deteriorate sau distruse.

Tehnica tractãrii – este folositã pentru eliberarea de
tensiuni a tuturor muºchilor asociaþi cu diferite oase, sau
ataºaþi de acestea. Poate elimina tensiunile din zone
corporale mai mari. De asemenea, poate fi folositã pentru
organe ºi pentru orice structurã fizicã, precum celulele,
nervii etc.

Tehnica absorbirii în pântec în combinaþie cu cea a
tractãrii – este folositã pentru alinierea occipitalului,
ºoldurilor, omoplaþilor, oaselor faciale sau a oricãror alte
structuri care permit compararea în urma mãsurãtorilor
fãcute.

Tehnica absorbirii în pântec în combinaþie cu cea a
înghiontirii (sau a urmãririi) – este folositã pentru alinierea
vertebrelor ºi a altor oase mici, sau pentru eliminarea
edemelor ºi fluidelor corporale dintr-o anumitã zonã.

Tehnica absorbirii în pântec în combinaþie cu
deblocarea unei încheieturi – este folositã pentru a debloca
încheieturile. În plus, ea eliminã tensiunile din jurul
încheieturii deblocate.
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Pe mãsurã ce te obiºnuieºti cu aplicarea diferitelor
tehnici, joacã-te cu ele ºi combinã-le în toate felurile cu
putinþã. Experimenteazã ºi vezi ce se întâmplã.

Atunci când faci astfel de experimente, noteazã într-un
caiet rezultatele obþinute, astfel încât sã îþi aminteºti mai
târziu cum ai procedat ºi ce rezultate ai obþinut. A accelerat
procesul de vindecare inovaþia introdusã de tine? L-a
încetinit? A evoluat þesutul afectat într-o altã manierã unicã?
Aceasta este metoda de descoperire, de înþelegere ºi de
explicare a oricãrei tehnici noi.

Foarte mulþi oameni ne întreabã ce tehnicã trebuie sã
aplice dacã doresc sã trateze cutare sau cutare boalã. Cea
mai importantã tehnicã este cu siguranþã cea a absorbirii
în pântec. Aceasta este tehnica ce poate fi aplicatã pentru
reconstruirea pe toate nivelele a oricãrei pãrþi corporale.

În anumite cazuri de zone în care s-au acumulat
tensiuni (îndeosebi la nivelul muºchilor), tehnica eliberãrii
aburului este prima care trebuie aplicatã. Ea poate fi urmatã
de absorbirea în pântec, în cazul în care zona trebuie
„reconstruitã“. Dacã tehnica eliberãrii aburului nu dã
rezultate, încearcã tractarea unei structuri din interiorul
zonei.

Un sfat pentru practicanþi: ca regulã generalã, începe
prin a detensiona zona asupra cãreia doreºti sã lucrezi, apoi
reconstruieºte-o sau aliniaz-o.

Gândeºte-te la corpul clientului ca la un tot unitar ºi
conºtientizeazã fluxurile energetice care trec prin el.
Observã zonele în care aceste fluxuri sunt încetinite sau
blocate. Pe mãsurã ce deblochezi diferite zone, remarcã
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felul în care influenþeazã acest lucru fluxul general al
corpului. Când consideri cã ai terminat o ºedinþã de
vindecare, mai verificã o datã fluxul energetic general.
Starea de sãnãtate nu poate fi conceputã fãrã un flux
energetic intens ºi liber. De asemenea, întreabã-þi clientul
cum se simte. Foloseºte-te întotdeauna de feedbackul oferit
de el.

Nu orice problemã de sãnãtate poate fi vindecatã într-o
singurã ºedinþã. Existã numeroase dezechilibre cãrora
trebuie sã li se ilustreze de mai multe ori (adicã în mai multe
ºedinþe) cum trebuie sã „existe“ – într-o stare deschisã ºi
echilibratã – înainte ca sistemul sã accepte noile schimbãri
pe o bazã permanentã.

Îþi reamintim de asemenea cã adevãratul vindecãtor este
clientul. În calitatea noastrã de practicanþi, noi nu facem
altceva decât sã îi oferim acestuia posibilitatea de a se
vindeca. Depinde însã numai de el dacã acceptã sã se punã
la unison cu vibraþia noastrã sau nu. Chiar dacã ne
propunem sã fim cât mai eficienþi, tot ce putem face noi
este sã îi asigurãm clientului un spaþiu impecabil cu care
sã se punã la unison. Restul procesului de vindecare cade
însã în responsabilitatea lui.

Exemple de folosire corectã a
tehnicilor yin sau yang

Notã: dacã ai ajuns sã citeºti aceastã carte dupã ce te-ai
familiarizat cu tehnicile de Atingere Cuanticã sau cu cele
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de Supraîncãrcare, probabil cã te întrebi când trebuie
folosite unele ºi când trebuie folosite celelalte. Este bine sã
ºtii cã tehnicile de Transformare a Esenþei pot fi aplicate
în orice situaþie, dar este întotdeauna de preferat sã dispui
de mai multe seturi de instrumente.

Ce tehnicã trebuie folositã în situaþia datã: una de
Atingere Cuanticã sau de Supraîncãrcare (abordare yang),
ori una de Transformare a Esenþei (abordare yin)? Pot fi
aceste metode combinate în aceeaºi ºedinþã de vindecare?
Acestea sunt printre cele mai comune întrebãri ale
practicanþilor Atingerii Cuantice.

Adeseori, este foarte plãcut sã începi cu o tehnicã de
Transformare a Esenþei (yin). Acest lucru nu se recomandã
însã dacã pacientul este foarte secãtuit de energie. În acest
caz, este de preferat sã îi aplici o tehnicã yang, pentru a-i
transfera astfel energie, astfel încât fluxul energetic sã
înceapã sã curgã. Dacã acest lucru s-a produs, te poþi
întoarce la tehnicile yin. Chiar dacã orice problemã poate
fi rezolvatã cu ajutorul tehnicilor de Transformare a Esenþei,
în anumite cazuri este mai bine sã începi cu o tehnicã yang,
pentru a acumula energie într-un corp prea secãtuit. Cu cât
te vei familiariza însã cu tehnicile de Transformare a
Esenþei, cu atât mai uºor îþi va fi sã simþi fluxurile
energetice. Pe mãsurã ce vei deschide clientul cãtre aceste
fluxuri, el va avea acces la o cantitate infinitã de energie,
la fel ca în cazul în care ai folosi o tehnicã yang. Din
perspectiva yin, accesul la energie devine posibil printr-o
deschidere interioarã mai profundã, nu prin transferul de
energie (specific abordãrii yang).
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Motivul pentru care mulþi clienþi ajung la terapeut
complet secãtuiþi de energie este cã sistemul lor a fost foarte
mult timp blocat. Dacã îi transferãm energie (prin tehnicile
yang), sistemul lui începe sã se deschidã. Acelaºi rezultat
îl putem obþine însã ºi prin deschiderea directã a sistemului,
respectiv prin conectarea lui la fluxurile energetice. Tot ce
trebuie sã facem în acest scop este sã ne deschidem mai
mult în noi înºine, astfel încât clientul sã se poatã pune la
unison cu noi. Dacã am realizat acest lucru, putem trece
la lucrul asupra problemei sau a zonei specifice. Eu ºi soþia
mea preferãm întotdeauna abordãrile cele mai simple, chiar
dacã nu suntem niºte fanatici ai tehnicilor de Transformare
a Esenþei.

Tehnicile yin sunt cu deosebire eficiente pentru
reconstruirea þesuturilor deteriorate ºi pentru eliminarea
edemelor, a fluidelor din plãmâni ºi a altor lucruri de acest
fel. Ele sunt de asemenea extrem de utile pentru eliminarea
tensiunilor din zonele în care apar dureri acute ºi pentru
alinierea vertebrelor individuale. Nu conteazã atât de mult
ce tehnicã alegi, cât confortul ºi uºurinþa cu care o poþi
aplica. De aceea, joacã-te ºi experimenteazã cât mai mult.
Acest lucru este foarte important.

Tehnicile yang sunt cu deosebire eficiente pentru
eliminarea durerilor cronice de lungã duratã. Desigur, ele
sunt utile ºi pentru foarte multe alte afecþiuni. Ceea ce
conteazã este sã aplici metoda care te atrage cel mai mult.
Noi preferãm starea meditativã pe care o induce lucrul cu
Esenþa. De aceea, ori de câte ori este posibil, începem cu
o tehnicã yin ºi încercãm sã pãstrãm aceastã stare meditativã
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de-a lungul întregii ºedinþe. Pãstrarea acestei stãri de liniºte
interioarã permite o stare de mai mare acceptare, extrem
de utilã inclusiv atunci când aplici tehnici de Atingere
Cuanticã sau de Supraîncãrcare.

În cazul durerilor cronice foarte vechi este util sã aplici
ambele tipuri de tehnici, creând astfel o acþiune de pompare
prin folosirea alternativã a transferului de energie ºi a stãrii
de liniºte interioarã. De pildã, poþi începe cu o tehnicã de
Transformare a Esenþei. Dacã dupã 10 minute nu se produce
nicio schimbare, te poþi relaxa ºi poþi trece la aplicarea unei
tehnici yang, pentru a vedea în ce mãsurã vei obþine
rezultate mai bune. Aceste tehnici nu sunt altceva decât
instrumente, iar uneori un anumit instrument este mai
potrivit pentru un anumit individ decât altele. În plus,
descoperirile personale joacã un rol extrem de important
în alegerea metodelor preferate.

Pe noi, experienþa ne-a învãþat cã alinierea dinþilor este
mai uºoarã cu ajutorul tehnicilor de Transformare a Esenþei
decât dacã aplici tehnicile de Atingere Cuanticã sau de
Supraîncãrcare. Crearea unei percepþii „amorfe“, în care
structurile solide se lichefiazã ºi se transformã, faciliteazã
alinierea dinþilor. Desigur, procesul nu se va petrece peste
noapte. Peste toate, fiecare om este unic, iar cantitatea de
energie de care are nevoie depinde numai de el.

În ultimã instanþã, metoda cu care trebuie sã începi
depinde înainte de toate de preferinþele tale personale. Noi
am descoperit cã ambele categorii de tehnici sunt la fel de
eficiente ºi cã anumite afecþiuni reacþioneazã mai bine la
un anumit set de tehnici decât altele. Într-o anumitã mãsurã,
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totul þine de metoda încercãrii ºi erorii. În general, încearcã
întotdeauna o anumitã tehnicã, iar dacã nu obþii rezultatele
scontate, treci la alta. Noi am descoperit cã putem trece de
nenumãrate ori de la tehnicile Atingerii Cuantice ºi ale
Supraîncãrcãrii la cele de Transformare a Esenþei de-a lungul
aceleiaºi ºedinþe de vindecare. Relaxeazã-te, joacã-te ºi vezi
cum evolueazã lucrurile.

Continuã sã practici ºi sã te joci, iar descoperirile pe
care le vei face te vor uimi. În ceea ce ne priveºte, preferinþa
noastrã se îndreaptã cãtre tehnicile de Transformare a
Esenþei, atunci când lucrãm cu clienþii. Din cauza aspectului
meditativ ºi a imaginilor obþinute în timpul ºedinþelor,
aceste experienþe sunt întotdeauna extrem de interesante
pentru noi. Cu siguranþã, dacã vei practica, ºi tu îþi vei
descoperi propriul echilibru.

Alte gânduri ºi o perspectivã filozoficã
asupra lucrului cu energia
Una din modalitãþile posibile de a interacþiona cu un

client este urmãtoarea:
1. Gândeºte-te la client ca ºi cum acesta ar face parte

integrantã din energia ta. În acest fel, vei înþelege
mai bine faptul cã toþi suntem conectaþi. În ultimã
instanþã, suntem cu toþii aceeaºi fiinþã sau aceeaºi
persoanã. În cazul de faþã, persoana cu care lucrezi
reprezintã un aspect al propriei tale fiinþe.

2. În continuare, conºtientizeazã fluxurile energetice
care circulã prin corpul clientului ºi influenþeazã-le
ca ºi cum ar trece prin corpul tãu.
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Un sfat: gândeºte-te la client ca la un câmp energetic
cu care interacþioneazã câmpul tãu energetic. Cu toþii
suntem înainte de toate energie organizatã de conºtiinþã.
Dacã renunþi la perspectiva structurii, corpul redevine un
simplu câmp energetic.

3. Alege zona pe care doreºti sã o transformi, iar apoi
cultivã o atitudine de deschidere interioarã. În acest
fel, sistemul clientului se va deschide la rândul lui,
întrucât în acest moment el este una cu tine.

a. Noi ne considerãm fiinþe individuale deoarece
conºtiinþa noastrã doreºte sã fie o entitate
separatã. Deºi este în permanenþã scufundatã în
conºtiinþa universalã a abundenþei, ea tânjeºte
dupã individualitate ºi doreºte sã fie recunoscutã
drept „valoroasã“.

4. Atunci când deschizi sistemul unei alte persoane
prin rezonanþa cu propria ta deschidere interioarã,
persoana poate respinge procesul de vindecare dacã
faci presiuni prea mari asupra ei (asupra felului în
care îºi defineºte propriul sine). De aceea, rolul tãu
ca vindecãtor este de a o ajuta sã înþeleagã valoarea
acestei transformãri pentru propria sa individu-
alitate. Poþi face acest lucru verbal sau direct pe
nivelul energetic. Depinde de tine ºi de client.
Încearcã sã intuieºti care metodã este mai potrivitã
în cazul de faþã, ºi desigur, care dintre ele
funcþioneazã!

Cu cât te vei conecta mai profund cu clientul tãu,
interacþionând cu el, cu atât mai mare va fi deschiderea lui
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interioarã. Interacþiunea cu clientul ºi trezirea fluxurilor sale
energetice poate fi comparatã cu un dans. Cu cât te deschizi
mai profund în interiorul tãu, cu atât mai limpede îþi va fi
interacþiunea ta cu tot ceea ce existã. Dacã te vei racorda
la fluxurile energetice ale clientului, tu vei descoperi astfel
o conexiune cu un principiu infinit mai mare decât cel
individual. Vei descoperi practic Universul în ipostaza lui
energeticã.

Schimbãrile pe care le acceptã sau pe care este capabil
sã le experimenteze clientul depind de felul în care se
defineºte el însuºi, dar ºi de echilibrul ºi de fluxurile
universale.

Iatã un exemplu în aceastã direcþie:

Sally a fost lovitã la sacrum de un utilaj greu, care
i-a fracturat osul sacral. Ea s-a luptat mai bine de un an
sã se recupereze, stând în majoritatea timpului la pat. În
urma accidentului, a rãmas cu dureri mari ºi cu o anumitã
rigiditate muscularã la acest nivel. Nu putea sta în poziþia
ºezând decât cu mare dificultate ºi mergea aplecatã de
ºale. În acest fel, corpul ei a avut foarte mult timp la
dispoziþie pentru a se adapta la noua ei condiþie deze-
chilibratã. A ajuns astfel la mine ºi s-a programat pentru
mai multe ºedinþe sãptãmânale. Primul lucru pe care l-am
fãcut a fost sã îi verific occipitalul ºi ºoldurile, pentru a
constata eventualele alinieri greºite. De multe ori, când am
aplicat tehnica absorbirii în pântec în combinaþie cu cea
a tractãrii, încercând sã îi ofer astfel pelvisului ei ºansa
de a reveni la starea de echilibru, am trãit sentimentul cã
acesta se simte confuz ºi cã nu mai ºtie ce înseamnã
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echilibrul. De aceea, mi-am extins starea de conºtiinþã
dincolo de pelvis, racordându-mã la fluxurile energetice
generale din corpul ei. Prin deschiderea mea interioarã,
le-am reamintit acestor fluxuri ºi corpului lui Sally ce
înseamnã sã te identifici cu starea de sãnãtate, ºi nu cu
cea de dezechilibru. Treptat, corpul ei a început sã îºi
regãseascã echilibrul pierdut. Dupã aproximativ douã
sãptãmâni, schimbãrile produse au început sã devinã
permanente, fiind necesare tot mai puþine corecþii.

Toþi oamenii fac eforturi sã rãmânã în interiorul zonei
lor de confort. Din pãcate, multe boli reflectã pe un anumit
nivel aceastã zonã de confort. Nu de puþine ori, procesul
de transformare presupune ieºirea din zona de confort
personalã. De aceea, el poate dura uneori destul de mult.
Fiecare individ are propriul sãu ritm al schimbãrii. Unii
oameni se vindecã extrem de rapid, în timp ce alþii se
vindecã foarte lent. Atunci când practicãm o activitate de
vindecare, noi avem de multe ori pretenþia ca pacienþii
noºtri (sau corpurile lor) sã se adapteze la punctul nostru
de vedere, în loc sã le lãsãm opþiunea de a se vindeca
singuri. Mult mai beneficã este atitudinea prin care îi
permitem corpului clientului sã se transforme în ritmul dorit
de el, mulþumindu-ne sã îi ilustrãm starea de sãnãtate (de
echilibru) la care ar trebui sã ajungã prin rezonanþa cu noi.
Aceastã atitudine va genera transformãri pe care corpul le
va putea susþine ulterior. Ea va genera inclusiv în noi înºine
o transformare, în sensul unei mai mari deschideri interioare
pe calea noastrã ca vindecãtori. Ce cãlãtorie!





Capitolul 8

Qigong

Nemiºcare în interiorul Miºcãrii,
Miºcare în interiorul Nemiºcãrii.

O, Lume fãrã Sfârºit!
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Subiectul qigong-ului este deopotrivã amplu ºi
 complex, dar meritã sã facem toate eforturile

pentru a-l înþelege ºi pentru a practica aceastã metodã. Cu
toate acestea, el nu reprezintã o necesitate indispensabilã
pentru aplicarea tehnicilor de Transformare a Esenþei. Foarte
mulþi practicanþi aplicã aceste tehnici fãrã sã cunoascã
nimic despre qigong. Principalul motiv pentru care meritã
totuºi sã ºtii câte ceva despre qigong este cã acesta te ajutã
sã devii mai sensibil faþã de energiile subtile. Miºcãrile
delicate asociate cu qigong-ul te ajutã sã îþi îmbunãtãþeºti
flexibilitatea corpului ºi sã îþi redescoperi echilibrul ºi liniºtea
interioarã. De aceea, aceastã metodã merge mânã în mânã
cu Transformarea Esenþei. Dacã nu practici nicio formã de
meditaþie, dar ai dori sã faci acest lucru, exerciþiile de
qigong pe care þi le vom propune în continuare s-ar putea
dovedi o alegere excelentã.

Majoritatea exerciþiilor de qigong cunoscute sunt
exerciþii în miºcare. Un astfel de exerciþiu reprezintã o suitã
de miºcãri cu efecte benefice pentru starea de sãnãtate ºi
pentru bunãstarea interioarã a practicantului. Noi îþi vom
prezenta exerciþiul numit Îmbrãþiºarea pilonului. Dacã eºti
familiarizat cu qigong-ul, ºtii probabil cã acesta este una
din posturile care intrã în categoria „îmbrãþiºãrii copacilor“.
Exerciþiul este foarte puternic ºi îþi permite sã conºtientizezi
rapid energia qi. Qi se traduce prin „energie vitalã“, în timp
ce gong înseamnã „a cultiva“ sau „a practica“. Astfel,
qigong înseamnã „cultivarea energiei vitale“.
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Exerciþiile de qigong au de regulã mai multe miºcãri
sau mai mulþi paºi succesivi. Cel pe care þi-l propunem noi
are mai multe variante. Cele mai cunoscute dintre ele au
trei posturi diferite, care vor fi descrise în continuare. La
cursurile noastre de Transformarea Esenþei, noi nu
practicãm decât una din aceste posturi, dar în aceastã carte
le vom descrie pe toate trei.

Exerciþiul de Îmbrãþiºare a pilonului este foarte
puternic, deºi nu este aproape deloc activ. Spre deosebire
de majoritatea exerciþiilor de qigong, care reprezintã suite
de miºcãri, acesta este staþionar. Tot ce trebuie sã faci este
sã stai în picioare, într-o anumitã poziþie, ºi sã „pluteºti“
în interiorul ei. Aproape toate miºcãrile exerciþiului sunt
interioare ºi se produc la nivel energetic.

Unul din motivele pentru care acest exerciþiu este
foarte puternic este acela cã necesitã o relaxare interioarã
în interiorul energiei qi. Qi este forþa universalã a vieþii.
Aceasta poate fi cultivatã sau acumulatã din mediul
înconjurãtor sau din Univers. Un lucru uimitor este cã
aceste posturi nu necesitã nicio experienþã anterioarã sau
ani întregi de studii. Necesitã în schimb o anumitã perse-
verenþã. Dacã îþi place ideea de qigong, dar nu ºi acest
exerciþiu particular, este bine sã ºtii cã existã alte 89.999
de exerciþii pe care le poþi practica. Multe dintre acestea
includ aceastã poziþie, pe care nu o susþin însã decât timp
de câteva minute.
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Scurt istoric al qigong-ului

În esenþã, qigong-ul este o suitã de miºcãri meditative.
Se considerã cã el are o vechime de 3.000-5.000 de ani.
Legenda spune cã el a fost descoperit cu mulþi ani în urmã,
când sãtenii dintr-o anumitã regiune au început sã se
îmbolnãveascã frecvent din cauza unei primãveri foarte
umede. În mod surprinzãtor, ei au observat cã animalele
din jurul lor îºi pãstrau starea de sãnãtate perfectã, în pofida
condiþiilor nefavorabile ale vremii. De aceea, au început sã
studieze ce mâncau, ce beau ºi cum se miºcau animalele.
Acest studiu a condus la crearea a 20 de stiluri de bazã de
qigong, care imitã miºcãrile animalelor sau poziþiile
copacilor. În final, aceste prime posturi au evoluat,
transformându-se în 200 de exerciþii diferite. La ora actualã
existã peste 90.000 de exerciþii de qigong. Pentru a fi
considerat un maestru de qigong, trebuie sã adaugi un
element original unui exerciþiu existent sau sã creezi un
exerciþiu complet nou. Având în vedere cã toþi oamenii
doresc sã fie maeºtri, s-a ajuns astãzi la peste 90.000 de
exerciþii, iar numãrul lor este în creºtere. Exerciþiile devin
când mai populare, când cad în uitare, la fel ca ºi moda,
dar toate îºi propun aceleaºi scopuri de bazã: amplificarea
longevitãþii ºi cultivarea unei stãri de sãnãtate perfecte, a
pãcii interioare ºi a frumuseþii. Existã ºi exerciþii care cultivã
puterea ºi curajul, dar acestea sunt asociate mai degrabã cu
artele marþiale, sau sunt practicate în combinaþie cu acestea.
Exerciþiul îmbrãþiºãrii pilonului este asociat în principal cu
sãnãtatea ºi cu echilibrul interior.
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Existã trei zone principale în corp în care energia qi

se poate acumula: Tan Tien Inferior, Tan Tien Median ºi

Tan Tien Superior. Centrul Tan Tien Inferior este descris

ca fiind situat la trei lãþimi de deget sub ombilic ºi la

aproximativ o lãþime ºi jumãtate de deget în interiorul

corpului. Centrul Tan Tien Median este situat în centrul

pieptului, la nivelul sfârcurilor, iar centrul Tan Tien Superior

este punctul central dintre sprâncene. Cele trei centre sunt

dinamice, iar la începutul practicii sunt mici, dar cresc ºi

devin din ce în ce mai active odatã cu practica. Pe mãsurã

ce corpul acumuleazã energie qi, el devine din ce în ce mai

sãnãtos.

Un efect secundar interesant al unei practici regulate

a qigong-ului este amplificarea inteligenþei. De pildã, am

avut un cursant care a încercat ani la rând sã înþeleagã

scrierile ºi filozofia lui Kant ºi Kirkegaard (avea în jur de

60 de ani). A recitit de mai multe ori cãrþile acestora, dar

pur ºi simplu nu a reuºit sã le înþeleagã. Dupã circa ºase

luni de practicã regulatã a qigong-ului, el a descoperit cu

uimire cã textele care înainte i se pãreau de neînþeles au

început dintr-odatã sã capete sens. Încã ºi mai interesant

este faptul cã dupã ce a practicat exerciþiile de qigong timp

de un an, s-a oprit, iar ºase luni mai târziu înþelegerea

textelor filozofice a dispãrut ca prin farmec. Personal, am

descoperit la rândul meu cã pe mãsurã ce practic diferite

forme de qigong, pot înþelege mult mai uºor anumite

concepte abstracte. Nu conteazã ce stil de qigong practic;

toate par sã aibã efecte pozitive similare.
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Beneficii ºi efecte secundare ale practicii
qigong

Qigong-ul reprezintã înainte de toate o practicã
vindecãtoare. El contribuie la vindecarea rãnilor sau a
bolilor începând cu cea mai recentã ºi continuând cu cele
mai vechi, precum ºi din interior cãtre exterior. Qigong-ul
te ajutã sã devii mai conºtient de procesele interioare subtile
ºi poate aduce în viaþa ta un echilibru ºi o armonie greu
de atins prin alte mijloace. Printre altele, s-a demonstrat cã
practicarea qigong-ului mãreºte numãrul celulelor roºii din
sânge ºi amplificã buna oxigenare a acestuia.

Uneori, qigong-ul conduce la apariþia unor crize de
vindecare (asociate cu procesul de vindecare). Dupã ce ai
practicat qigong timp de 100 de zile, este posibil ca o ranã
veche sã se redeschidã din senin. De regulã, aceste leziuni
vechi se vindecã dupã 7-10 zile, simptomele dispãrând la
fel de rapid cum au apãrut. Astfel de întâmplãri nu sunt
foarte frecvente, dar dacã apar, sunt considerate absolut
normale. Dupã trecerea crizei vindecãtoare, vechea ranã sau
afecþiune poate fi consideratã vindecatã definitiv. Foarte rar,
simptomele mai pot reapãrea o datã, circa un an mai târziu.
Ele dispar însã foarte rapid.

În medie, se considerã cã energia qi are nevoie de 24
de ore pentru a efectua un circuit complet prin corp. Cu
fiecare nouã zi de practicã, ea se acumuleazã din ce în ce
mai mult. Pe mãsurã ce acest rezervor de energie vitalã
creºte, el se acumuleazã în anumite locaþii precise, cum ar
fi centrul Tan Tien Inferior. Când energia acumulatã la
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acest nivel devine suficient de mare, ea începe treptat sã
îºi croiascã o cale cãtre urmãtorul centru Tan Tien, cel
median. Canalul prin care circulã energia este numit
Canalul Central, întrucât trece chiar prin centrul corpului.
Când centrul Tan Tien Inferior se umple cu energie, el
deschide canalul care face legãtura cu centrul Tan Tien
Median. Când ºi acesta se umple cu energie, el deschide
canalul de legãturã cu centrul Tan Tien Superior. Fiecare
centru Tan Tien are anumite atribute asociate cu el. Astfel,
centrul Tan Tien Inferior este asociat cu vitalitatea ºi cu
starea de sãnãtate, cel median reprezintã un centru
intermediar, care susþine energia în drumul ei cãtre centrul
Tan Tien Superior. În sfârºit, acesta din urmã este asociat
cu trezirea inteligenþei, a facultãþilor psihice ºi cu
spiritualitatea în general.

Cine trebuie ºi cine nu trebuie sã practice
qigong? Care este momentul ideal pentru a
practica?

Nu toþi oamenii ar trebui sã practice qigong. În aceastã
categorie intrã cei care au tulburãri mintale severe. Aceºtia
nu ar trebui sã practice decât exerciþiile care le-ar putea
vindeca problemele psihice. Exerciþiul descris în continuare
în aceastã carte nu intrã în aceastã categorie. În principiu,
qigong-ul are tendinþa sã îmbunãtãþeascã starea mentalã. El
îmbunãtãþeºte gradat sistemul, dar poate provoca anumite
experienþe psihice ºi emoþionale, în urma cãrora practicantul



280

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

poate deveni extrem de fericit sau extrem de trist pentru o
perioadã scurtã de timp. De aceea, persoanele care suferã
de anumite dezechilibre mintale pot deveni ºi mai
dezechilibrate.

De asemenea, dacã ai o hemoragie severã, este de
preferat sã aºtepþi pânã când aceasta înceteazã, întrucât
qigong-ul are tendinþa sã amplifice circulaþia sângelui.
Acelaºi lucru este valabil ºi pentru femeile aflate la
menstruaþie. Cel mai bine este ca ele sã aºtepte sã treacã
ciclul menstrual înainte de a practica exerciþiile de qigong,
dacã nu doresc sã îºi prelungeascã ciclul. Din acelaºi motiv
(al intensificãrii circulaþiei sângelui), femeile însãrcinate nu
ar trebui sã practice qigong, întrucât existã riscul ca acesta
sã le provoace o pierdere a sarcinii. Chiar dacã acest lucru
nu se întâmplã foarte frecvent, riscul existã ºi trebuie evitat.
De asemenea, nu se recomandã practicarea qigong-ului
înainte de culcare, întrucât aceste exerciþii conferã foarte
multã energie ºi s-ar putea sã nu mai poþi adormi.

Urmãreºte starea de armonie ºi de echilibru în tot ceea
ce faci. De pildã, dacã te simþi deja foarte fericit sau foarte
trist, cel mai bine este sã aºtepþi pânã când emoþiile tale se
echilibreazã ºi abia apoi sã practici exerciþiile de qigong.

Momentul ideal pentru a practica qigong este dimineaþa
devreme, înainte ca cei din casã sã se trezeascã. Se spune
cã energia qi este mai liniºtitã ºi mai accesibilã în aceastã
perioadã de timp. Acestea fiind zise, cel mai bine este sã
profiþi de orice oportunitate de a practica qigong, fãrã a mai
aºtepta un moment „ideal“. Orice perioadã de practicã este
de preferat decât sã nu practici deloc. La modul ideal, ar
trebui sã practici qigong în fiecare zi. Dacã nu reuºeºti,
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încearcã sã practici timp de cel puþin patru zile pe
sãptãmânã, pentru a te bucura astfel de beneficii con-
sistente.

Mai dorim sã adãugãm ºi faptul cã orientarea cu faþa
cãtre anumite direcþii contribuie la vindecarea anumitor
organe sau afecþiuni:

Direcþie Element Organ Culoare Anotimp

Est Lemn Ficat/ Verde Creºtere/
Vezica Primãvara
biliarã

Sud Foc Inimã/ Roºu Înflorire/
Intestinul Vara
subþire

Centru Pãmânt Splinã/ Galben Coacere/
(cu faþa cãtre Stomac Varã târzie
un deal)

Vest Metal Plãmâni/ Alb Recoltare/
Intestinul gros Toamna

Nord Apã Rinichi/ Negru sau Depozitare/
vezica albastru Iarna
urinarã

Practica: Exerciþiul Îmbrãþiºãrii Pilonului

Acest exerciþiu are trei variante clasice diferite. Toate
trei au la bazã aceeaºi posturã. Singurele care se schimbã
sunt poziþiile braþelor ºi mâinilor. Respiraþia trebuie sã fie
relaxatã ºi naturalã. Mintea trebuie sã fie focalizatã (dar nu
excesiv) asupra centrului Tan Tien Inferior. Poziþia de
plecare este aceeaºi:
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1. Stai în picioare, cu tãlpile uºor depãrtate, la o
distanþã egalã sau puþin mai mare de lãþimea
umerilor.

a. Tãlpile sunt paralele între ele.

b. Privirea este orientatã înainte, dar fãrã a se
focaliza asupra unui obiect particular (ochii pot
fi închiºi sau deschiºi).

c. Trage uºor bãrbia cãtre piept (aceastã miºcare
aliniazã creºtetul capului sau punctul Bai Hui
cãtre cer).

d. Zâmbeºte uºor (în acest fel, faþa se va relaxa).

e. Plaseazã-þi vârful limbii pe palatul superior (cerul
gurii), chiar în spatele dinþilor. „Rãdãcina“ limbii
trebuie sã fie relaxatã.

2. Îndoaie uºor genunchii, pânã când rotulele ajung
sã ascundã vârfurile picioarelor de privirea ta. Nu
mai mult. De fapt, mai bine mai puþin decât prea
mult. Trunchiul este puþin deplasat cãtre spate, ca
ºi cum te-ai sprijini de un zid. Imagineazã-þi cã ai
trei picioare, al treilea sprijinindu-te din spate
(punctul de contact fiind coccisul).

3. Dacã ai adoptat aceastã poziþie, ridicã lent braþele
înainte.

a. Braþele sunt orientate în faþã, la înãlþimea
pieptului, cu coatele ºi cu încheieturile uºor
relaxate. Sunt paralele cu solul. Palmele sunt
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orientate cu faþa cãtre sol. Degetele sunt uºor
rãsfirate.

4. Susþine aceastã poziþie finalã pe întreaga duratã a
exerciþiului.

Dacã nu ai mai practicat acest exerciþiu, începe cu cinci
minute de practicã ºi avanseazã gradat la 20-30 de minute,
adãugând câteva minute pe sãptãmânã.

Stai în picioare, cu tãlpile
uºor depãrtate, la o distanþã
egalã cu lãþimea umerilor.

Genunchii sunt uºor îndoiþi,
iar spatele pare sã se sprijine

de un gard.

Poziþia 1: Ridicã braþele la
nivelul pieptului, cu palmele

orientate în jos.
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5. Când ai terminat exerciþiul, coboarã braþele ºi
întinde-þi picioarele.

a. În continuare, uneºte-þi palmele ºi freacã-le pânã
când se încãlzesc.

b. Freacã-þi apoi faþa în sus ºi în jos de 12 ori.
(Acest numãr este specific doar exerciþiului
îmbrãþiºãrii pilonului. În cazul altor exerciþii de
qigong tradiþionale, faþa nu trebuie frecatã decât
de trei ori).

c. Aºeazã-þi palmele pe ochi timp de câteva clipe,
apoi trece-le prin pãr, pânã la ceafã. În acest fel,
excesul de energie qi acumulat la nivelul
palmelor se transferã la nivelul feþei. Dacã atunci
când îþi freci palmele le simþi alunecoase, dar
uºor aderente, ceea ce simþi este de fapt energia
qi acumulatã în mâini.

6. Dacã ai terminat, se recomandã sã faci o scurtã
plimbare. Nu trebuie sã pleci foarte departe. Este
suficient sã faci câþiva paºi pentru a integra
experienþa.

Dacã ai practicat aceastã poziþie timp de trei luni, treci
la a doua poziþie.

Poziþia a doua este similarã cu prima; singurul lucru
care diferã este plasarea braþelor ºi a palmelor.

• Întinde-þi braþele în faþã, astfel încât mâinile sã
ajungã la nivelul ombilicului (sau puþin sub acest
nivel), la circa 35 de centimetri de corp. De fapt,
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încheieturile trebuie sã fie la nivelul ombilicului,
fapt care plaseazã palmele la nivelul centrului Tan
Tien Inferior. Dacã braþele sunt prea ridicate, este
posibil sã simþi o stare de greaþã. Dacã ele sunt prea
coborâte, poziþia poate conduce la un impuls sexual
necontrolat (la fel ca la vârsta de 12 ani!).

• Coatele sunt puþin distanþate de corp, ca ºi cum ai
avea sub subsuoarã o minge de tenis.

• Braþele sunt puþin curbate, poziþia fiind susþinutã de
umeri. Este ca ºi cum le-ai sprijini de o minge mare
de plajã.

• Încheieturile trebuie sã se afle la înãlþimea ombi-
licului. Palmele sunt relaxate, iar degetele sunt
orientate unele cãtre celelalte.

• Practicã aceastã poziþie gradat, la fel ca pe prima,
pânã când ajungi la 20-30 de minute per ºedinþã
(procesul ar trebui sã dureze câteva luni). În
continuare, treci la poziþia a treia.

În cazul celei de-a treia poziþii, braþele sunt ridicate la
nivelul pieptului. Picioarele stau în aceeaºi poziþie ca ºi în
cazul exerciþiului de început.

• Palmele sunt orientate cãtre piept, cu degetele uºor
distanþate. Distanþa faþã de piept este de aproximativ
35 de centimetri. Distanþa este similarã cu cea de
la poziþia a doua; ceea ce diferã este înãlþimea
palmelor, care de data aceasta se aflã la nivelul
pieptului.
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• Practicã gradat aceastã poziþie pânã când ajungi la

20-30 de minute.

Aplicarea tuturor celor trei poziþii

• Dupã trei luni de practicã, integreazã cele trei
poziþii, aplicându-le pe rând timp de zece minute

Poziþia 2: Încheieturile se
aflã la înãlþimea ombilicului.
Palmele sunt orientate cãtre
ombilic, iar braþele par cã se
odihnesc pe o minge mare

de plajã.

Poziþia 3: Ridicã braþele la
nivelul pieptului, cu palmele

orientate cãtre corp.
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fiecare, astfel încât o ºedinþã de practicã sã dureze
în total 30 de minute.

• De fiecare datã când practici, încheie la fel cum ai
procedat în cazul primei poziþii.

Miºcarea spontanã

Atunci când practici una din cele trei poziþii o perioadã
mai lungã de timp, nu este deloc neobiºnuit sã începi sã
te balansezi uºor. Cea care îþi pune corpul în miºcare este
energia qi. Aceasta te poate conduce inclusiv cãtre alte
miºcãri, cum ar fi tresãriri neobiºnuite sau gesturi de
mângâiere sau de frecare a unor zone tensionate. Nu încerca
sã anticipezi sau sã forþezi aceste miºcãri; ele vor apãrea
de la sine. Dacã nu apar, nu-þi face probleme. Continuã-þi
pur ºi simplu practica. Miºcãrile nu sunt obligatorii, dar pot
apãrea în mod natural. Dacã aceste miºcãri spontane þi se
par prea extreme, exprimã-þi intenþia fermã ca energia sã
se liniºteascã. Vei constata cã miºcãrile devin imediat mai
lente, potrivit intenþiei tale.

Miºcãrile spontane sunt considerate o formã avansatã
de qigong ºi de regulã apar dupã aproximativ 100 de zile
de practicã. Pe mãsurã ce energia qi se acumuleazã, ea
devine destul de dinamicã. În interiorul nemiºcãrii existã
miºcare, iar energia te poate conduce acolo unde doreºte.
Dacã simþi cã a sosit momentul sã încetezi pe moment
practica, manifestã-þi intenþia de a-þi liniºti ºi de a-þi centra
energia în centrul Tan Tien Inferior. Energia urmeazã
întotdeauna gândirea, inclusiv atunci când practici qigong.
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Când ai terminat, freacã-þi palmele, iar apoi „spalã-þi“ faþa
cu energie qi. Se recomandã de asemenea sã faci o
plimbare scurtã.

Este posibil sã practici prea mult timp? În general, o
practicã ce depãºeºte 12 ore pe zi este consideratã excesivã,
iar beneficiile ei pentru viaþa de zi cu zi dispar. De altfel,
puþini oameni au atâta timp la dispoziþie ºi atâta dedicaþie
pentru acest tip de practicã.

Fiind relativ staþionar, acest exerciþiu tinde sã genereze
o stare de liniºte interioarã profundã, dublatã însã de un
sentiment de putere lãuntricã, cu care trebuie sã te
obiºnuieºti. Unul din lucrurile care îmi plac cel mai mult
la acest exerciþiu este acumularea rapidã ºi evidentã de
energie qi. Aceasta îmi oferã diferite senzaþii, cum ar fi: îmi
simt mâinile ca ºi cum ar fi susþinute de o pernã sau de o
sferã de energie; simt o stare de cãldurã sau de miºcare la
nivelul centrului Tan Tien Inferior; sau percep un flux
energetic general prin întregul corp. Dacã ai terminat
exerciþiul ºi îþi freci palmele, apoi faþa cu ele, simþi adeseori
o senzaþie alunecoasã, dar mângâietoare. Aceasta este
energia qi la suprafaþa palmelor tale.

O manierã idealã de a-þi armoniza corpul constã în face
un schimb de energie qi cu un copac. Deºi nu conteazã
specia copacului, se spune cã cei mai buni copaci pentru
acest exerciþiu sunt coniferele. Totuºi, nu trebuie sã cauþi
obsesiv un brad dacã nu ai niciunul prin apropiere. Orice
copac este la fel de bun, cu condiþia sã fie plantat în sol,
nu într-un ghiveci. Copacul preia energia impurã a corpului
tãu, iar dacã este plantat într-un ghiveci, nu mai poate scãpa
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de ea, iar efectele asupra lui vor fi în ultimã instanþã
dãunãtoare. Singurul copac despre care se crede cã nu
trebuie folosit pentru acest exerciþiu este nucul. Chinezii
cred cã din cauzã cã nucile au forma unui creier, îmbrã-
þiºarea unui nuc poate secãtui creierul de energie. Acest
exerciþiu utilizeazã una din cele trei poziþii ale exerciþiului
îmbrãþiºãrii unui pilon pe care le-am descris mai sus.

1. Aºeazã-te în poziþia 2 (cu braþele la nivelul ombi-
licului).

2. Plaseazã-te în faþa unui copac din apropiere.

3. Îmbrãþiºeazã copacul (asumându-þi poziþia 2) ºi
manifestã-þi intenþia de a face un schimb de energie
cu el la nivelul mâinilor ºi al ombilicului. Susþine
aceastã poziþie oricât de mult timp doreºti, dar nu
mai puþin de cinci minute.

4. Dacã ai terminat, mulþumeºte-i copacului ºi con-
tinuã-þi activitãþile zilei.

Aceastã experienþã este profund armonizatoare la
nivelul ficatului ºi te poate ajuta sã faci faþã mai bine
sentimentelor de mânie care ies uneori la suprafaþa
conºtiinþei tale atunci când îþi deschizi canalele energetice
corporale.

Atunci când practici qigong, relaxeazã-te ºi foca-
lizeazã-te asupra perceperii energiei qi. Ori de câte ori
practici, gândeºte-te cã faci un experiment. Fii deschis în
faþa experienþei ºi abordeaz-o fãrã niciun fel de precon-
cepþie. În acest fel, vei descoperi în ea profunzimi ºi
posibilitãþi care te vor uimi.





Capitolul 9

Încãrcarea energeticã a apei ºi
a alimentelor

Rezonanþa ºi deschiderea sunt porþile care
permit accesul cãtre Univers.
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Dacã aplici tehnicile de Transformare a Esenþei
 asupra alimentelor ºi asupra apei, schimbãrile

produse pot fi extrem de interesante. Lucrul cu Esenþa pare
sã reducã toate obiectele asupra cãrora te concentrezi la
esenþa lor primordialã, scoþând la ivealã subtilitãþile
aromelor ºi texturii alimentelor.

De pildã, eu ºi Jody am descoperit cã nu este nevoie
de mai mult de douã respiraþii pentru a genera transformãri
semnificative asupra apei. Aceste schimbãri sunt subtile, dar
plãcute. Spre exemplu, ele pot reduce gustul de clor din
apa de la robinet, dând apei un gust mai proaspãt.

Un exemplu foarte interesant este cel al vinului. Dacã
încarci energetic un vin ieftin ºi slab cu intenþia de a-i
îmbogãþi buchetul ºi gustul, schimbãrile se produc, urmând
intenþia ta. Îi poþi transfera vinului orice fel de arome,
inclusiv unele mai neobiºnuite, cum ar fi cea de ciocolatã
sau cea de tutun aromat. La fel de bine, poþi obþine un vin
cu arome de fructe. Totuºi, nu poþi accentua decât calitãþile
pe care vinul le deja, dar într-o stare subtilã sau latentã.

Odatã, am schimbat gustul unui cabernet sauvignon
într-un muscat, dupã care am schimbat din nou gustul
vinului, fãcându-l mai dulce. Altãdatã, am schimbat gustul
unui vin sec, a cãrui sticlã pãrea sã fi fost deschisã mai
demult, dându-i un buchet proaspãt, de vin de cea mai
bunã calitate.

Dacã doreºti sã modifici calitatea unui vin sau a unui
aliment, aplicã tehnica pântecului în combinaþie cu cea a
tractãrii (pag. 210):
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• Înfãºoarã vinul sau alimentul într-un pântec
energetic.

• Tracteazã toate moleculele din interiorul lui ºi
adu-le cãtre marginile exterioare ale pântecului.

• Continuã sã aplici tehnica tractãrii pânã când centrul
pântecului rãmâne complet gol, ca ºi cum nu ar mai
exista molecule pe care sã le tractezi cãtre margine.

• În continuare, gândeºte-te cã te conectezi cu
„esenþa“ vinului sau alimentului, cu starea lui de
dinainte de a fi prelucrat sau îmbuteliat. De pildã,
dacã lucrezi cu apa, gândeºte-te la starea ei pe când
era o apã proaspãtã de izvor.

Dacã doreºti, te poþi opri la acest nivel. Dacã doreºti
însã sã mergi mai departe, îmbogãþindu-i savoarea ºi gustul,
te poþi raporta la elementele minerale pe care le-a conþinut
cândva, dându-i astfel un gust mai apropiat de apa
mineralã. Fiecare intenþie nouã îi va conferi apei un gust
diferit, în funcþie de preferinþele tale personale. De pildã,
dacã înainte de a lucra asupra ei ai adãugat în apã o picãturã
de zeamã de lãmâie, te poþi concentra asupra acesteia,
accentuându-i gustul. Dacã adaugi o picãturã de suc dintr-un
fruct la o sticlã de vin, îi poþi accentua acestuia nu doar
gustul, ci ºi buchetul, insistând asupra fructului respectiv.

Aceeaºi metodã poate fi aplicatã ºi asupra alimentelor.
Gustul ºi vitalitatea unui aliment pot fi cu siguranþã
îmbunãtãþite. De pildã, gustul pastelor din fãinã ºi brânzã
poate fi îmbunãtãþit, chiar dacã nu devine niciodatã
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desãvârºit. Eu ºi Jody practicãm întotdeauna aceastã
metodã atunci când cãlãtorim, ºtiind cã nu este nevoie de
mai mult de o respiraþie sau douã pentru a schimba în bine
gustul alimentelor pe care le consumãm.

Odatã, mã aflam în restaurantul unui aeroport ºi îmi
cumpãram masa de prânz. Am luat un platou cu alimente
chinezeºti de tip „fast food“, care cuprindea orez cu pui,
brocoli ºi un sos. Înainte de a consuma alimentele, m-am
decis sã le înfãºor într-un „pântec“ ºi sã le conectez cu
esenþa perfecþiunii lor. Am tractat moleculele lor, m-am
concentrat asupra fiecãrui aliment de pe platou ºi asupra
stãrii pe care ar avea-o dacã am trãi într-o lume perfectã,
în care orezul ar fi cultivat în condiþii ideale, puii ar trãi
într-o lume naturalã a fericirii, iar brocoli ar creºte pe un
sol fertil, cu mult soare ºi cu aer curat. În final, am început
sã mãnânc. Am rãmas uluit de bogãþia aromelor: orezul
devenise ca nucile mãcinate, puiul pãrea crescut în curte,
iar brocoli pãrea proaspãt cules. A fost cea mai bunã masã
de tip „fast food“ pe care am consumat-o vreodatã!

Dacã îþi propui sã experimentezi cu alimentele ºi cu
bãuturile, fii cât mai creativ. Cine ºtie ce vei descoperi?
Distreazã-te ºi joacã-te!







Capitolul 10

Cazuri reale de vindecare

Contemplaþie. Deschidere, înflorire ºi devenire.
Fiecare moment este o expresie a Eternului

Prezent.
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Cazuri reale de vindecare

Notã: toate cazurile prezentate în continuare s-au
petrecut în cadrul unor ºedinþe de vindecare la distanþã.

Deblocarea canalului de secreþie a bilei

Am lucrat odatã cu un bãtrân în vârstã de 75 de
 ani care avea cancer la ficat, la stomac, la plãmâni

ºi la coloana vertebralã. Bãrbatului i se fãcea chimioterapie
ºi radioterapie, care au avut un anumit efect pozitiv asupra
lui. La momentul respectiv, medicii încercau sã îi deblo-
cheze canalul de secreþie a bilei, care era complet obturat
de masa tumorii canceroase. Blocajul era periculos, aºa cã
pacientul nu a mai fost externat din spital între ºedinþele
de tratament. I-am spus cã înclin sã cred cã îl pot ajuta, ºi
oricum, vom vedea ce se va întâmpla. Din cauza acestei
probleme, bãrbatul era internat în spital de douã sãptãmâni.

M-am racordat imediat la fluxul lui energetic, pentru
a vedea ce percepþii îmi oferã. În afara restricþiilor ºi
blocajelor evidente pe care le-am întâlnit în câteva locuri,
am remarcat cã întregul lui sistem avea o vibraþie de fundal
ce pãrea dizarmonioasã, chiar iritantã. Aceastã vibraþie îmi
era cunoscutã, fiind specificã tuturor bolnavilor de cancer.

În acea searã, am lucrat asupra fotografiei clientului.
I-am înfãºurat ficatul într-un pântec energetic ºi am creat
mai mult spaþiu interior, pentru a vedea în ce mãsurã pot
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reduce tumoarea canceroasã. Am aplicat tehnica de
înghiontire cu bãþul, revenind alternativ la tehnica
pântecului. Am procedat astfel timp de aproximativ o
jumãtate de orã, dupã care nu am mai descoperit „lucruri
interesante“ în interiorul pântecului ºi am încheiat ºedinþa
de vindecare.

A doua zi am primit un email în care bãrbatul îmi scria
cã blocajul la nivelul canalului bilei s-a dizolvat complet,
aºa cã putea pleca acasã între ºedinþele de chimioterapie.

Umãrul fracturat

Am primit odatã un telefon de la un bãrbat în vârstã
de 32 de ani. Cu o zi înainte, acesta a încercat sã se sprijine
de o masã, dar a calculat greºit distanþa ºi a cãzut pe braþul
întins, fracturându-ºi humerusul (osul braþului) în zona
capului. Medicii nu îi puteau opera umãrul / braþul, întrucât
fragmentele de os erau împrãºtiate în întregul þesut
înconjurãtor. De aceea, medicii i-au spus sã aºtepte ca
fragmentele sã se reapropie ºi sã vinã zilnic la consultaþie,
pentru a vedea cum mai evolueazã lucrurile ºi când poate
fi programatã operaþia. Bãrbatul mi-a spus cã avea dureri
foarte mari ºi cã ar putea dura destul de mult pânã când
bucãþile mai mari de oase vor migra unele cãtre celelalte.

Am început ºedinþa de vindecare la distanþã aplicând
tehnica de eliberare a aburului din muºchii umãrului ºi
braþului. În continuare, am înfãºurat umãrul într-un pântec
energetic ºi am aplicat tehnica de înghiontire cu bãþul pentru
a vedea dacã pot pune în miºcare fragmentele de os. Am
continuat sã lucrez astfel timp de o orã, alternând între cele
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trei tehnici (eliberarea aburului, tehnica pântecului ºi cea
a înghiontirii). În final, nu am mai descoperit lucruri
interesante în interiorul pântecului, aºa cã am pus capãt
ºedinþei. Bãrbatul mi-a spus la telefon cã se simte mult mai
bine ºi cã durerile i-au dispãrut aproape complet.

A doua zi am primit un email de la sora clientului.
Aceasta mi-a scris cã în dimineaþa zilei respective fratele
ei s-a dus la consultul de rutinã ºi cã medicii au descoperit
cu surprizã cã toate fragmentele de os erau perfect aliniate.
De aceea, l-au operat pe loc. Medicii au rãmas extrem de
mulþumiþi de evoluþia incredibil de rapidã a pacientului lor.

Lucrul cu o femeie gravidã care tocmai
nãºtea

Odatã, m-a sunat o moaºã care asista o naºtere la
domiciliu. Femeia însãrcinatã se afla în durerile facerii de
48 de ore, dar o parte a cervixului ei refuza sã se dilate.
Avea în continuare anumite contracþii, dar acestea nu erau
foarte productive. Medicii au încercat toate remediile pe
care le cunoºteau, dar nu au obþinut niciun fel de rezultate.
De aceea, se pregãteau sã transporte femeia la spital pentru
a-i face o operaþie cezarianã.

Mi-am folosit atunci intenþia ºi m-am focalizat asupra
cervixului clientei. Am aplicat tehnica de eliberare a abu-
rului pentru a detensiona zona. Am urmãrit apoi fluxurile
energetice ºi am continuat sã aplic tehnica de eliberare a
aburului în zona abdominalã, pentru a-i ajuta astfel corpul
sã se deschidã în faþa unei naºteri optime. Când ºi când,
mi-am plasat palmele inclusiv pe abdomenul ei, dar nu ºi
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în timpul fazelor de contracþii (când am lucrat de la o
anumitã distanþã), astfel încât pacienta sã nu se simtã
constrânsã fizic.

Dupã circa 15 minute, lucrurile au început sã se
deblocheze. Moaºa a verificat-o din nou pe femeie ºi a
descoperit cã cervixul ei era dilatat aproape la maxim. Am
continuat sã lucrez cu ea pânã când contracþiile au devenit
extrem de productive. Câteva ore mai târziu, femeia a dat
naºtere unui bãieþel perfect sãnãtos.

Încheietura ruptã: un caz de aplicare
alternativã a tehnicilor yin ºi yang
Foarte mulþi oameni mã întreabã dacã pot aplica

alternativ tehnicile yin ºi yang. Rãspunsul este un da hotãrât.
Iatã un exemplu în aceastã direcþie:

M-am oferit odatã sã lucrez împreunã cu alþi doi
terapeuþi specializaþi în lucrul cu energia asupra unui bãrbat
care fusese ridicat în joacã de niºte prieteni deasupra
capului, iar apoi scãpat. În urma cãderii, el ºi-a fracturat
destul de rãu încheietura mâinii. Era un jucãtor profesionist
de baseball, iar încheietura ruptã era chiar la mâna în care
îºi þinea bâta. Radiografia pe care i-au fãcut-o medicii
spunea clar cã acesta era finalul carierei bãrbatului. Am
lucrat aºadar asupra lui, împreunã cu ceilalþi doi colegi,
ºtiindu-i doar numele. Personal, am aplicat tehnica yin a
pântecului, creând spaþiu în interiorul acestuia timp de 40
de minute, în timp ce ceilalþi doi practicanþi au lucrat timp
de o orã. Unul a folosit tehnicile de bazã de Atingere
Cuanticã ºi de Supraîncãrcare, iar celãlalt a alternat între
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tehnicile de bazã ºi cele de Transformare a Esenþei. Când
am terminat, jucãtorul de baseball ne-a declarat la telefon
cã se simte mai bine.

A doua zi ºi-a fãcut o nouã radiografie, iar medicii i-au
spus cã încheietura lui arãta de parcã nu ar fi fost fracturatã
niciodatã, ci doar s-ar fi lovit uºor la ea. I-au aºezat la loc
oasele ºi i-au spus cã va putea juca din nou în sezonul
urmãtor. Nu mai trebuie sã insist asupra bucuriei pe care a
simþit-o bãrbatul auzind aceastã veste!

Durerea de spate a poºtaºului: un caz
de autotratament
La cursurile noastre de Transformare a Esenþei a

participat odatã un bãrbat care fusese poºtaº timp de 14 ani.
În toatã aceastã perioadã de timp, el a purtat pe umãr o
traistã grea în care a dus scrisorile pe care trebuia sã le
livreze. În final, a fost nevoit sã renunþe la slujbã, întrucât
îi apãruse o durere cronicã de spate. Se ducea regulat la
masaj chiropractic, ºi nu de puþine ori avea nevoie de
ºedinþe de urgenþã (fãrã programare) pentru a putea scãpa
de durerile groaznice.

La cursul nostru, bãrbatul a observat imediat o
reducere a intensitãþii durerii, încã de la primele exerciþii
(de elongaþie) pe care le-a practicat. Dupã ce a învãþat ºi
tehnicile de vindecare, el a obþinut rezultate încã ºi mai
remarcabile. Câteva sãptãmâni mai târziu, el ne-a trimis un
email în care ne-a spus cã a reuºit nu doar sã îºi vindece
singur durerile de spate ori de câte ori acestea apãreau, dar
a economisit ºi foarte mulþi bani în urma renunþãrii la
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ºedinþele de masaj chiropractic, cu care ºi-a acoperit de mai
multe ori plata cursului de Transformare a Esenþei urmat.
Pentru prima datã dupã mulþi ani, se putea trata singur ºi
începea sã ducã din nou o viaþã normalã.

Clienta care a alunecat ºi a cãzut pe
scãri
Am primit odatã un telefon de la o femeie care a cãzut

cu o orã sau douã înainte, în timp ce ieºea dintr-o bibliotecã
publicã în timpul unei furtuni de zãpadã. A alunecat în timp
ce cobora scãrile acoperite cu gheaþã ºi s-a lovit în mai
multe locuri. Mi s-a plâns de dureri la coccis, la spate ºi la
piept. Mi-a spus de asemenea cã avea dificultãþi în a respira
normal. Dupã ce am studiat o vreme fluxurile energetice,
mi-am dat seama cã avea coccisul lovit, dar nu fracturat,
cã anumite vertebre lombare erau iritate ºi cã sacrumul,
vertebrele lombare ºi câteva coaste îi erau aliniate incorect.

Am lucrat cu ea la telefon timp de 45 de minute. Am
început prin a aplica tehnica de eliberare a aburului asupra
muºchilor din jurul coloanei vertebrale. Am continuat cu
tehnica pântecului ºi cu cea a tractãrii, ajutându-i astfel
ºoldurile ºi occipitalul sã se realinieze. I-am înfãºurat apoi
sacrumul într-un pântec energetic ºi am aplicat tehnica
înghiontirii cu un bãþ asupra celor cinci vertebre lombare
(L1-L5), pe rând. Am repetat apoi procesul pentru cutia
toracicã, realiniindu-i pe rând coastele. În continuare, am
aplicat tehnica de deblocare a încheieturii asupra zonei
sacro-iliace, între vertebra L5 ºi sacrum, precum ºi între L1
ºi T12.
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Femeia urmase deja cursul de Transformare a Esenþei,
aºa cã i-am sugerat sã continue singurã lucrul cu energia,
aplicând tehnica pântecului asupra discurilor ºi cea a
eliberãrii aburului asupra muºchilor din jurul coloanei
vertebrale.

Am continuat sã lucrez asupra ei pânã când durerea
a devenit suportabilã, iar ea a putut continua singurã lucrul
cu energia. În aceeaºi searã mi-a trimis un email în care
mi-a spus cã se simte mai bine. A doua zi, îmbunãtãþirea
a devenit ºi mai accentuatã, iar dupã patru zile se simþea
ca nouã, în urma acelei unice ºedinþe. Femeia a atribuit
aceastã vindecare extrem de rapidã faptului cã am lucrat
împreunã.

Notã: atunci când lucrezi cu energia, lasã-te condus
de fluxurile energetice, vezi ce simþi, ºi abia apoi începe
sã aplici tehnicile de vindecare. Poþi lucra fie simptomatic
(urmãrind durerea), fie în funcþie de senzaþiile pe care le
percepi personal în interiorul sistemului, fie þinând cont de
ambele aspecte. Sunt aceste tehnici întotdeauna eficiente?
Nu, uneori schimbãrile refuzã sã se producã sau sunt
minore, dar de cele mai multe ori îmbunãtãþirile se produc,
iar uneori sunt chiar spectaculoase. Ori de câte ori faci astfel
de activitãþi vindecãtoare, oferã-þi oportunitatea sã te joci
ºi sã experimentezi. Te asigurãm cã vei fi plãcut surprins
de rapiditatea ºi de eficacitatea acestor metode!

Alinierea dinþilor
Dupã un seminar, o participantã m-a întrebat dacã este

posibil ca dinþii sã fie realiniaþi. I-am rãspuns cã da ºi am
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întrebat-o dacã doreºte sã trãiascã direct aceastã experienþã.
A fost de acord. Femeia mi-a spus cã atunci când i-au
crescut, mãselele ei de minte i-au împins în faþã toþi ceilalþi
dinþi, îndeosebi cei de sus. Între timp, ea ºi-a scos mãselele
de minte, dar restul dinþilor au rãmas aliniaþi incorect, iar
acum ºi-ar fi dorit ca ei sã revinã la poziþiile lor normale.

I-am atins cu ambele mâini zona feþei, pe pãrþile laterale
ale acesteia, cu un deget în apropierea celor doi dinþi din
faþã ºi cu un alt deget în zona mãselelor din spate. Am
început sã practic respiraþia Esenþei ºi i-am înfãºurat
într-un pântec energetic întreaga zonã a maxilarului
superior. În continuare, am aplicat tehnica tractãrii pentru
toþi dinþii, pânã când aceºtia mi-au oferit o anumitã senzaþie
de fluiditate. În acest moment, i-am lãsat sã se realinieze
pe poziþiile lor corecte (desigur, toate aceste senzaþii s-au
petrecut în mintea mea).

Prima încercare de realiniere a dinþilor femeii nu a
produs cine ºtie ce rezultate. Am întrebat-o atunci dacã a
simþit dureri mari atunci când ºi-a scos mãselele de minte.
Mi-a rãspuns afirmativ. Am întrebat-o apoi dacã ºi-ar dori
ca dinþii sã revinã acum pe poziþiile lor normale fãrã niciun
fel de durere. În mod evident, a fost de acord.

Am repetat atunci procesul (exact aºa cum l-am descris
în paragraful anterior). De data aceasta, am simþit efectiv
cum dinþii se pun în miºcare. Procesul putea fi vãzut chiar
cu ochii liberi. Femeia a scos ea însãºi o exclamaþie ºi mi-a
spus cã simte senzaþii foarte ciudate la nivelul maxilarului
superior. Nu era doar surprinsã; era plãcut impresionatã de
aceste schimbãri.
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Notã pentru practicanþi: fiecare ºedinþã de vindecare
este unicã în felul ei. Nu uita cã adevãratul vindecãtor este
clientul. În cazul de faþã, rezultatele au fost minime la prima
încercare din cauza emoþiilor clientei asociate cu amintirea
durerii de odinioarã.

Aºadar, relaxeazã-te, deschide-te ºi înfloreºte. Fiecare
experienþã de acest gen este cu adevãrat minunatã!

Cazuri reale de vindecare a
animalelor

Porumbelul bolnav
În general, pãsãrile savureazã procesul de Trans-

formare a Esenþei, fiind extrem de sensibile la schimbãrile
energetice produse de acesta. Odatã, am fost sunat de
proprietara unui porumbel, care mi-a spus cã i-a dat pãsãrii
niºte medicamente, iar acum aceasta avea dificultãþi de
respiraþie, ca ºi cum i-ar fi fost afectate cãile respiratorii.
Femeia mi-a pus chiar pasãrea la telefon, ºi am putut auzi
personal respiraþia dificilã a acesteia. Medicul veterinar i-a
explicat femeii cã aceastã problemã este comunã la pãsãri
ºi cã dacã porumbelul nu se va face bine în scurt timp, ar
trebui sã îl aducã la clinicã. Dat fiind cã biroul medicului
veterinar era la câteva ore bune de mers cu maºina, femeia
s-a decis sã încerce mai întâi lucrul cu energia.

Am studiat fluxurile energetice ale porumbelului ºi am
descoperit o zonã în regiunea traheii ºi a bronhiilor în care
energia era gâtuitã. Dat fiind cã am sesizat o obstrucþie la



307

Cazuri reale de vindecare

acel nivel, am înconjurat zona într-un pântec energetic, am
cãutat diferite „lucruri interesante“ ºi am aplicat timp de
câteva clipe tehnica înghiontirii. A fost suficient pentru ca
pasãrea sã înceapã sã respire normal. Uneori, aceste lucruri
se întâmplã incredibil de rapid!

Pisica cu probleme la spate ºi la tiroidã

O femeie m-a sunat odatã ºi mi-a spus cã pisica ei era
letargicã ºi cã nu mai putea mânca aºa cum trebuie. Medicul
îi spusese cã era un caz de hipotiroidie. În plus, pisica avea
probleme cu spatele ºi nu putea suporta nicio presiune
asupra acestuia.

Am înconjurat într-un pântec energetic tiroida pisicii
ºi am creat mai mult spaþiu. Am lucrat în acest fel timp de
20 de minute. Nu am gãsit niciun „lucru interesant“ în
interiorul pântecului, aºa cã am oprit aici aceastã tehnicã.
Am scanat apoi sistemul energetic al animalului ºi am
descoperit douã blocaje, unul în apropiere de pelvis, iar al
doilea în zona gâtului. Am aplicat atunci tehnica pântecului
ºi cea a înghiontirii pentru a-i realinia vertebrele în cele
douã zone, fapt care mi-a luat aproximativ 10 minute. Am
mai lucrat cu pisica în alte douã ºedinþe la un interval de
circa o sãptãmânã. I-am aplicat aceleaºi tehnici. În final,
pisica ºi-a regãsit integral energia ºi starea de sãnãtate.

Notã pentru practicanþi: care a fost în acest caz sursa
realã a problemei? Cel mai probabil, deopotrivã blocajul
din zona coccisului ºi tiroida. Nu porni niciodatã de la
premisa cã o problemã are o singurã cauzã. Experimen-
teazã ºi studiazã fluxurile energetice.
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Calul care avea colici

În timp ce pãrãseam grajdul în care îmi þin propriul
cal, proprietara grajdului tocmai se ocupa cu vindecarea
unui alt cal ºi discuta cu un alt terapeut. Femeia mi-a explicat
cã animalul nu mai mânca ºi cã pãrea sã se simtã rãu.
Femeia tocmai se pregãtea sã pãrãseascã oraºul ºi dorea ca
cealaltã persoanã sã aibã grijã de cal. M-am apropiat ºi
m-am pus în rezonanþã cu calul, întrebându-l de ce anume
are nevoie. Spre surpriza mea, mi-a rãspuns: „Simt nevoia
sã fiu lãsat în pace!“ Iniþial, am crezut cã m-am pus la
unison cu un alt nivel energetic al calului. De aceea, am
repetat întregul proces cu intenþia fermã de a mã pune la
unison cu inteligenþa corporalã a animalului, dupã care am
repetat întrebarea. De data aceasta, am fost ghidat cãtre
zona intestinalã. Am aplicat o vreme tehnica pântecului
asupra cestei zone, dupã care am plecat acasã. A doua zi,
am aflat cã animalul se simþea bine.

Notã pentru practicanþi: dacã nu eºti sigur ce zonã
trebuie lucratã energetic, urmãreºte fluxurile energetice ºi
roagã-le sã îþi arate de ce anume au nevoie. În cazul de faþã,
experienþa mi-a reamintit cã noi (oameni ºi animale
deopotrivã) avem mai multe nivele de conºtiinþã, iar uneori
trebuie sã ºtim cu care dintre ele ne conectãm.

Reþine: lucrul cu animalele se realizeazã exact la fel
ca ºi cel cu oamenii. Începe întotdeauna prin a întreba
proprietarul animalului care este problema, apoi lucreazã
asupra zonei respective. Urmãreºte totuºi ºi fluxurile
energetice pentru a vedea dacã nu poþi obþine ºi alte
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informaþii energetice legate de sistemul animalului, apoi
aplicã tehnicile corespunzãtoare.

Pisica muribundã

În timp ce eu ºi cu Jody predam un curs de Trans-
formare a Esenþei în Europa, fiul nostru ne-a trimis un email
în care ne-a scris cã pisica noastrã, în vârstã de 16 ani, nu
mai mânca ºi pãrea cã nu va mai trãi mult. Era foarte slãbitã
ºi continua sã slãbeascã de la o zi la alta. Nu mai reuºea
sã sarã în pat ºi rãtãcea prin întreaga casã mieunând.
M-am racordat atunci la sistemul ei energetic ºi mi s-a pãrut
extrem de deconectatã (de-abia reuºeam sã îi simt prezenþa).
Am înconjurat-o imediat cu un pântec energetic ºi am fãcut
mai mult spaþiu în interior. În timp ce lucram, mi-am
imaginat cã în interiorul acestui pântec nu exista altceva
decât iubire. În scurt timp, am simþit cã începe sã toarcã.
Am continuat sã lucrez împreunã cu Jody asupra ei ºi în
urmãtoarele douã zile, iar fiul nostru ne-a scris cã pisica
pare sã se simtã mai bine.

Cu puþin timp înainte de a zbura cãtre casã, am primit
un nou email în care bãiatul ne spunea cã pisica se simte
din nou rãu. Am lucrat din nou asupra ei în timp ce zburam
peste Atlantic. De data aceasta, nu am reuºit sã susþinem
prea bine contactul. Dat fiind cã tehnicile de Transformare
a Esenþei nu pãreau sã dea rezultate prea bune, am încercat
sã îi transmitem energia în stilul yang. Discutând mai târziu
cu Jody, am descoperit cã am trãit amândoi aceeaºi
experienþã. La început am simþit prezenþa animalului, dar
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când am încercat sã îi transmitem energia în punctul de
întâlnire (tehnicã descrisã în cartea Supraîncãrcarea prin
Atingerea Cuanticã), prezenþa acestuia a pãrut sã se dizolve
în infinit.

Când am ajuns în Statele Unite ºi am vorbit la telefon
cu fiul nostru, am aflat cã pisica tocmai murise. În timp ce
lucram asupra ei, ea se afla deja în drum spre lumea de
dincolo. Cel mai probabil, energia de suprafaþã cu care am
intrat în contact nu mai era decât câmpul ei energetic. Când
am încercat sã o focalizãm în interior, aceasta s-a dizolvat,
întrucât sufletul ei nu o mai susþinea. Lucrul cu energia ne
oferã întotdeauna noi oportunitãþi de a înþelege Universul
în care trãim, uneori în maniere neaºteptate…







Capitolul 11

Principalele linii directoare ale
folosirii tehnicilor de
Transformare a Esenþei

Atunci când rãmânem în centrul Esenþei
noastre, totul devine posibil. Nu trebuie sã ne

îndreptãm nicãieri. Este suficient sã ne
deschidem pentru a evolua.
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Iatã o listã parþialã cu motivele pentru care trebuie
sã alegem o tehnicã sau alta ºi cu explicarea lor:

Problemã Tehnicã vindecãtoare

Tehnica de eliberare a aburului,
pentru reducerea tensiunilor ºi
durerilor. Tehnica pântecului, pentru
reconstruirea þesutului ºi pentru re-
ducerea durerilor. Dacã oasele nu sunt
aliniate corect, aplicã tehnica de
înghiontire cu un bãþ.

Tehnica pântecului, pentru
reconstruirea þesutului. Deºi aceasta
reduce durerile, poþi aplica inclusiv
tehnica de eliberare a aburului în
acest scop. De-a lungul întregii
ºedinþe, studiazã cu atenþie fluxurile
energetice, întrucât teama asociatã cu
aceastã boalã are tendinþa sã le
blocheze. Dacã sesizezi o temere într-o
anumitã zonã corporalã, înfãºoar-o
într-un pântec energetic ºi amplificã
spaþiul interior. Recomandã-i clien-
tului tehnica rostogolirii buºteanului.

Os fracturat

Cancer
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Aplicã tehnica eliberãrii aburului,
dacã rana nu este foarte mare. În caz
contrar, aplicã tehnica tractãrii asupra
osului cel mai apropiat. Dacã nu
existã oase în imediata apropiere sau
asociate cu zona respectivã, aplicã
tehnica eliberãrii aburului ºi apoi cea
a pântecului, pentru reconstrucþie.
Dacã þesutul este aliniat greºit,
încearcã tehnica de înghiontire, pentru
o eventualã realiniere.

Aplicã tehnica eliberãrii aburului
pentru a elimina o parte din durere,
apoi tehnica pântecului, pentru re-
construcþie. Atunci când aplici tehnica
pântecului, înconjoarã zona cu un
câmp tridimensional, cautã în inte-
riorul acestuia lucruri interesante ºi
amplificã spaþiul interior.

Roagã-l pe client sã se raporteze
la problema lui emoþionalã ºi sã îþi
spunã în ce parte a corpului simte o
stare de disconfort asociatã cu gândul
respectiv. Aplicã tehnica pântecului în
aceastã zonã ºi mãreºte spaþiul
interior. Dacã aplici tehnica pântecului
într-o zonã fizicã ºi simþi o senzaþie de

Tãieturã sau
ranã majorã
(care necesitã
copci sau un
bandaj strâns)

Tãieturã minorã

Lucrul cu
emoþiile
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ceaþã sau de burete, înseamnã cã ai
de-a face cu o emoþie negativã aso-
ciatã cu zona dureroasã. Include în
pântec zona respectivã ºi aplicã
tehnica pânã la capãt.

Imagineazã-þi „genele“ clientului
(cu ajutorul intenþiei) ºi apoi aplicã
tehnica pântecului pentru a le recon-
strui.

În cazul în care craniul este
fracturat, aplicã tehnica eliberãrii
aburului pentru a elimina o parte din
durere. Dacã nu este fracturat, aplicã
tehnica tractãrii pentru a reduce
durerea. Aliniazã occipitalul cu ajutorul
tehnicii pântecului în combinaþie cu
cea a tractãrii. Aliniazã ºi ºoldurile,
întrucât cele douã zone sunt intim
asociate, iar apoi aplicã tehnica
pântecului, pentru reconstrucþie.

Aplicã exerciþiul celor cinci
diafragme ºi insistã mai mult asupra
zonei palatinului, întrucât osul sfenoid
poate presa baza craniului, care poate
presa la rândul ei glanda pituitarã. Un
alt exerciþiu util este elongaþia cu

Boli genetice

Traumã la cap

Migrene
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ajutorul mingii de tenis. În timpul
ºedinþelor de vindecare, aplicã tehnica
pântecului în combinaþie cu cea a
înghiontirii pentru a alinia aceste oase.
În plus, aplicã tehnica pântecului
asupra glandei pituitare ºi amplificã
spaþiul interior. Existã dovezi cã
migrenele sunt strâns asociate cu
aceastã glandã.

Aplicã tehnica eliberãrii aburului.

Aplicã tehnica eliberãrii aburului
pentru a elimina durerea localã, apoi
tehnica pântecului, pentru recon-
strucþie. Fii cu deosebire atent la
fluxurile energetice generale, îndeo-
sebi dacã în timpul operaþiei a fost
folosit un anestezic (mai ales pentru
anestezie generalã). Oamenii au ten-
dinþa sã îºi închidã sistemul dupã o
operaþie chirurgicalã, iar scopul nostru
este de a deschide cât mai mult acest
sistem, deopotrivã la nivel energetic ºi
fizic, astfel încât fluxurile energetice
sã revinã cât mai repede la normal.

Tãieturã sau
ranã majorã
(care necesitã
copci sau un
bandaj strâns)

Tensiuni
musculare
într-o zonã
particularã

Lucrul cu
energia dupã o
operaþie
chirurgicalã
majorã (sau în
orice situaþie în
care corpul a
fost deschis
chirurgical ºi
apoi închis la
loc)
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Simpla conectare cu aceste fluxuri
energetice este suficientã pentru a
ajuta clientul sã se redes-chidã.

Scaneazã întregul sistem ºi
descoperã tot ce nu merge bine în el.
Aplicã tehnica pântecului asupra
zonelor care îþi atrag atenþia (poþi crea
oricât de multe „pântece“ simultan),
apoi alege unul dintre ele, cautã
lucrurile interesante din interior ºi
creeazã mai mult spaþiu. De regulã,
atunci când unul din pântece se
transformã, celelalte se transformã la
rândul lor, printr-un fel de efect al
dominoului. Recomandã-i clientului
exerciþiul rostogolirii buºteanului.

Note pentru practicanþi: dacã nu suntem familiarizaþi
cu o boalã particularã, noi îl rugãm pe client sã ne ofere
câteva explicaþii de bazã referitoare la ea. Dacã boala este
neobiºnuitã sau suntem curioºi, cãutãm pe Internet mai
multe informaþii. În acest fel, ne facem o idee legatã de
punctul în care ar trebui sã începem tratamentul.

Oricum, este important sã înþelegi cã poþi lucra ºi fãrã
sã cunoºti prea multe despre mecanismul bolii, luându-te
pur ºi simplu dupã simptome, ºi în special dupã durere.
Motivul pentru care nouã ne place sã aflãm mai multe
informaþii este cã tehnicile de Transformare a Esenþei pot

Boli sistemice
globale, cum
sunt: lupusul,
rãceala sau
leucemia
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fi uluitor de exacte. Înconjurarea unei zone într-un pântec
ºi aplicarea tehnicii de eliberare a aburului (sau orice alte
tehnici) în diferite zone corporale provoacã imediat
schimbãri, chiar dacã nu ºtii nimic despre boala în sine. Eu
ºi Jody am descoperit cã ºedinþele devin infinit mai
interesante atunci când lucrãm cu clienþi diferiþi. În acest
scop, tot ce facem este sã ne lãsãm cãlãuziþi de fluxurile
energetice ºi sã lucrãm asupra zonelor în care obþinem
senzaþii neobiºnuite.

Rezolvarea problemelor care apar în
timpul aplicãrii tehnicilor de
Transformare a Esenþei. Ce trebuie sã
facem dacã nu apar transformãri în
timpul unei ºedinþe de vindecare.
Sfaturi generale pentru maximizarea
rezultatelor obþinute

Mã aflu eu în punctul Esenþei?

Aceasta este prima întrebare pe care trebuie sã þi-o pui.
Nu cumva ai uitat de punctul Esenþei, lãsându-þi atenþia sã
se deplaseze în zona pe care o tratezi? O modalitate
excelentã de a-þi reaminti de punctul Esenþei constã în a-þi
imagina cã nu faci ceva anume, ci doar îi demonstrezi
clientului cum trebuie sã se transforme folosind ca model
propriul tãu corp. Cu cât te vei deschide mai mult în interior,
cu atât mai evidentã va fi demonstraþia, ºi implicit rezonanþa
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creatã. Altfel spus, cu atât mai bine va înþelege corpul
clientului ce are de fãcut.

Sunt eu suficient de deschis (într-o stare de curgere),
sau sunt închis în anumite zone corporale?

Aplicã o datã sau de douã ori respiraþia Esenþei ºi
practicã exerciþiul celor cinci diafragme (vezi pagina 72 –
respiraþia diafragmei care se transmite ca un val prin toate
cele cinci diafragme) sau cel al înrãdãcinãrii (vezi pagina
98). Ai grijã ca fluxul energetic sã iasã prin creºtetul capului.

Mã aflu eu într-o stare de acceptare?

Aminteºte-þi cã forþa creeazã întotdeauna o stare de
rezistenþã, inclusiv la nivel energetic. Cultivã în permanenþã
senzaþia de invitaþie, de entuziasm, de posibilitãþi noi ºi de
sprijin.

Simt eu vreo tensiune sau vreo forþare atunci când
aplic aceastã tehnicã?

Dacã da, încearcã sã te scufunzi mai adânc în interiorul
punctului Esenþei. Conºtientizeazã bucuria de a te afla în
interiorul lui. Lasã-te cuprins de aceastã stare (asemãnãtoare
cu starea de plutire) în care nu faci altceva decât sã EXIªTI.
Problema asupra cãreia îþi focalizezi atenþia perifericã este
minorã prin comparaþie cu aceastã stare existenþialã.
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Dacã tot nu se întâmplã nimic, schimbã metoda
aplicatã, fie cu o altã tehnicã de Transformare a Esenþei,
fie cu una de Atingere Cuanticã sau de Supraîncãrcare.

Este clientul conºtient de corpul lui?

Dacã nu este (dacã se gândeºte în altã parte), acest lucru
poate bloca procesul de transformare. De aceea, roagã-l sã
îºi punã întrebarea: „Cine sunt eu?“ Nu trebuie neapãrat sã
rãspundã la ea, ci doar sã se reintegreze în interiorul
corpului. Dacã este necesar, dã-i sã bea puþinã apã.

În cazul în care clientul simte dureri, începe prin a-i da
sã bea niºte apã. Apa ajutã imediat corpul sã se adapteze
la noile schimbãri ºi sã le susþinã mai bine. Dacã el are o
ranã mai veche, în jurul acesteia pot exista numeroase
tensiuni sau dureri care revin la suprafaþã în timp ce
detensionezi alte zone corporale. Aceste probleme sunt
acumulate în straturi succesive, care ies pe rând la suprafaþa
conºtiinþei. În astfel de cazuri, aplicã alternativ tehnica
eliberãrii aburului cu cea pe care o aplici în clipa de faþã.
Dacã sunt necesare, ai oricând la dispoziþie alte perechi de
„mâini imaginare“.

Aminteºte-þi cã vindecarea nu se produce întotdeauna
pe loc. Adevãratul vindecãtor este clientul ºi el este singurul
care decide ce schimbãri acceptã sau susþine pe termen
lung. Tu îi oferi doar posibilitatea de a face miracole, dar
el este cel care le implementeazã.





Capitolul 12

Întrebãri puse frecvent

Fiecare moment reprezintã o înflorire; fii
prezent în fiecare experienþã.
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Atunci când aplic respiraþia Esenþei, uneori mã simt
puþin ameþit. Ce înseamnã acest lucru?

Starea de ameþealã se datoreazã de regulã faptului cã
te concentrezi într-un punct mai înalt decât punctul Esenþei,
undeva în partea superioarã a spaþiului Esenþei. Coboarã
mental în jos pânã când aceastã stare de ameþealã dispare.

Cum ne putem folosi de volanul maºinii ca de un
punct de sprijin atunci când aplicãm respiraþia Esenþei
în combinaþie cu micro-miºcãrile?

Atunci când practici micro-miºcãrile în maºinã
(respectiv, atunci când aºtepþi la un semafor), volanul
devine o suprafaþã de care te poþi sprijini, la fel cum este
ºi scaunul. Dacã îþi vei dilata conºtiinþa cãtre mâini,
observând ce se întâmplã atunci când energia întâlneºte în
cale volanul maºinii, tu poþi elibera tensiunile în punctele
de contact. Poþi detensiona apoi braþele, umerii ºi restul
corpului. Din acest punct de vedere, punctele de contact
ale mâinilor pe volan devin similare cu oasele ºezutului,
energia presând uºor asupra lor. Simultan, se produce un
flux inversat (care merge în direcþie opusã), alimentând
astfel umerii ºi apoi restul corpului. De altfel, orice punct
de contact care îþi permite sã „te defineºti“ poate fi folosit
pentru detensionare prin dilatarea în jurul lui. Singurele
limite ale acestui proces sunt cele pe care þi le impui singur.
Nu toate zonele îþi oferã însã aceleaºi senzaþii. Uneori, este
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mai greu sã simþi fluxurile energetice dintr-un deget prin
comparaþie cu cele ale piciorului. Cu cât te vei relaxa ºi vei
încerca mai multe variante noi, cu atât mai multe lucruri
vei descoperi în legãturã cu tine ºi cu canalele tale
energetice.

De ce simt tensiuni sau dureri la nivelul ochilor atunci
când aplic respiraþia Esenþei?

Cel mai probabil, acest lucru se datoreazã faptului cã
îþi încruciºezi privirea în încercarea de a privi înapoi, cãtre
punctul Esenþei. În acest fel, tu îþi tensionezi muºchii
oculari. Dacã þi se întâmplã acest lucru, încearcã sã priveºti
în sus ºi înapoi, nu direct cãtre interior. Alternativ, poþi
practica respiraþia Esenþei cu ochii deschiºi, astfel încât sã
îþi dai mai uºor seama când ai tendinþa sã îþi încruciºezi
privirea.

Ce este o undã (din perspectiva Transformãrii
Esenþei)?

O undã reflectã o intensificare a miºcãrii energetice ºi
fizice în interiorul corpului, generatã de respiraþia Esenþei,
îndeosebi în combinaþie cu alte tehnici specifice. Unda
fizicã reprezintã o deschidere la nivel muscular ºi la nivelul
altor þesuturi, care atrag mai mult sânge ºi alte fluide în zona
corporalã respectivã. La nivel energetic, unda reprezintã o
intensificare a miºcãrii energiei prin corp, la fel ca o
maºinãrie de produs valuri, care genereazã o schimbare a
curenþilor din interiorul „containerului“ cu apã.
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Ce înþelegi prin conceptul de flux energetic?

Fluxul energetic este o forþã care existã în interiorul
corpului ºi care este creatã de „viaþã“. Atunci când un
obiect este mort, energia nu se miºcã în interiorul lui.
Fluxurile energetice sunt percepute la fel ca apa care
cãlãtoreºte printr-o conductã. Dacã o conductã este parþial
blocatã sau complet închisã la un capãt, curgerea apei prin
interiorul ei este stânjenitã sau se opreºte complet. De aceea,
scopul pe care ni-l propunem noi este sã deschidem
persoana cu care lucrãm la ambele capete (tãlpi ºi creºtetul
capului), astfel încât energia sã poatã circula prin ea fãrã
restricþii. La rândul nostru, noi ar trebui sã facem acelaºi
efort în ceea ce ne priveºte, astfel încât aceastã stare sã
devinã naturalã în interiorul nostru. Copiii trãiesc instinctiv
în aceastã stare de curgere, pânã când diferite obstacole
exterioare, generate fie de o traumã, fie de o reacþie datoratã
fricii, îi blocheazã ºi îi închid.

Mi se pare greu sã mã concentrez în punctul Esenþei.

De regulã, acest lucru se datoreazã faptului cã te
forþezi prea tare. Gândeºte-te la punctul Esenþei ca la un
spaþiu al minþii tale. Ce se întâmplã dacã eºti prezent în
acest spaþiu, respirând în interiorul lui? Dacã le vei permite
respiraþiei ºi spaþiului sã se defineascã reciproc, fãrã sã le
asociezi în mod forþat, lucrurile vor deveni mult mai uºoare.
Relaxeazã-te, integreazã-te în spaþiul Esenþei ºi lasã-þi
respiraþia sã devinã una cu acest spaþiu. Lucrurile vor evolua
astfel de la sine.
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De ce trebuie sã fie expiraþia atât de lentã?

Expiraþia lentã îþi permite sã te integrezi mai bine în
spaþiul Esenþei, astfel încât sã poþi influenþa transformarea
necesarã. În plus, ea amplificã „fluxul energetic“ ºi te ajutã
sã îl urmãreºti mai uºor. Un alt beneficiu al expiraþiei lente
este cã îþi permite sã te interiorizezi mai bine, adicã sã te
integrezi mai uºor în conºtiinþa de sine, care te defineºte
(„eu sunt cel care sunt“).

De ce este inspiraþia la fel de importantã ca expiraþia?

Inspiraþia este la fel de importantã ca ºi expiraþia
deoarece ea reprezintã cealaltã jumãtate a aceluiaºi întreg.
Acþiunea de pompare a respiraþiei acþioneazã ca niºte foale.
Expiraþia nu ar putea exista fãrã inspiraþie (la fel ºi invers).
Dacã îþi vei grãbi excesiv inspiraþia, tu nu vei mai avea
posibilitatea sã exiºti pur ºi simplu. Nu trebuie sã te grãbeºti
niciodatã cãtre urmãtoarea expiraþie. Singurul lucru care
trebuie sã te preocupe este sã experimentezi nivele din ce
în ce mai profunde ale fiinþei tale în timp ce inspiri ºi expiri.

Nu reuºesc sã identific una din diafragme atunci când
practic exerciþiul celor cinci diafragme.

Pot exista mai multe motive pentru care se întâmplã
acest lucru, dar cel mai comun între ele este cã ai acumulat
foarte multe tensiuni într-una din zone. Sã spunem cã simþi
patru diafragme, dar nu ºi pe aceea a rinichilor / peritoneului.
Dacã ai acumulat foarte multe tensiuni în aceastã zonã, ideea
de a le descãtuºa (de a te elibera de ele) i se poate pãrea
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înfricoºãtoare corpului tãu (la nivel emoþional). Zona a fost
protejatã de el foarte mult timp, astfel încât ideea de a simþi
ºi altceva la acest nivel în afarã de durere ºi tensiuni i se
pare greu de acceptat corpului. Reþine: pot exista un milion
de motive pentru care unei persoane îi vine greu sã îºi
acceseze sau sã îºi deschidã o anumitã parte corporalã.
Printre aceste motive se pot numãra: amintirea unor dureri
din trecut, diferite traume emoþionale sau fizice, incapaci-
tatea de a-ºi aminti de perioada în care zona respectivã nu
era protejatã sau sentimentul de siguranþã dat de insensi-
bilitatea zonei respective. Continuã sã practici exerciþiul ºi
mai devreme sau mai târziu vei constata cã sensibilitatea
în zona respectivã þi se va amplifica. Acest lucru se poate
produce foarte rapid, sau dimpotrivã, poate dura zile,
sãptãmâni sau chiar luni întregi. Nu-þi judeca prea aspru
progresul. Mulþumeºte-te sã practici.

De ce trebuie sã facem miºcãri fizice?

Fiecare miºcare pe care o facem, de la cele descrise
în aceastã carte ºi pânã la cele pe care le facem în viaþa
noastrã de zi cu zi, ne oferã posibilitatea de a ne înþelege
mai bine corpul ºi fluxurile energetice din interiorul lui (care
se pot afla la rândul lor într-o stare de miºcare, sau
dimpotrivã, stagnantã). Exerciþiile prezentate aici nu fac
altceva decât sã ne ofere o modalitate de conºtientizare a
acestor fluxuri energetice. Ele reprezintã tentative de a
dobândi acea stare de liniºte interioarã care ne permite sã
devenim una cu râul care suntem într-un anumit moment
din viaþa noastrã.
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Trebuie sã rãmân hiper-focalizat în punctul Esenþei?

Nu trebuie sã fii „hiper-focalizat“. Ideal este sã ajungi
în acea stare de conºtiinþã în care îþi este suficient sã te
gândeºti la acest punct pentru a deveni una cu el, iar apoi
sã integrezi în aceastã experienþã ºi respiraþia. Foarte mulþi
oameni forþeazã prea tare concentrarea în acest punct,
uitând adeseori de respiraþie. Mult mai bine este sã te
relaxezi, sã expiri lent ºi sã aluneci fãrã niciun efort în acest
spaþiu interior (al Esenþei).

Mã pot concentra în punctul Esenþei atât pe inspiraþie
cât ºi pe expiraþie?

Da. La început, sugestia noastrã este sã încerci acest
lucru îndeosebi pe expiraþie, dar pe mãsurã ce te vei relaxa,
vei constata cã vei rãmâne concentrat asupra punctului
Esenþei inclusiv pe inspiraþie, caz în care întregul corp þi
se va pãrea angrenat într-o miºcare continuã de expansiune
ºi de contracþie, la fel ca o pompã.

De ce trebuie sã las senzaþiile „sã vinã singure la
mine?“

Atunci când îþi orientezi atenþia în exterior, cãtre ceva
din afara ta, tu realizezi o acþiune „yang“. Întreaga ta
conºtiinþã are tendinþa sã urmeze atenþia, fapt care te scoate
din spaþiul Esenþei. La rândul lui, acest lucru reduce
eficacitatea lucrului cu energia.
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Pe mãsurã ce îmi deschid diferite zone corporale, am
reacþii emoþionale puternice. De ce?

Þesuturile conþin adeseori înlãuntrul lor emoþii mai
vechi, asociate cu diferite evenimente din viaþa ta. Pe
mãsurã ce zonele corporale se detensioneazã, aceste emoþii
devin libere, iar tu le poþi simþi din nou. Partea bunã este
cã recunoaºterea acestor emoþii ascunse conduce automat
la o vindecare mai completã.

De ce trebuie sã practic qigong?

Qigong-ul ne face mai sensibili faþã de energiile
subtile. În plus, el este util pentru vindecare ºi pentru
creºterea personalã. Totuºi, nu este obligatoriu sã practici
qigong pentru a face acest gen de activitate. Motivul pentru
care l-am recomandat este cã el faciliteazã accesul la
anumite senzaþii uimitoare, care merg mânã în mânã cu
tehnicile de Transformare a Esenþei. Pe de altã parte, noi
considerãm cã toþi oamenii au nevoie de anumite momente
personale pentru a se îmbogãþi la nivel interior. Nu conteazã
dacã în aceste momente practici qigong sau faci altceva.
Exerciþiul recomandat de noi este pur ºi simplu o meditaþie
care funcþioneazã foarte bine pentru numeroºi oameni.

De ce trebuie sã las energia sã urce singurã, în loc
sã o atrag prin intenþia mea, atunci când practic
exerciþiul înrãdãcinãrii?

Dacã încerci sã atragi energia, tu porneºti de la premisa
cã vei dispune astfel de mai multã forþã. Din pãcate,
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lucrurile se petrec exact pe dos. Cu cât te forþezi mai tare,
cu atât mai micã va fi energia de care vei dispune (cel puþin
în acest caz). În schimb, dacã o laºi sã te umple de jos în
sus, tu accepþi în acest fel fluxul energetic, care va circula
prin corpul tãu direct proporþional cu deschiderea ta
interioarã. În plus, experienþa te va ajuta sã te integrezi mai
bine în momentul prezent. Acest lucru este suficient de
important pentru a merita sã te foloseºti de orice oportunitate
pentru a trãi aceastã experienþã.

Cum este perceputã energia care pãtrunde în interior?

Fiecare o percepe în alt fel, dar senzaþiile cele mai
comune sunt cele de: cãldurã, rãcealã, electricitate, adiere
de vânt sau apã care curge. Senzaþiile depind de la om la
om, în funcþie de predispoziþiile sale perceptuale. Niciuna
din aceste senzaþii nu este mai bunã decât celelalte. Ele
reprezintã doar modalitãþi diferite de a percepe aceeaºi
energie.

De ce se recomandã sã beau apã atunci când practic
tehnicile de Transformare a Esenþei?

Atunci când corpul se transformã, în interiorul lui se
deschid niºte canale minuscule numite microtuburi. Pentru
ca acestea sã rãmânã deschise, apa trebuie sã fie prezentã,
pentru a putea transporta noile informaþii ºi pentru a
menþine integritatea noilor spaþii deschise. Acest proces
genereazã o senzaþie de sete, iar bãutul apei îþi permite sã
susþii aceastã expansiune.



332

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

De ce trebuie sã respir pe nas, ºi nu pe gurã?

Atunci când respiri pe nas, tu alimentezi într-o mai
mare mãsurã fluxul energetic stabilit între craniu ºi sacrum.
În plus, aerul respirat are astfel posibilitatea sã treacã prin
sinusuri, care sunt foarte apropiate de punctul Esenþei.
Acest lucru te poate ajuta sã descoperi mai uºor acest punct.
De altfel, aceastã recomandare reprezintã o simplã sugestie,
nu o cerinþã absolutã. Existã oameni care preferã sã respire
pe gurã. Încearcã ambele variante ºi vezi ce se întâmplã.

De ce trebuie sã execut miºcãrile numai pe expiraþie?

Atunci când expiri, corpul are tendinþa sã se
alungeascã ºi sã se relaxeze. Dacã vei asocia miºcarea cu
expiraþia, tu poþi avea acces la un flux energetic mai puternic
ºi îþi poþi deschide astfel sistemul într-o mai mare mãsurã.

De ce trebuie sã stau cu picioarele uºor depãrtate, la
o distanþã egalã cu lãþimea ºoldurilor?

Anatomic vorbind, aceasta este modalitatea cea mai
potrivitã de a sta în picioare, astfel încât scheletul sã te
susþinã perfect. Poziþia permite alinierea ºoldurilor cu oasele
picioarelor într-o linie relativ dreaptã, care necesitã un efort
muscular mai redus. Acest lucru îþi permite sã simþi mai uºor
fluxul energetic. Ca sã înþelegi mai bine, gândeºte-te la
distanþa naturalã care îþi separã picioarele atunci când mergi.
Tu nu îþi þii picioarele nici prea apropiate, nici prea
îndepãrtate între ele, fapt care þi-ar îngreuna mult mersul
ºi echilibrul. Mersul devine natural atunci când tãlpile sunt
îndepãrtate la o distanþã egalã cu lãþimea ºoldurilor.
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De ce trebuie sã stea capul ºi gâtul relaxate ºi uºor
înclinate în jos?

Pentru cã aceastã poziþie eliminã în mare mãsurã
tensiunile la nivelul vertebrelor cervicale ºi al maxilarelor.
În plus, ea faciliteazã fluxul energetic care curge în sus ºi
iese apoi prin creºtetul capului.

Ce înþelegi prin conceptul de „minte a începãtorului“?

Mintea începãtorului este sinonimã cu „fãrã aºteptãri“.
Se întâmplã frecvent ca un om care joacã pentru prima datã
cãrþi sau un alt joc (de noroc sau sportiv) sã aibã un succes
fenomenal. Fenomenul este cunoscut sub numele de
„norocul începãtorului“, dar are de fapt o altã explicaþie:
un începãtor nu are aºteptãri referitoare la performanþa lui
sau la rezultatele pe care le va obþine. El nu îºi con-
ºtientizeazã limitele personale decât dacã altcineva îi
vorbeºte despre dificultãþile jocului. Pânã când ajunge sã
experimenteze personal aceste dificultãþi, el este perfect
relaxat ºi reuºeºte performanþe pe care alþii nu le reuºesc.

De ce nu genereazã „orientarea atenþiei în afarã“
aceleaºi rezultate ca ºi „focalizarea în interior“?

Orientarea atenþiei în afarã te scoate din starea de
existenþã purã („eu sunt cel care sunt“). Aceastã atitudine
reduce efectele stãrii energetice ºi de conºtiinþã pe care o
genereazã respiraþia Esenþei, iar clientul nu mai are un punct
de reper cu care sã intre în rezonanþã.
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Cine a fost Feldenkrais?

Moshe Feldenkrais a fost un evreu israelit care a
suferit mai multe rãni grave la nivel fizic. Încercând sã îºi
vindece rãnile, el a descoperit o modalitate ineditã de a
înþelege miºcarea ºi de a-ºi folosi corpul. Aceste modalitãþi
noi de a aborda miºcãrile fizice s-au dovedit extrem de
benefice pentru foarte mulþi oameni ºi au condus la aºa-
numita Metodã Feldenkrais. Pentru informaþii suplimentare,
vezi glosarul.

Când trebuie sã aplic tehnica de eliberare a aburului?

Cele mai bune destinaþii ale acestei tehnici sunt zonele
specifice în care s-au acumulat tensiuni, cum ar fi: muºchii
sau leziunile acute (rãni, traume sau zonele din jurul unei
tãieturi). Dacã zona tratatã este mai mult distrusã decât
stresatã, aceastã tehnicã trebuie urmatã inevitabil de cea a
pântecului.

Când trebuie sã aplic tehnica pântecului?

Ori de câte ori o zonã este distrusã, fracturatã sau
lezatã.

Uneori primesc viziuni legate de structura mea
internã. Cum pot ºti care percepþii provin de la mine
ºi care provin de la client?

Începe prin a practica respiraþia Esenþei ºi exerciþiile
fizice. În acest fel, îþi vei liniºti corpul ºi vei putea sesiza
mai limpede ce percepþii provin de la el ºi ce percepþii
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provin de la client. Pe mãsurã ce te vei familiariza cu aceste
percepþii, vei ajunge sã le înþelegi mai limpede. Observã
forma ºi structura imaginilor percepute, iar apoi comparã-le
cu planºele anatomice pentru a stabili ce organ sau ce þesut
ai vãzut.

Dupã ce te-ai familiarizat cu aceste imagini în interiorul
tãu, vei constata cã le poþi percepe inclusiv în alþi oameni.
Nu te gândi cã aceºtia sunt diferiþi de tine; gândeºte-te cã
ei sunt simple extensii ale fiinþei tale. Dacã vei reuºi sã îþi
cultivi aceastã atitudine, vei obþine rezultate comparabile
cu cele pe care le-ai obþinut în cazul tãu. Dificultãþile nu
apar decât atunci când porneºti de la premisa cã în cazul
unei alte persoane lucrurile vor fi diferite prin comparaþie
cu cazul tãu. Dimpotrivã, ele trebuie sã fie identice.

Cum experimenteazã clientul diferitele tehnici de
Transformare a Esenþei?

Fiecare ºedinþã ºi fiecare experienþã a fluxurilor
energetice ºi a transformãrilor vindecãtoare sunt percepute
de clienþi într-o manierã unicã (individualã). Existã totuºi
anumite experienþe comune care se manifestã în timpul
ºedinþelor de vindecare, pe lângã cele cinci modalitãþi
comune de percepere a energiei (vezi pagina 331: „Cum
este perceputã energia atunci când pãtrunde în interiorul
corpului?“):
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Tehnicã              Experienþa clientului

• Spaþialitate
• Relaxare
• Senzaþie aerianã

• Spaþialitate într-o zonã specificã ºi
dincolo de ea

• Relaxare în zona tratatã, care se întinde
dincolo de graniþele ei (energia are ten-
dinþa sã se rãspândeascã inclusiv în jur)

• Senzaþie de miºcare ºi de detensionare
în zona tratatã

• Spaþialitate în zona tratatã ºi dincolo
de ea

• Senzaþie de miºcare

• Relaxare în zona tratatã
• Senzaþie de cãldurã / rãcealã / electricitate

(sau orice altã percepþie a energiei) care
se deplaseazã de-a lungul braþului, pi-
ciorului sau al altei pãrþi corporale

Tehnica de
eliberare a
aburului

Tehnica
pântecului

Tehnica
tractãrii

Tehnica
pântecului în
combinaþie cu
cea a tractãrii

Tehnica
pântecului în
combinaþie cu
cea a
înghiontirii

Tehnica de
deblocare a
încheieturilor
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Arc lateral – În cadrul tehnicilor de Transformare a
Esenþei, reprezintã întreaga laturã exterioarã a tãlpii. Arcul
lateral este alcãtuit din calcaneu, osul cuboid ºi
metatarsienele patru ºi cinci.

Arc median – Unul din arcurile transversale ale tãlpii.
În cartea de faþã, se referã la lungimea interioarã a tãlpii.

Arc transversal – În aceastã carte, termenul
desemneazã arcul din întreaga parte frontalã a tãlpii.

Capul femurului – Capãtul de sus al osului coapsei,
care pãtrunde în pelvis.

Diafragmã – Membranã muscularã curbatã care apare
la mamifere ºi separã abdomenul de zona plãmânilor. În
cazul tehnicilor de Transformare a Esenþei, conceptul se
referã la orice zonã sau grup de muºchi care se deplaseazã
la unison cu aceastã membranã muscularã.

Duoden – Prima parte a intestinului subþire, situatã chiar
sub stomac.

Femur – Osul coapsei.
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Flux energetic – În cadrul activitãþii de Transformare
a Esenþei, fluxul energetic reprezintã o curgere a energiei
prin sistemul corporal (al nostru sau al unei alte persoane),
în mod liber sau restricþionat.

Glanda pituitarã – Glandã micuþã cu formã ovalã
situatã la baza creierului, care apare la vertebrate. Secretã
hormonii care controleazã alte glande.

Mandibulã – Maxilarul inferior.

Marele Trocant – Proeminenþã mare ºi neregulatã a
capului femurului (osul coapsei).

Matrice – Material natural în care este încastratã o
structurã fiziologicã, cum ar fi substanþa intercelularã a unui
þesut.

Maxilã – Maxilarul superior.

Moshe Feldenkrais – Bãrbat rus care ºi-a petrecut o
mare parte din viaþã în Israel. A fost un sportiv activ (a fãcut
gimnasticã ºi a jucat fotbal) ºi a practicat artele marþiale (jiu-
jitsu). La 20 ºi ceva de ani, a studiat în Franþa ºi a absolvit
Facultatea de Inginerie Mecanicã ºi Electricã. Mai târziu,
ºi-a luat doctoratul în fizicã. Feldenkrais a fost un discipol
al lui Jigaro Kano, a câºtigat centura neagrã la judo ºi a
prezentat acest sport în Occident prin cãrþile sale.

Dupã ce a suferit niºte leziuni grave la genunchi,
Feldenkrais s-a folosit de propriul sãu corp ca de un
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laborator, studiind biologia, dezvoltarea perinatalã,

cibernetica, lingvistica ºi teoria sistemelor. A învãþat astfel

sã meargã din nou ºi a creat un sistem de accesare a puterii

sistemului nervos central pentru a îmbunãtãþi funcþionarea

corpului uman.

Feldenkrais a studiat intensiv psihologia, neuro-

fiziologia ºi alte discipline asociate cu sãnãtatea. În anul

1949 s-a întors în Israel, unde a continuat sã integreze ºi

sã îºi rafineze ideile, creând sistemul cunoscut sub numele

de Metoda Feldenkrais.

Aceastã metodã poate fi explicatã mai uºor precizând

ce nu este decât ce este. Un practicant al masajului lucreazã

direct cu muºchii. Unul al masajului chiropractic lucreazã

direct cu oasele. Acestea sunt abordãri structurale care

introduc transformãri în corp prin schimbarea anumitor

structuri (muºchii ºi coloana vertebralã). Metoda Felden-

krais opereazã cu capacitatea omului de a-ºi coordona

propriile miºcãri. Altfel spus, ea opereazã cu sistemul

nervos. Poate fi consideratã o „abordare funcþionalã“ prin

care omul îºi poate îmbunãtãþi capacitatea de folosire a

oricãror funcþii structurale.

Occipital – Partea din spate a capului sau a craniului,

în zona în care gâtul se uneºte cu capul.

Osul ºezutului – Baza pelvisului, pe care o simþi atunci

când stai pe o suprafaþã tare. Numele anatomic al acestei

pãrþi este: tuberozitate ischialã.
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Palatin – Asociat cu palatul. În cadrul exerciþiilor de
Transformare a Esenþei, se referã la osul de deasupra
palatului moale (cerului gurii).

Perinatal – Perioada din jurul naºterii, îndeosebi cele
cinci luni de dinainte de naºtere ºi primele cinci luni de dupã
naºtere.

Perineu – Zona fundamentului pelvian, cuprinsã între
organele genitale ºi anus.

Peritoneu – Membranã transparentã ºi moale care
cãptuºeºte abdomenul. În cadrul exerciþiului celor cinci
diafragme, „diafragma“ peritoneului influenþatã de
respiraþia Esenþei se întinde de la osul pubian pânã la prima
coastã, chiar în spatele claviculei.

Proprioceptor – Nerv senzorial din muºchi, tendoane
ºi încheieturi care ne dã informaþii despre locul în care ne
aflãm în spaþiu. Spre exemplu, atunci când ne miºcãm
braþul, nervii proprioceptori informeazã corpul unde se aflã
braþul în raport cu restul corpului.

Protejare – Protecþie acordatã de organism unei zone
rãnite, fie la nivel fizic, fie la nivel emoþional. Poate fi
experimentatã fie ca o protecþie fizicã directã, fie ca o
evitare la nivel emoþional.

Psihologie inversatã – Acest termen descrie situaþia
în care recomandarea unui anumit curs de acþiune
determinã persoana sã facã exact pe dos. Sã spunem cã



341

Glosar

avem de-a face cu un copil care refuzã sã se ducã la culcare
sau cu un cal care refuzã sã se opreascã din mers. În loc
sã ne luptãm cu dorinþa acestora, noi îi încurajãm (îi
spunem copilului cã poate sã rãmânã treaz sau mânãm calul
sã o ia la galop), pânã când aceºtia se plictisesc, pierzându-ºi
interesul faþã de comportamentul care iniþial li se pãrea
atrãgãtor. În astfel de cazuri, este suficient sã forþezi doar
un pic persoana sau animalul în direcþia doritã de ei pentru
a-i determina sã facã ceea ce doreºti de fapt (adicã sã îºi
înceteze comportamentul respectiv).

Punctul Esenþei – Zona din spatele glandei pituitare.

Qigong – Cultivarea (gong) sau producerea de energie
vitalã (qi) prin miºcare ºi cu ajutorul respiraþiei. Literal,
înseamnã „cultivarea (gong) energiei vitale (qi)“.

Respiraþia Esenþei – Expiraþie foarte lentã asociatã cu
focalizarea în punctul din spatele glandei pituitare, urmatã
de o inspiraþie relaxatã.

Tuberozitate ischialã – Ramificaþia superioarã
posterioarã a ischiumului dã naºtere unei umflãturi mari
numitã tuberozitate ischialã. Marcheazã graniþa lateralã a
bazinului pelvian. Atunci când stãm aºezaþi, greutatea
corpului cade de regulã pe aceastã zonã.

Undã – Flux energetic în creºtere care se deplaseazã
printr-un corp (în cartea de faþã, descrie îndeosebi senzaþia
fizicã produsã de energie, dar nu exclusiv).
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Xifoid – Extensie cartilaginoasã micã a pãrþii inferioare
a sternului, care este de regulã osificatã. Este situat chiar
sub punctul de intersecþie a cutiei toracice cu sternul, în
zona plexului solar.

Yang – Elementul masculin în filozofia chinezã,
simbolizat de luminã, cãldurã, miºcare etc. Este opusul lui
yin.

Yin – Elementul feminin în filozofia chinezã,
simbolizat de întuneric, acceptare, liniºte etc. Este opusul
lui yang.
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Proiectul „Life Force“
(n.n. forþa vieþii sau energia vitalã)

„Vindecarea energeticã uneºte întreaga lume.“
www.thelifeforceproject.org

Proiectul Life Force reprezintã o organizaþie non-profit
nãscutã din viziunea ºi din dorinþa lui Richard Gordon de
a cerceta energia vitalã, inclusiv prin participarea la alte
astfel de proiecte.

Misiunea Proiectului Life Force este de a contribui la
instaurarea unei noi paradigme universale a înþelegerii
vindecãrii ºi a principalelor ºtiinþe. În acest scop, proiectul
îºi propune sã studieze ºi sã dovedeascã aplicaþiile concrete
ale energiei vitale, dar ºi sã gãseascã surse de finanþare ºi
oportunitãþi educaþionale pentru promovarea vindecãrii
energetice.

În domeniul cercetãrii, proiectul Life Force îºi propune
sã aibã un impact cât mai puternic asupra unor domenii
teoretice importante, precum fizica, chimia, biologia,
medicina, psihologia ºi botanica. La ora actualã existã în
lume un interes deosebit faþã de maniera în care energia
vitalã poate facilita vindecarea în diferite condiþii insuficient
cercetate pânã în prezent. Intenþia proiectului Life Force
este de a implica un numãr cât mai mare de universitãþi în
aceastã cercetare, cu scopul de a introduce acest concept
pe odinea de zi a principalelor agende ºtiinþifice.

Printre proiectele de implementare a Atingerii Cuantice
se numãrã introducerea acestei metode în închisori, în
orfelinate ºi în alte instituþii de acest fel. Existã de asemenea
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un fond pentru donaþii folosit pentru finanþarea seminare-
lor, scoaterea cãrþilor ºi a casetelor video, precum ºi un
proiect de traducere a cãrþii Atingerea Cuanticã: puterea
de a vindeca în diferite limbi, dar ºi de condensare a ei
într-o broºurã uºor de citit ºi de copiat pentru a putea fi
distribuitã în þãrile sãrace ale lumii a treia. Aplicaþiile
posibile ale proiectului Life Force sunt nenumãrate.

Pentru a afla mai multe despre proiectele de cercetare
ºi de implementare ale Life Force sau pentru a face o
donaþie, vã invit sã vizitaþi site-ul nostru:

www.thelifeforceproject.org

Despre autori

Alain ºi Jody au studiat ºi au practicat artele vindecãrii
timp de mai bine de 30 de ani. Dupã ani de studii ºi
practicã a tehnicilor de bazã ale Atingerii Cuantice ºi a
tehnicilor de Supraîncãrcare, ei ºi-au creat propria viziune
asupra vindecãrii cu ajutorul energiei: Transformarea
Esenþei I ºi II. La ora actualã, Alain ºi Jody cãlãtoresc
pretutindeni în Statele Unite ºi în strãinãtate, predând
cursuri ºi þinând seminare de Transformare a Esenþei I ºi
II. Jody are ºi un cabinet de acupuncturã în Ashland,
Oregon, unde oferã consultaþii atunci când nu cãlãtoreºte.
La rândul lui, Alain are un cabinet de vindecare cu ajutorul
energiei. Amândoi sunt profund pasionaþi de ceea ce fac
ºi continuã în timpul liber sã îºi dezvolte tehnicile de
Transformare a Esenþei.




