
WYBACZENIE

Zadbaj o miejsce, w którym będziesz wykonywał lub wykonywała to ćwiczenie. 

Niech będzie to miejsce tylko dla Ciebie. Zrób w nim nastrój. Możesz zgasić światło

i zapalić kilka świeczek. Zrób wszystko to czego potrzebujesz żeby czuć się

bezpiecznie i poczuć wspaniałość tego miejsca. 

 

Usiądź wygodnie z wyprostowanymi plecami. 

2. Weź głęboki wdech, a następnie głęboki wydech. Powtórz to 3 razy. 

3. Teraz wróć do swojego normalnego oddechu. 

4. Skup się na swoim ciele. 

5. Z każdym oddechem, staraj się rozluźnić swoje ciało. Zacznij od ramion, potem

tułowia, brzuchu, nóg. 

6.  Obserwuj swój oddech. 

7.  Jeśli pojawi się jakaś myśl, po prostu ją obserwuj i pozwól jej odejść. 

8.  Spędź w swojej medytacji tak dużo czas jak potrzebujesz. 

9. Skieruj całą swoją uwagę do wnętrza swojego ciała. 

10. I z kolejnym oddechem powtarzaj w myślasz pytanie: Co mnie boli? 

11. Otwórz się na prowadzenie swojego wewnętrznego nauczyciela. Pozwól, aby

poprowadził Cię, przez to ćwiczenie. Zaufaj, że wszystkie odpowiedzi masz już w

sobie. 

12. Pozwól sobie odczuć ból, urazę, żal. Nie tłum tych emocji. Stań się ich

świadomy. Obserwuj je. 

13. Skieruj oddech do miejsc, w których czujesz, że pojawiają się te emocje. 

14. Oddychaj głęboko i obserwuj swoje ciało. 

15. Kiedy będziesz gotowy powoli otwórz oczy i przejdź do poniższeo ćwiczenia. 
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Pozwól sobie teraz na intuicyjne pisanie, odpowiadając na pytanie: Co mnie boli? 

 Wylej wszystkie swoje żale, jakie w sobie masz. Nie zastanawiaj się nad tym co

piszesz i jak piszesz. Nie staraj się nic poprawiać. Po prostu napisz wszystko to co

cię boli i do jakich sytuacji z przeszłości lub osób wciąż żywisz urazę.

Co mnie boli? 

Do jakich sytuacji lub ludzi wciąż czuję żal, urazę?





Jeśli podczas poprzedniego ćwiczenia, zrozumiałeś, że jest osoba, której jeszcze

nie wybaczyłeś, zachęcam Cię do tego, żebyś napisał do niej list. Napisz

wszystko co cię boli, napisz co czułeś lub nadal czujesz. Wypisz wszystko to co

w Tobie siedzi. Nie tłum tego bólu, żalu i urazy. Niech to ćwiczenie będzie dla

Ciebie oczyszczeniem. 

 

Kiedy już wszystko wypiszesz, postaw się na miejscu tej osoby. I napisz

odpowiedź na Twój list z jej perspektywy, tłumacząc swoje zachowanie. Pamiętaj,

że działania ludzi są wyrazem miłości lub wołaniem o miłość. Jeśli ktoś Cię

skrzywdził, to znaczy, że prawdopodobnie jego zachowanie było spowodowane

wołaniem o miłość. Spójrz na tą sytuację oczami miłości. Otwórz się na duchowe

prowadzenie. A następnie wybacz tej osobie. Pomoże Ci w tym medytacja

wybaczania.

 

A kiedy skończysz pisać list, możesz go spalić. Niech to będzie symbol Twojego

oczyszczenia. Wyślij bezwarunkową miłość do tej osoby. Połóż obie dłonie na

okolicy swojego serca i skieruj tam swój oddech. Poczuj jak uwalniają się żal, złość

i uraza z Twojego ciała.
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