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Princip a postup Vědomého milování
1. Kdy a jak začít?
Začít můžete kdykoli, třeba právě teď, je jen třeba se rozhodnout a následně začít dělat první kroky. Ale ne směrem
k partnerovi, ale dovnitř k sobě, do sebe. Rozhodnutí by mělo být nenásilné, radostné s vědomím, že chcete změnit svůj
postoj k prožívání sexu. Není nic, co musíte, ale prostě odhodlání provést posun, uvědomovat si co děláte a jak to děláte.

2. Angažovanost a sebeuvědomění
Schopnost obrátit se dovnitř začne otvírat dveře k vaší transformaci. Vědomé milování není něco, co děláme, ale čím se
stáváme. Je to základ pro kvalitní a dlouhodobé vztahy.
To vám zajistí, že po milování budete plni životní síly a vitality. A i když vás někdy vzrušení pohltí a přivede k orgasmu, berte
to jako součást vašeho experimentování. Příště prostě udržíte sexuální vzrušení více v klidu. Důležité je dělat vše s plným
vědomím. Pokud se vám podaří uvolnit až k orgasmu, snažte se nezvyšovat napětí a nezaměřujte se na něj, spíše hledejte
způsob využití universálních sil.
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3. Plánujte si rande
Tak, jako si plánujete pracovní schůzky, děláte čas na jídlo, cestování, posilovnu, plánujte si společně rande a dopřejte si při
něm dostatek času. Takto se budete mít vědomě nač těšit a třeba už od rána se budete ladit na své milování
s partnerem/kou. Následně pak budete mít dostatek času a prostoru na to, vzájemně se pomalu rozehřát a prožít spolu
báječné prožitky. Doporučuji mít ve svém diáři stabilní termín a ten pak dodržovat.
Raději zrušte nějakou pracovní schůzku, nebo návštěvu fitka, než své rande. Nepřipravujte se ani o jedinou chvilku, kdy
se partnerem/kou můžete nořit do hlubin té nejvíce vyživující energie, kterou vám Vědomé milování začne přinášet
a kterou nic jiného není schopno nahradit.

4. Udělejte si časový plán, který je realistický a udržitelný
Minimální čas je cca 45 minut, ale lepší je aspoň tři hodiny. Nezapomeňte, že ženy potřebuji mnohem více času k rozehřátí
a naladění. Čím častěji budete vědomý sex praktikovat, tím více radosti, lásky a energetické výživy budete zažívat. Třikrát
týdně je dobré, nejlepší je každý den.
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5. Příprava místa a Rituál k přivolání Božských sil
 Rituál je způsob vytvoření atmosféry pro posvátno. Pomáhá vám vytříbit svůj záměr a dostat se do aktuálního
okamžiku s plným uvědoměním a se smysly naladěnými na přítomný okamžik. Dá se provádět různými způsoby
a lze do něj zahrnout mnoho různých prvků. Jednoduše jde o vytvoření prostředí a atmosféry, kterou mají rády
duchovní síly, ty totiž milují krásu. Prostor má být čistý a vyvětraný. Na výzdobu použijte květiny, svíčky, tlumené
osvětlení, krystaly, vonné tyčinky, nebo esence v aromalampě, meditační hudbu…Nejdůležitější však je, abyste
měli svá srdce otevřená.
 Je možné vytvořit si oltář. Do jeho středu položte krystaly, představující určité kvality – jako třeba růženín, který
vyzařuje energii lásky a soucítění.
 Kolem umístěte další krystaly, nebo výrazné energetické předměty, které pro vás mají určitou symboliku. Může to
být soška bohyně, lastura jako symbol vagíny, kuželovitý předmět jako falus…pokud jste věřící, pak si můžete
přidat svaté obrázky. Záleží jen na vás a vaši fantasii, kterou nešetřete, ale naopak. Použijte vše, co vás nějak
povznáší a ladí na vyšší frekvence.
 Na oltář přidejte sklenici vody, což duchovní síly též ocení.
 Využijte rituál k tomu, abyste se v přítomném okamžiku soustředili do svého těla.
Postavte se proti sobě a řekněte si v duchu nebo nahlas – Vidím tě.
Pak se vezměte za ruce a řekněte si – Cítím tě.
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Nakonec pravou rukou uchopte partnerovu levou ruku a dejte si ji na hruď. To samé udělá váš partner/ka.
Zhluboka dýchejte, jděte do svého „doma v srdci“a současně vnímejte partnera/ku.
Nakonec řekněte – Zřím tě.
Slovo zřím tě, znamená, že ho/ji nejen vidíte, cítíte, ale též vnímáte všemi smysly…jste na sebe naladění, vědomí
si faktu, že na energetické úrovni jsme jedno.
Velmi pomalu a jemně se obejměte, můžete se políbit. Pak si lehněte. Můžete si povídat, jak se cítíte ve svém
srdci a ve svém těle. Toto vám umožní svůj vnitřní pocit ještě rozšířit. Uznání nebo sebeuvědomění toho, co je, co
existuje v přítomnosti, je odměněno tím, že se vaše vnímání rozšíří do celého těla. Jakákoli příprava, nejlépe
7 kroků ke své celistvosti, která vám pomůže více se zapojit a zabrat do svého těla a jeho vnímání, bude pro
prožívání sexu v jeho povznesené podobě obrovským přínosem.

6. Rozšiřování sebeuvědomění spolu s partnerem/kou
Lehněte si tak, aby to pro vás oba bylo co nejpohodlnější a abyste si viděli do očí. Stále rozšiřujte své uvolnění, vědomí
sebe sama a dívejte se na sebe měkkým pohledem. Ženy se mohou ladit na své aktivní plusové místo v oblasti prsou
a bradavek, muži zase na svůj penis, ale zdůrazňuji, nejde o to vzrušit se, ale jen svým vědomím navyšovat energii těchto
polaritních míst. Žena může jemně položit dlaň na mužův pubický pahorek a penis a obráceně muž dá dlaně na její
ňadra.

Vyvarujte se vzrušení, které stahuje energii dovnitř a nakonec vede k touze po orgasmu. Naopak svým
sebeuvědoměním rozšiřujte energetické pole směrem zevnitř ven.
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7. Vědomá penetrace
Ve chvíli, kdy se cítíte dostatečně připravení, můžete se setkat i na tělesné úrovni. Nejprve však použijte dostatek
lubrikantu, jak je popsáno v Bonusovém sešitě. Není důležité, zda má muž erekci, důležitá je především jemnost
a pomalost.
 Žena si dlaněmi jemně roztáhne stydké pysky, aby umožnila co nejlepší přístup pro mužův penis.
 Muž umístí žalud penisu k poševnímu vchodu a chvíli čeká. Vzájemně se dívají sobě do očí měkkým pohledem.
 Následně milimetr po milimetru, velmi jemně a pomalu začne vklouzávat dovnitř se sebeuvědoměním
v oblasti hráze a žaludu. Nezapomínejte, pokud žena zacítí jakoukoli bolest nebo nedostatečný láskyplný
přístup penisu, více či méně vědomě stáhne pochvu, aby zabránila hlubšímu průniku, a tím se začne ztrácet
propojení a energie, kterou naopak chceme co nejvíce probudit a rozšířit.
Rada pro muže. Buďte nesmírně jemní a pomalí, a svou pomalost ještě zvýrazňujte neustálými zastávkami.
Cílem je samotná cesta a penis v klidu zůstává v hlubinách pochvy a vyzařuje svou energii do pochvy. Zapomeňte na
nutnost pohybu a tření, tedy způsob sexu, který jste prožívali doposud. Čím více jste ponořeni do sebeuvědomování,
tím více se noříte do zvláštní energie, jako byste se začali napojovat na nějaké vyšší síly, a dostáváte se do jiné říše, plné
krásy a jemnosti.
Erekce není důležitá, pokud opadne, zaujměte polohu na boku, tak, aby penis byl stále ve vagíně a vy si co nejdéle
mohli užívat ten pobyt někde, kde není prostor ani čas.
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8. Jak ukončit vědomé milování
Klasický sex končí orgasmem. Při vědomém milování se řiďte praktičnosti, prostě pokud váš čas, který jste měli na
milování vyhrazený, vypršel, a není možné jej dál prodlužovat, je třeba skončit. Ale tak, jako jste pomalu začali, stejně
pomalu skončete. Svým vědomím se vraťte do místa svého srdce. Umožní vám to uchovat energetické pole, které se
pomalým sexem probudilo.
Zůstaňte ještě nějakou dobu ležet vedle sebe, je dobré své vědomí zase ukotvit v sobě samém. Místo rozpínání ven, se
vrátit do sebe, ukotvit se a uzemnit svůj prožitek ve svém těle. Na to nezapomínejte, mohlo by se vám stát, že tak, jak
jste se vysoko vznášeli mimo prostor a čas, může být příliš rychlý návrat do reality těžkým pádem na tvrdou zem. Prostě
se řiďte svými pocity a intuicí a nikam nespěchejte, pak vše proběhne naprosto v pohodě a klidu.
Možná si začnete uvědomovat, že máte více energie, než před samým milováním. Je totiž prokázáno, že při tomto
milování se mnohonásobně zvyšuje energetické pole, mnohem více, než je součet energetických polí obou partnerů.
A také, že po jeho skončení, když se z jednoho opět stanou dva, toto energetické pole s nimi nějakou dobu zůstává (tak
dlouho, jak dlouho dokážou být ve svém probuzeném vědomí) s každým z nich zvlášť. U klasického sexu, je to hodně
jiné, energetické pole není tak veliké a vrcholu dosáhne pouze při orgasmu. Pak se velmi rychle vrací do normálu, někdy
spíše i pod normál, proto býváme unaveni a brzy usínáme.
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9. Jak vytrvat v praktikování vědomého milování
Zapomeňte na otázky, kdy už „tam“ budu, kdy už budu naprosto dokonale praktikovat Vědomý sex? Odpovědí je totiž nikdy…nebo také už teď jste tam. Jen si uvědomte – cílem je cesta. Už prvním vykročením jste se na ni vydali, už jste na
cestě.
A vědomé milování či pomalý sex nelze vměstnat do „instantního“ postupu krok za krokem. I když já se o to právě teď
pokouším proto, abyste pochopili základní pravidla a postupy, která je třeba znát. Každý krok, který na své cestě
vědomě uděláte, vás dovede hlouběji do vás samotných a blíže k posvátnému. Vše, kolem vás se začne měnit, tak, jak se
budete měnit vy zevnitř, změní se i váš vnější svět. Protože se začnete měnit vy na cestě od nevědomí
k sebeuvědomění.
Sex totiž leží v základně nás samotných a jakákoli změna a posun v této základně se následně rychle projeví ve všech
energetických centrech, což má dopad na změnu vnímání vašeho vnějšího světa.

10. Jak být při milostném setkání neustále přítomni?
 Experimentujte se zaměřováním pozornosti do různých částí těla a zkoumejte, jak se mění kvalita prožitku
 Neustále se uvolňujte, sledujte, jak se okamžitě navýší energie v místě, které jste uvolnili.
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 Dívejte se na partnera měkkým pohledem a sledujte své pocity, které vám tento pohled přináší, jako okno do
duše partnera. Když se příliš odpojíte od sebe, řekněte o tom partnerovi a na chvíli zavřete oči, což vám umožní
zase získat kontakt se sebou.
 Sledujte své dýchání, zkoušejte a experimentujte s dechem synchronním i asynchronním.
 Líbejte se, mazlete, dotýkejte…vědomě a bez nároků, láskyplně a velkoryse.
 Usmívejte se.
 Neustále si všímejte, jak každá drobnost, pokud je v ní vědomí, může mít na celou situaci významný přínos.
 Sdílejte své prožitky s partnerem. Uvidíte, jak se pouhým zaměřením pozornosti na určitou oblast či počitky v těle
zintenzivní i vaše vnímání. Pochopíte, že skutečně platí, kam zaměřujete svou pozornost, to začne růst. Buďte
tedy pozitivní, radostní, hraví a tvořiví.
 Když partnerovi/ce řeknete o svém prožitku, sdělujete to vlastně sobě, svému vyššímu já a svému mozku. A to je
samo o sobě silné. Vyslovením něčeho zvyšujete své vědomí, jste si dané věci více vědomi, jste k ní bdělejší.
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11. Dejte prostor i negativním pocitům, aby mohly jednou provždy odejít
Se sexem je obecně spojeno mnoho bolesti a smutku, ať již z osobních zkušeností z minulosti nebo z kolektivní bolesti
vzešlé z nepochopení, zneužívání a potlačování, což způsobil konvenční sex.
Je to v nás, v našich genech, i kolem nás, ve společnosti i v kolektivním povědomí. Jsme touto bolestí tvarování a na
podvědomé úrovni formování, bez našeho přičinění. Je to pokroucení obrazu sexu, kvůli kterému ztrácíme kontakt
s vlastní sexuální čistotou, s naší vědomou podstatou, s vlastní poklidnou bytostí, s milujícím srdcem.
Takže když do sexu vstoupí sebeuvědomění, má to nesmírně léčivé účinky.
Proto si dovolte prožít vše, co cítíte, radost i bolest. Jsme naučeni, že bolest je nutno potlačovat a zvládat, ale
zapomínáme, že tímto potlačováním se stáváme čím dál více necitelnými. Bolest je třeba nechat vámi projít a skrze slzy
odejít pryč.

Když se dostaví zloba, neprojektujte ji do svého partnera/ky, ale ihned se otočte na druhou stranu
a zlost vypusťte například hlasitým zařváním. Případně vyskočte z postele a zbavte se zlosti tak, že
budete poskakovat a setřásat ji ze sebe tak dlouho, až se jí zcela zbavíte. Většinou se jedná o sexuální
frustraci z toho, že jste doposud neprožívali sami sebe, jako jednotu dynamické a receptivní síly
s vlastním cyklickým pohybem a jednotu mezi mužem a ženou naplňujícím cyklem dávání
a přijímáním.
Prostě tu vlnu zloby nechte projít, čímž se velmi pročistí váš energetický systém.
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12. Změna a udržování polohy
Neexistují nějaké zvláštní polohy, které by ještě umocnily váš prožitek. Ten je odvislý pouze od vašeho uvědomování,
takže pokud dokážete setrvávat tady a teď ve svém těle, jakákoli poloha je dobrá. Změnu polohy můžete provést ve
chvíli, kdy začínáte cítit ztrátu sebeuvědomování.
Pohyb je život a při vědomém milování jde o to, abyste si uvědomovali své spojení penisu s pochvou a sílu svého
vědomí., ne abyste se více vzrušili. Toto je třeba mít stále na vědomí.

13. Rozdíl mezi chtíčem a vášní
Chtíč je touha zaměřená na nějaký cíl, kterého chceme dosáhnout. Při tom vzniká napětí a tlak, který nás vzdaluje od
našeho vědomí. Fixace na závěrečný bod způsobuje, že ztrácíme napojení na přítomnost a zaměřujeme se na
budoucnost.
Čímž však není řečeno, že vědomý sex nemůže být vášnivý. Může. Jen každičký okamžik vášně je prožíván teď,
pozornost je zaměřena na naše vnitřní místo klidu a nezávisí na pohybu před ním, ani po něm. Můžete být velmi vášniví
a při tom zcela nehybní.
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14. Puzení k orgasmu, Velký tah
Jestliže zacítíte potřebu ejakulovat, klidně si to dovolte. Zásadní uvědomění si je to, že orgasmus není nic

špatného, ale špatné je to podmiňování, které dává rovnítko mezi sexem a orgasmem, takže veškerá
naše činnost je zacílená pouze na orgasmus. Tímto se vzdáváme své přítomnosti a své síly.
Jakmile budete schopní být vědomí a přítomní, můžete zkusit své puzení k orgasmu přeměnit na
schopnost energii, která má touhu skrze ejakulaci explodovat ven, pustit do sebe dovnitř. V tantře se
toto nazývá velký tah a provádí se tak, že při maximálním vzrušení se náhle zcela uvolníte a zhluboka
se nadechnete do břicha. Energie se přemění a imploduje dovnitř, aby se následně rozrostla jako vlna
životní síly, která vás nesmírně posílí.

Velký tah není zas až tak náročný, ale pokud se vám zpočátku nedaří, nevadí. Prožívejte normální orgasmus způsobem
jiným, uvolněně a vědomě, hlavně ne v napětí.
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Potíže při praktikování Vědomého sexu
1. Chybí citlivost, nebo se nic neděje
2. Máte pocit, že vám to nejde, neumíte to
3. Jeden z partnerů cítí, druhý ne
4. Jeden z partnerů lépe komunikuje
5. Nemáte chuť na sex
6. Vy, nebo váš protějšek usínáte
7. Jeden z páru se touží pohnout, druhý ne
8. Cítíte se frustrováni
9. Ztráta erekce
10. Očekávání výsledů
11. Vytváření pravidel z nástrojů
12. Nedostatek času
13. Diskuze, debaty, hádky
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1. K objevování rozkoší jemného vnitřního světa je třeba čas a trpělivost. A také je třeba nebojovat se sebou sama, ale
naopak přijmout věci takové, jaké jsou se vším všudy. Odmítáním čehokoli se obíráme o sílu, kterou musíme
vynakládat na boj, přijetím můžeme změnit to, co nám nevyhovuje. Nicotu není snadné přijmout, protože vnímáte
hluboký strach z necítění. Je naprostým pravidlem, že většina lidí zprvu ve svých pohlavních orgánech necítí vůbec
nic! Jedině s trpělivostí přichází zklidnění a uvolnění se do toho, co je přítomno.
2. Zmatek a nejistota je naprosto přirozená a dokonce i nutná. Měníte sami sebe, své ego a své zažité představy
i zkušenosti se sexem. Na každém začátku, kdy nejste vědomí a zkušení, jste nejistí. Mluvte spolu o všem, co cítíte.
3. Není překvapující, že většinou to jsou ženy, které cítí více. Je dobré říci partnerovi, že cítí jeho penis, zklidní ho to
a posune blíže k sobě.
4. Mnohdy jeden z partnerů dokáže lépe vyjádřit své pocity, než druhý, nedělejte z toho problém, jen se snažte zjistit,
jak méně komunikativnímu partnerovi pomoci. Uvědomujte si, že je třeba mluvit o tom, co je, ne co by mělo být.
Čímž to také dáváte na vědomí svému vyššímu já.
5. Těla milují Vědomé milování, mysl je méně ochotná. Je nutné nebojovat s vlastním egem, jen ho prostě překročit
a propojit se skrze tělo s partnerem. A pokud skutečně oba dva nemáte náladu na milování, můžete svůj čas strávit
jen povídáním.
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V mnoha případech nejde totiž o to, že byste nechtěli sex, jde o to, že nechcete být v přítomnosti. Vaše ego to
nechce, protože ho to ohrožuje v jeho samotné podstatě. Jste-li vědomím v přítomnosti, ego ztrácí svůj význam,
protože to se nejraději pohybuje v minulosti nebo budoucnosti, kde hledá a také nachází všemožné strachy
a potvrzení své existence.
6. Jste-li skutečně unavení, dopřejte si dvacet minut spánku, což vás osvěží. Ale při milování se snažte neusnout. Může
to být totiž touha vašeho ega uniknout z přítomnosti do spánku. Překonáte to tak, že se ještě více ponoříte do sebe
sama a necháte projít pocity, které se ego bojí pustit ven. Budete pak mnohem více přítomni, živí a milující.
7. Většinou je to muž, kdo má větší potřebu pohybu – jeho dynamická síla ho k tomu nutí. Je třeba, aby muž objevil jak
být přítomný a plný života v pochvě, místo toho, aby byl dynamický skrze konání, skrze pohyby směrem tam a zpět,
objevením skutečné kvality svého penisu. Také je třeba, aby si vyvinul větší soucítění a porozumění se ženou, která
se až příliš často nořila do sexu, aniž by její tělo bylo plně otevřené a připravené, jen proto, aby uspokojila muže
a udržela si lásku. A současně žena musí chápat, že ani pro muže to není snadné, když byl celé věky naučen používat
svůj penis skrze tření.
Protože však žena je ta, která přijímá, má určitou moc změnit svou energii směrem dovnitř, tím, že se ještě více
uvolní do rozšíření a přijímání, což zcela automaticky přinutí muže zpomalit. Takto může situaci ovlivnit skrze
uvědomění, místo aby se snažila muže a jeho chování změnit slovně.
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8. Frustrováni můžete být z toho, že věci jsou jiné, než jak jste je doposud znali anebo že nic necítíte, případně obé.
V tomto případě začněte dělat vše, co vás a vaše tělo potěší, například koupel, masáže. Je třeba najít rovnováhu
v zapojení mezi vámi dvěma. Pokud chcete získat přístup ke svému vyššímu sexuálnímu potenciálu, musíte být
ochotni zpochybnit své zažité vzorce a postupy. Než si vše osvojíte, chce to čas a trpělivost. A ochotu dělat pro sebe
to nejlepší, láskyplné a velkorysé.
9. Ztráta erekce je přirozená, protože se sníží stimulace. Proto zvolte měkký průnik. Pro muže totiž ztopořený penis
dodnes představuje symbol síly a mužnosti. A tak, místo, aby muž cítil stud a strach ze ztráty erekce, je pro něj
mnohem lepší, aby nechal penis uvolnit (změknout) a nechal ho tak v pochvě a současně se napojil na své skutečné
pocity, aby si jich byl vědom a opravdu je respektoval, i když to je třeba nejistota, slabost nebo pocit bezmoci.
Vyjádření hlubších strachů, které leží až pod základem ztráty erekce, je ale formou uzdravování, čištění se a nabývání
síly, které muže hlouběji ukotví v jeho skutečné mužské autoritě.
10.Čím méně budete očekávat výsledky, tím snadněji se dostaví. Prostě jen buďte co nejvíce ponořeni v přítomnosti
a bez očekávání. Možná budete muset udělat hodně kroků na své cestě k hluboké a současně velmi klidné extázi. Ale
budete-li postupovat citlivě a přirozeně, může to být cesta velmi radostná.
11. Nástroj je něco jiného než pravidlo. Láskyplná a hravá spolupráce je zásadní podmínkou. Učte se metodou pokus
omyl, ale nevytvářejte si z nich pravidla.
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12. I když to pro vás bude mnohdy těžké, čas si prostě najděte. Vědomé vytváření lásky skrze vědomé milování vás
podpoří osobně i jako pár, a získáte díky tomu lepší pozici k vyrovnávání se s každým aspektem vlastního života.
13. Jste-li naladěni na diskutování místo abyste vyhrazený čas věnovali vědomému sexu, pokud je ve vzduchu jakákoli
negativní emoce, řekněte o tom svému protějšku a stáhněte se do ústraní. Prostě se s pocity nespokojenosti
a napětím musíte vypořádat jinak, než skrze milování. Tím nezabřednete do sáhodlouhých vysvětlování a neuvíznete
v bludném kruhu vzájemného odpojení se.
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Cvičení
I. Cvičení - vědomá relaxace
Hledání napětí v celém těle můžete provádět kdykoli během dne a v podstatě kdekoli. Naše těla se dostávají do napětí,
aniž si to uvědomujeme. Tento typ napětí stlačuje energii v těle, což se promítá i v sexu. Jedná se o spoustu více či méně
jemných napětí.
Neustále si prohlížejte své tělo vnitřním zrakem od hlavy až k prstům na nohou a obráceně. Vědomě a záměrně uvolňujte
všechna napjatá místa, která objevíte. Nevědomé napětí je například v těchto místech:

1. Kolem úst
2. V čelistech (čelistním kloubu)
3. V ramenou a krku
4. V Solar plexu (měkké místo v obráceném V v přední části hrudního koše)
5. V břiše
6. V nohou
18
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7. V pánevním dnu - jedná se o síť svalů a tkáně, které obklopují koneční a pohlavní orgány. U většiny lidí je mírně
stažené a jakoby současně vytahované směrem vzhůru. Kdykoli si vzpomenete, uvolňujte toto stažení, denně třeba
stokrát. To dovolí pánevnímu dnu, aby se otevřelo a mírně kleslo.
Ženy přenesou svou pozornost do pochvy a uvolní veškeré napětí. Muži vědomě uvolní a povolí konečník a hýžďové
svaly. Jestliže si nejste jisti, zda tuto oblast správně uvolňujete, tak udělejte opačný krok – napětí ještě více vědomě
zesilte, stáhněte pohlavní orgány i konečník, vydržte pár sekund a následně se co nejvíce uvolněte. Jakmile si tuto
techniku osvojíte, stačí už jen uvolňování.
Nelekněte se, že se stažení různých oblastí ve vašem těle, vrátí. Jde o to, pokud možno je soustavně sledovat,
uvědomovat si, že jsme především tělem a všimnout si, kde a kdy si toto napětí způsobujete. A znovu je vědomě
uvolňovat.
Uvolněte se, hluboce nadechněte a prociťte své tělo. Stokrát, tisíckrát, milionkrát…čím častěji, tím lépe. Naučíte se
tak vnímat a naslouchat svému tělu, vytvoříte si vnitřní živý prostor, který začnete vnímat na jemné buněčné úrovni.

Nezapomeňte – když v průběhu dne věnujete pozornost hladině uvolnění svého těla, podporujete
také svůj prožitek v posteli a naopak. A to už stojí za trochu té námahy a pozornosti!!!
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II. Cvičení na nalezení vnitřního prostoru, barevné komnaty, vnitřního doma
1. Zavřete oči
2. Vnitřním zrakem prozkoumejte své tělo, od shora dolů a uvolněte každé napětí, které objevíte. Přitom se
několikrát zhluboka, ale lehce nadechněte přes bránici až do břicha.
3. Začněte si představovat, že se díváte dozadu do svého těla. Plně ho vnímejte a přeneste svou pozornost do jeho
hloubky tak, abyste sami sebe cítili víc zevnitř.
4. Hledejte místo ve svém těle, kde se cítíte nejvíce „doma“. Nemusí to však být konkrétní místo, klidně může to být
celé tělo.
5. Odtud, z tohoto místa „vnitřního doma“, které je místem odpočinku, bodem spojení a působí jako kotva, jež
zapouští kořeny sebeuvědomění uvnitř těla, můžete začít rozšiřovat pozornost a propojovat svůj „pokoj“
s ostatními částmi svého těla. Případně se můžete rozprostírat směrem ven, kolem páteře, která je středovou
osou našeho těla. Zkuste se napojit až na buňky a vědomě jim předávat příjemné pocity svého „vnitřního pokoje“.

III. Cvičení – rozostřený, měkký pohled
1. Zavřete oči a vnitřně se na sebe napojte tak, jak je popsáno v předcházejícím cvičení
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2. Jakmile získáte pocit ukotvení uvnitř sebe, pak pomalu otevírejte oči. Důležité je neztratit kontakt se svým
ukotvením. Stane-li se tak, zavřete oči a nechte je zavřené, než se znovu napojíte.
3. V napojení se svým „doma“ oči plně otevřete a jemně, měkce se zahleďte do očí partnera/ky, aby do vás pronikl/a
očima. Oči mějte uvolněné, vnímavé, vybízející a zvoucí. (Můžete mrkat)
4. Dívejte se měkce vždy jen do jednoho partnerova oka, protože budete-li se snažit dívat do obou očí, už samotná
snaha vás rozptýlí a rozostří vaši pozornost. Pokud špatně vidíte, upravte vzdálenost mezi vámi a partnerem/kou.
5. Zhluboka dýchejte a přijímejte vše, co vaše oči vidí. Bez hodnocení a posuzování, ale hlavně se dívejte jakoby
směrem zevnitř ven.
6. Několikrát se zhluboka nadechněte do břicha. Svým vědomím se vraťte do těla a uvolněte každé napětí, které
naleznete, hlavně břicho a svaly kolem genitálií.
7. Stále zhluboka dýchejte a uvědomujte si svou přítomnost v těle, jemně, lehce a klidně.

8. Pak se znovu zadívejte měkkým a vnímajícím pohledem do očí partnera, dokud vám to bude příjemné. Pokud to
potřebujete, zavřete oči tak, abyste se znovu napojili dovnitř do svého „doma“, nebo abyste se cítili do větší hloubky.
Tento postup stále střídejte a nacvičujte. Nezapomeňte, oči nemějte příliš dlouho zavřené.
9. Když zacítíte potřebu, nebo spontánní sílu, která přitahuje vaše těla k sobě, obejměte se. V tomto objetí můžete oči
zavřít, ale zůstaňte přítomni a vnímaví vůči všemu uvnitř svého těla. Při tom své tělo uvolňujte a spolu se svým
partnerem nebo partnerkou se v sobě rozpouštějte.
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IV. Cvičení - buďte citliví vůči sobě, svému „vnitřnímu doma“, spočiňte ve vědomí
Vyčleňte pro sebe cca 20 minut, ponořte se do vědomého odpočinku tak, že se položíte na záda, zavřete oči, pozornost
obrátíte do sebe a spočinete ve svém těle.
1. Pod kolena si dejte srolovanou deku nebo polštář, abyste nohy měli mírně ohnuté. Napomůžete tím spojení se
spodní polovinou těla a podpoříte relaxaci.
2. Srovnejte hlavu, krk a páteř do jedné osy. Bradu přitáhněte k hrudníku a prodlužte tak šíji. Toto je klíčové, protože to
zvyšuje schopnost být tady a teď
3. Otevřené ruce položte na třísla dlaněmi dolů
4. Se zavřenýma očima se zhluboka nadechněte do břicha. Vnitřním zrakem prozkoumejte své tělo zevnitř a uvolněte
každé napjaté místo. Své místo „vnitřního doma“ použijte jako kotvu.
Vydržte aspoň dvacet minut. Může se stát, že se vám podaří unést vnitřním světem do vesmíru nadčasovosti. Toto
vědomé spočinutí je nesmírně osvěžující a omlazující. Častým tréninkem se samozřejmě stává snazším. Též může
sloužit jako předehra a naladění se před spojením s partnerem/kou. Svou polohu můžete upravit tak, že jednu ruku
dáte na srdeční čakru a druhou ke stydké kosti, případně obě ruce dáte na stydké kosti. Při tom vnímejte svoji
buněčnou životní sílu a jemné změny, které touto změnou nastanou.

Důležitá poznámka – magnetické póly muže a ženy. Muž má plusový pól u kořene penisu a pak na
žaludu, minusový pól je na srdeční čakře. U ženy je to zcela obráceně, plusový pól tvoří srdeční
čakra a prsa, minusový pól je vagína.
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V. Rytmické cyklické dýchání s vizualizací
1. Zavřete oči, pokud jste již pokročilejší, nechte je otevřené a přeneste pozornost dovnitř a dolů, ukotvěte svou
bdělost v těle v místě „doma“.
2. Po té přeneste sebeuvědomění do kladných pólů – muž do hráze u kořene lingamu, žena do prsou a bradavek.
3. Tento krok už provádíme s partnerem. Cítíme-li se příjemně a klidně, přejdeme do polohy yab-yum (ploha
lotosového květu, muž sedí, žena též čelem k němu v jeho klíně. Nohy má kolem jeho pasu). Pak se hrudníky
přiblížíme k sobě, bradavky nastavíme tak, aby byly proti sobě. Mohou se dotýkat, nebo ne, můžeme být nazí, nebo
oblečení, pokud jsme dostatečně připravení a ukotvení v sobě, účinek se dostaví.
4. Žena si představí, že při nádechu do její jóni vchází světelný paprsek, který při výdechu vychází z jejich prsou a
bradavek. Vyzařuje světlo a životní sílu do hrudi muže.
5. Muž si představuje, že tuto sílu při nádechu od ženy přijímá a při výdechu ji vysílá skrze svůj lingam do ženiny jóni.
Tuto sílu si vizualizuje jako světlo a lásku. Můžete provádět libovolně dlouho.
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Přínosy praktikování Vědomého milování
Ze všeho nejdůležitější je ten, že se stanete více milující lidskou bytostí. Probudí se ve vás pocit spokojenosti, oživenosti
a lásky k sobě samému/samé. A skrze vnitřní napojení na sebe vzniká hlubší propojení s ostatními.
Ve vztahu je větší harmonie a porozumění, méně dohadů a sporů mezi egy, a proto méně vzestupů a propadů v lásce.
Život se zdá lehčí a mnohem jasnější. Prohlubuje se pocit blaha. Stále máte pocit radosti a potěšení.
Pojetí sexu „vědomě a pomalu“ je skutečně transformující a přináší hluboké vhledy, inspiraci a podporuje tvořivost. Když
sexuální energie proudí s přírodou, začíná se tvořivost dostávat na vzestup sama o sobě.
Zmenšení tlaku a napětí v sexu (zejména utlumení zvyku nutit tělo k vyvrcholení) povzbuzuje imunitní systém a celkově
posiluje zdraví, což je účinek, který se stane zjevnější v průběhu času.
Láska a uvědomění, které probíhají mezi dvěma lidmi, se přelévají i na jejich děti a na jejich rodinný život. Vztahy se
zlepšují, děti se zklidňují a jsou samostatnější. Toto uvolnění nastává, protože děti okamžitě vycítí vůni lásky ve vzduchu.
V podstatě je to tak, že když se pár rozhodne být v sexu vědomější a pomalejší, vnáší mír také do svého domova, a to, co
tvoří, vyzařuje potom ven, do světa. Nejen do nejbližší rodiny, ale také ke všem, s nimiž je rodina spojena Pár má vrozenou
sílu stát se obrovským tvůrcem duchovní pozitivní láskyplné energie v celé své komunitě, ve svém okolí.
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