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KŪRYBIŠKUMAS IR SEKSUALINĖ ENERGIJA

EDITA ESENKU ŠIMKUTĖ

Pastebėjau, kad žmonės išgirdę apie 
seksualinę energiją elgiasi dvejopai: 
susidomi arba įvyksta atmetimo reakcija, nes 
neva kalbama apie kažką nepadoraus. 
Tokią reakciją dažniausiai iššaukia mūsų 
vakarietiškos kultūros normos, kurioms 
trūksta balanso. Į žmogaus seksualumą 
reikėtų žvelgti kaip į mūsų gyvenimo dalį, 
nes gyvendami poroje mes mylimės, tačiau ir 
neiškreipti požiūrio į seksualinę energiją - 
tai ne vien tik fiziniai veiksmai. Visų pirma, 
noriu pabrėžti, kad meilė ir mylėjimasis  

turi būti viena, t.y. jie vienas be kito tarsi 
nepilnaverčiai. Seksas be meilės niekur 
neveda santykiuose ir vien tik platoniška 
meilė be mylėjimosi ilgainiui ima blėsti. 
Studijuodama pas kinų meistrą Manteką Čija 
aš mokiausi meditacijų, daosių seksualinio 
kung fu praktikų, kurios man padėjo 
užmėgzti ryšį su savo kūnu, su savo 
seksualine energija ir suvokti, kad už viso to 
slypi daug daugiau, nei daugeliui atrodo iš 
pirmo žvilgsnio.



Seksualinės energijos judėjimas 
 
Nepriklausomai nuo to, gyvename mes seksualinį 
gyvenimą ar esame vieniši, mūsų kūnas gamina 
seksualinę energiją. Mes ją galime tiesiog 
iššvaistyti arba panaudoti savo pačių kūno 
regeneracijai. Jei seksualinė energija meditatyvių 
ir fizinių praktikų metu sąmoningai keliama į 
galvą, mes transformuojame ją į gyvybinę 
energiją. Tai suteikia mums papildomos energijos 
kasdieniams darbams, geresniai savijautai ir net 
įkvepia kūrybiškumui. 
 
 
Nuo ko pradėti 
 
Visų pirma siekiant susidraugauti su mūsų 
seksualine energija mes turėtume pradėti nuo 
meditacijų ir stuburo išlaisvinimo pasitelkiant 
mankštas. Seksualinė energija yra labai galinga, ji 
padaugina tas emocijas, kurias mes tuo metu 
jaučiame, nesvarbu geros jos ar blogos. Todėl jei 
norime susidraugauti su savo natūraliu 
seksualumu mums reikia paleisti savo baimes, 
nepasitikėjimą savimi ir suvokti, kaip veikia mūsų 
kūnas, priimti savo figūrą tokią, kuria ji yra ir 
pamilti save. 
 
 

Seksualinę energiją mes galime 
transformuoti į gyvybinę energiją 
bei kūrybiškumą.
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Sunkiausia pakeisti mąstymą 
 
Daosių seksualinės praktikos nėra ypatingai 
sudėtingos, palaipsniui praktikuodama jas gali 
įvaldyti bet kuri moteris ar vyras. Kaip ir užsiimant 
joga, reikia disciplinos ir žmogaus, kuris pradžioje 
padėtų žengti pirmuosius žingsnius, padėtų 
pajausti, kas yra energijos judėjimas mūsų kūnu, o 
tuomet galima pereiti prie savarankiškai atliekamų 
meilės praktikų. Atmetę visus "negaliu", "kada nors 
vėliau", "man trukdo kiti šeimos nariai" mes galime 
nuveikti daug daugiau, tad labai svarbu paskeiti 
mąstymą iš negatyvaus į pozityvų. Jei maitinatės 
greitu maistu ir sakote, kad kada nors pakeisite savo 
mitybą į sveikesnę, jūs intoksikuojate savo kūną tik 
dar labiau, nes nesiryžtate pokyčiams. Kalbant apie 
meditaciją ar daosių meilės praktikas yra lygiai tas 
pats - emocinė intoksikacija, seksualinių santykių 
baimė ar tylus nepasitenkinimas jais, jei nieko 
nekeičiate.
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Fizinių raumenų treniravimas 
 
Daosių meilės praktikos apima ne 
vien tik meditacijas - yra ir fizinių 
raumenų lavinimo dalis. Jei 
intymūs raumenys netreniruojami, 
mes prarandame daug gyvybinės 
energijos. O neturintis gyvybinės 
energijos žmogus yra 
nekūrybingas, liūdnas, su 
emociškai ir fiziškai išsekusiu 
žmogumi mums nesinori bendrauti. 
Prieš 5000 metų Senovės Kinijoje 
buvo žinoma ypatinga nefrito 
kiaušinio technika moters intymių 
raumenų treniravimui. 
 

Nefrito kiaušinis 
 
Kadangi moters intymūs raumenys 
yra kūno viduje, mums sunku juos 
pajausti atliekant Kėgelio pratimus. 
Daug didesnį efektą galime gauti, jei 
integruosime nefrito kiaušinį kartu su 
Kėgelio pratimais. Nefrito akmuo yra 
natūrali uoliena, energetiškai 
stiprinanti inkstus ir moters lyties 
organus. Dėl savo unikalios kiaušinio 
formos glotniai nušlifuotą akmenį 
mes galime makšties kanalu kelti į 
viršų taip treniruojant visą makšties 
kanalą. Tokiu būdu sustiprinusi savo 
intymius raumenis moteris ne tik 
geba nukreipti savo seksualinę 
energiją į galvą ir būti kūrybiškesnė 
bei darbingesnė, bet ir daug daugiau 
patirti su savo mylimuoju 
miegamajame. Tai praktikos, kurios 
pakeitė mano gyvenimą iš esmės, 
todėl linkiu jums išdrįsti pažinti savo 
seksualumą ir su juo susidraugauti. 
 

Senovės kinų meilės 
raumenų treniravimo 
technikos buvo žinomos tik 
imperatoriškajam ratui ir 
daosių meistrams - mes 
gimėme teisingu laiku, kad 
turėjome galimybę sužinoti 
apie jas.
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Išsamiau apie praktikas skaitykite: 
www.gydomojitaomeile.com
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