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Vundamendi loomine

KOOLITUSE TEEMADEST:

* Kuidas luua iseendaga armastav suhe
* Püha seksuaalsuse alustest ehk kuidas luua tugev vundament toimivale suhtele
* Teadlik suhestumine oma keha ja elujõuga
* Kuidas vabastada blokeeringutest
* Püha ruumi loomine voolavaks armastuseks
* Kuidas olla vastassugupoole jaoks atraktiivne
* Kuidas tuua suhtesse kirge ja romantikat
* Soovitused, kuidas seksuaalenergiat kasutada selliselt, et see tooks energiat juurde, selle 
raiskamise asemel – ehk kuidas laadida akusid, väljaväänatuse asemel
* Kuidas olla enesekindlam ja julgem

Oma kõrgeima potentsiaali väljatoomiseks, püha seksuaalsuse ja püha suhte loomisel on 
kõige olulisem puhas süda ja tões elamine.
Ka on oluline mõista, et partner, kelle oma ellu oled tõmmanud, on Sinu enda peegliks. Oled 
Sa naine, siis peegeldab Su meespartner Sinu meespoolt. Oled Sa mees, peegeldab naine 
Sinu naispoolt. Nii nagu pole mõtet peegliga kakelda, pole mõtet pahandada partneriga.

Et osata seda mängu mängida, on meil tarvis olnud palju õpetajaid ja kogemusi. See on meie endi 
asi, kas näeme neid läbikukkumiste või õppimisvõimalustena, kui asjad ei ole just uhkelt 
päikseloojangusse ratsutamisega lõppenud.

Üheskoos on võimalik aga tõsta teineteise vibratsioonitaset selliselt, et mõlemad partnerid saavad 
ülendatud ning kaob erisus, on Üks Olemise kogemus austuse energias. 

Püha seksuaalsuse algne taotlus ongi luua maailma läbi mõistuse, südame, füüsilise ja vaimse 
ühendatuse teadvustamise. Valgustatus ehk meie tõeline olemus saab nähtavaks ning meie 
nägijaks, maailma mõistjaks.

See on teadlikku õppimise tee naudingu energias, mille eesmärk on olla teadvel, ärganud ja virge 
läbi terve olemise.
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Iseenda tundma õppimine

Olulised punktid, mida enda jaoks läbi mõelda:

Mis on mu piirid – mis mulle meeldib ja mis mitte?
Nii vaimselt, mentaalselt kui ka füüsiliselt.
On oluline oskus end ise lõõgastada, nautida, kasutadaa ka oma paremat ajupoolkera..

VASAK AJUPOOLKERA PAREM AJUPOOLKERA

RATSIONAALNE KAALUTLEMINE, ANALÜÜS
mõttetasandil struktureerimine
lahterdamine
sobivaks või ebasobivaks sildistamine
erinevate seoste kokku põimimine

TUNNETUS JA TAJUMEELED 
kompimine
nägemine
kuulmine
haistmine
maitsmine

Planeerimine Vaba kulgemine

Jaatus/eitus Nauding / valu

Eelmiste kogemustega võrdlemine, tulevikule 
mõtlemine, analüüs

Praeguses hetkes olemine, jälgimine

Numbrid, sõnad, tekst Tunded, emotsioonid, energiate tajumine

Loogika Loovus

Hirm Rõõm

Hinnangulisus Rahu

Eraldatus Üksolemine

Parema ajupoolkera aktiveerimiseks: 
• Tuua tähelepanu keha tunnetusele

• Praktiseerida tajumeeltele tähelepanu 
toomist – kompimine, nägemine, kuulmine, 
haistmine, maitsmine

• Iseenda keha tundmine

• Rahulolu suurendamine, naudingu leidmine

• Füüsiline tegevus – tants, kontakt kehaga, 
puudutused, helluse tunne

• Väga hea on ka massaaž, aroomiteraapia

• anda endale vaba kulgemise aega 

(näiteks 1 tund päevas)

HINGAMISHARJUTUS KAHE AJUPOOLKERA TASAKAALUSTAMISEKS

● Istu mugavalt ja selg sirgelt, vasak käsi puhkab süles.

● Parema käe pöial, sõrmuse sõrm ja väike sõrm välja sirutatud, nimetissõrm ja keskmine sõrm kõverdatud.

● Kordamööda sulge ninasõõrmed – hinga sisse vasakult, parem pool kinni, vajuta vasak pool kinni, hinga 

paremalt välja ja sisse, siis vahetada. Tee umbes 5-10 ringi, puhka suletud silmadega ja tunneta rahu.
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Blokeerikngute vabastamine
● Liikumine kõrgemasse energiasse võib endaga kaasa tuua vanade valusate mälestuste, emotsioonide ja 

mõtete taaskerkimise. Armastuses tuleb kõik nähtavale. See on ok! Neisse pole vaja takerduda, ega 
nendega tegelema hakata, vaid põletada südame valguses taas terviklikkusesse. Kui on korduvad teemad, 
pöörduda abi saama, et ei jääks kinni sellesse. Harjumus alla suruda blokeerib energia voogu.

● Blokeeringute vabanemisel on oluline olla lihtsalt kohal ja lubada endal tunded lõpuni ära tunda, 
iseendale ja partnerile anda armastavalt ruumi, olla toetav. Teha kokkulepped, mismoodi sellistes 
olukordades sooviks, et teine oleks, et saaks kõige lihtsamalt läbi.
Vahel on hea lasta inimesel kogeda, ilma teda puudutamata, et ta sellest tundest välja ei tunneks, vaid 
lubaks endal see lõpuni ära tunda.

● Kui inimese elus on armastus ja valu olnud väga suures seoses, võib inimene karta tugevaid 
positiivseid emotsioone, kuna sisenemine südame ruumi toob vana valu kogemuse meelde.

● Väga hea meetod on carezza ehk silitamine – väga õrnade paitustega üle terve keha, võib ka teha õrna 
õlimassaaži, vaevu puudutades. Uuri ka liblikmassaaži koha, lomi-lomi ja MER

● Piisavalt magada (vähemalt 30 päeva järjest) ja vaatle, kuidas libiido kasvab.
● Füüsiline vorm paremaks – jõudu rohkem liigutada
● Treenida eraldi ka alakõhu lihaseid – kegeli harjutused meestele ja naistele
● Mitte liiga kitsaid riideid ja pesu kanda
● Kui on istuv töö, siis teha vahepause ja liigutada
● Õppida ennast veelgi mõnusamalt ise tunnetama
● Seksuaalenergia blokeeringud võivad avalduda ka sõltuvustena, tervenduseks armastus, 

järjepidev uute tervislike harjumuste toomine negatiivsete asemele
● Aroomiteraapia (eeterlikud õlid), valgusteraapia (päikse käes olemine), reiki, vabastav tants, 

vabastav loomine – kirjutamine, maalimine, keraamika, jooga, meditatsioon, hingamine jne
● Siin all mõned jooga-asanad, mis aitavad väestada ja tasakaalustada seksuaalenergia voogu.

1) Kass-lehm 2) Kõrgema südamekeskuse avamine (padi turja all), pealagi vastu põrandat
3) Kandharasana – õlaseis 4) Adho mukha śvānāsana - koer 5) Sarvangasana – turiseis
6) Dhanurasana – paat 7) Brahmacharyasana – meestele eriti hea! 8) Bhujangasana - kobra
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Tseremooniaks ettevalmistus

● Mitte kiirustada, võtta aega
● Erinevad tajumeeled toimivad inimestel erinevalt – tundma õppida, mis toimivad Sinu 

jaoks, mis partneri jaoks, millega oled nõus eksperimenteerima
● Lõhn – missugused aroomid köidavad, afrodisiaakumid
● Maitse – millised maitsed – puuviljad, mahlad jne
● Puudutus – mismoodi meeldib, kui puudutatakse
● Visuaalne – milline valgus, mis tooniga, missugune on toa ettevalmistus
● Heliline – milline muusika või vaikus, vee vulin, lainte mühin, džunglihääled vms
● Mentaalne – mehed! Naise kõige tähtsam seksuaalorgan on nende aju!
● Erogeensete tsoonide tundmaõppimine – üheskoos avastada, rahu ja turvalisuse tempos

Blokeeringute ilmnemisel jääda partneri jaoks kohale, siin ja praegu, ära kuulata
Vali sobiv strateegia vastavalt olukorrale

* Tegutseda nagu varasemalt kokku lepitud, kuidas sellises olukorras teine soovib, et 
oleks
* Tegutseda armastavalt sama tiimi liikmena – jääme samale poole lauda.
Põhimõte: see ei ole ühe inimese isiklik draama, eraldiseisev lugu, me oleme selles kohas 
koos ja lähme KOOS sellest läbi
* Beebiasendis hoidmine
* Rahu toomine 
* Karma põletus kireleegiga – kui energiat on, siis lihtsalt jätkata tseremooniaga ja kõik, 
mis üles tuleb, valgusesse suunata oma taotluse abil
* Vaikuses meditatsioon, egokihtidest läbi lõdvestumine
* Häälega tervendus
* Pühade palvete loomine – tänus, jaatuses, teadvelolekus
* Ise ennast kiita, oma keha, oma organeid, masseerida, tunnustada oma edusamme, 
keskenduda sellele, mis hästi toimib
* Vajadusel anda ruumi ja anda mõista, et oled kohe olemas kui vaja
* Täielik aktsepteerimine – kujusta blokeeringutest läbi tulijat puhta valguse kehastusena
* Vee joomine, keha toitmine ka füüsilisel tasandil
* Uni

● Orgasmid pole eesmärk omaette, vaid kõrvalsaadus sellele, kui lõdvestumine toimub

1) G-punki-orgasm
2) Nibude-orgasm
3) Suudlemisest
4) Anaalne orgasm
5) Emakaorgasm
6) Kliitoriorgasm
7) Mingi erilise piirkonna orgasm (individuaalne)
8) Otsa vaatamisest / fantaasia
9) Orgasmide segu
10) Järjestikuliselt erinevad või samalaadsed

Orgasmi energia suunata mööda selgroogu üles, kroonkeskusesse.
Kui see liikumine on selge, siis ka eest alla või eri tšakratesse, kuidas tunne juhatab.
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Püha seksuaalsuse alustest ehk kuidas luua tugev vundament toimivale suhtele

TANTRA – ühenduses püha teadvuseväli
TANTSRISTLIK SEKSUAALSUS PÕHINEB AUSUSEL. KUI TÕDE EI VOOLA, EI SAA KA ENERGIA VOOLATA.

TANTRA ILMA AUSTUSE JA ARMASTUSETA POLE TANTRA.

Tantristliku elustiili põhimõtted ja vundament:
● Ma austan iseennast ja lõpmatut potentsiaali iseendas.

● Ma austan Sind kui jumalikku partnerit ja ma armastan Sind kui iseennast.

● Ma austan Sind kui tervet Universumit Naise/Mehe kehastuses.

● Ma olen Algallika maapealne kanal ja nii ka Sina. Ma näen Sind endas ja ennast Sinus.

● Austades ja armastades Sind ja ennast valin ma pühendada kogu energia ja sellest sündivad viljad 
armastusele, Üksolemisele, Valgustatusele.

● Ma olen siin Sinu jaoks.

● Ma valin hoolitseda enese eest parimal moel, ning valin toita ennast kõigepealt, siis jagada seda ka 
teistega.

Püha seksuaalsus tähendab täielikku vastutuse võtmist oma maailma eest. See tähendab kõike ülendada 
tagasi jumalikkusesse, kust see on tulnud. Isegi kui maised kogemused on näidanud midagi muud, on see 
vaid hetkeline illusioon.

Maya ehk illusoorne maailm on vaid osa tegelikkusest. See maailm on meie õppeklass ja meil kõigil on 
oluline osa ühisteadvusväljas ja oma elu loomisel nii kollektiivselt kui individuaalselt.

On oluline olla heatahtlik  ning aus. Eelkõige alustada endast, seejärel seda jagada ka teistega.

Terviklikkuse põhimõttel pole midagi, mis oleks väljaspool mina, kõik on üks.

Energia suunamine mööda kundalini teed üles ehk ühendada maa ja taevas endas ning olla õndsuse 
kanaliks.

Püha seksuaalsus tantristlikus võtmes hõlmab olulisi punkte:

● puhtus – nii vaimne kui füüsiline

● toitumine – nii vaimne kui füüsiline

● aja võtmine enda ja partneri jaoks

● lugupidav suhtumine endasse ja maailmasse

● terviklikkus ehk põhimõttekindel lähenemine elule

Arutelu: mida Sinu jaoks tähendab iseenda ja teiste pühana tunnistamine?
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Teadlik suhestumine oma keha ja elujõuga

Igapäevane hoolitsus oma püha templi eest:

● meditatsioon

● jooga

● teadlik terviklikkusesse lõimimine

● reiki

● hingamine

STELLA SOOVITUSED: 

Igapäevaste praktikate juurde soovitan kasutada ka taotlusi, palveid, õnnistamist.

Elujõu suurendamiseks soovitan vaadata, kus on kohad, kus anname oma väe ära, meie olemus on lõpmatu 
enetrgiavoog. Kus me end peatame või alla surume?

Blokeeringute vabastamiseks tuleb teha iseseisvat kodust tööd – läbi armastuse energia.

Soovitan kirjutada üles enda jaoks vähemalt 33 vahendit, mis aitavad madalast vibratsioonist tulla 
kõrgemasse vibratsiooni.

Seksuaalenergia lubamine on lubatud ja väga oluline, et eluvoog saaks meid juhatada.

HARJUTUSED ENERGIAVOO SUURENDAMISEKS

ühendus maaga, taevaga, südame energia kiirgamine

lootoseõie hingamine

tants (võib tantsida läbi erinevaid tundeid, karaktereid, rütme, et endas vabastada see mänguline teadlikkus, 
mis meis pidevalt olemas on ja ootab, et teda lubaksime)

teha iga päev midagi uut

teha komplimente ja julgeda neid ka vastu võtta

luua intiimsust eri inimestega
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PÜHA RUUMI LOOMINE VOOLAVAKS ARMASTUSEKS

Et olla vastassoo jaoks atraktiivne, valin ma…

Minu jaoks on kirg …

ja romantika…

Ma valin ise neid enda ellu luua, sest …
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Kuidas kehas oksütotsiini taset tõsta?

Oksütotsiini nimetatakse tavakeeles armuhormooniks, õnnehormooniks ja emadushormooniks.
Oksütotsiin toimib ajus virgatsainena. Arvatakse et ta toimib neurotransmitterite eelkursorina, mis 
signaliseerivad spetsiifilisi funktsioone nagu partnerlussuhtes lähedustunde ning usalduse loomine, 
emalik hoolivus hoolivus, peeniseerektsioon, nõgusselgsuse kujunemine, kopulatsiooniga seotud 
käitumine, mälu ja õppimisvõime ja sõltuvus-käitumine ning toitumine.

https://et.wikipedia.org/

Oksütotsiin vabaneb kehas siis, kui me tunneme ennast turvaliselt ja teise inimesega seotuna. Aju toodab 
oksütotsiini isegi armastatust või lähedasest inimesest mõtlemise ajal, kuid kõige tugevamalt vallandub 
oksütotsiin füüsilise kontakti puhul, nagu näiteks rinnaga toitmise, orgasmi, kallistamise, kaisus olemise, käest 
kinni hoidmise, paaristantsu ja massaaži ajal.

Inimesed on arenenud väga sotsiaalseteks olenditeks ning oksütotsiin aitab meil navigeerida sotsiaalsete suhete 
komplekset maailma, pakkudes positiivse sotsiaalse käitumise eest heaolutunnet ja lõõgastust. Oksütotsiin 
motiveerib meid olema lahke, kaastundlik, andestav, usaldav ja teiste inimestega sidemeid looma. Paarisuhtes 
parandab oksütotsiin positiivset suhtlust ning parteri toetamist.

http://www.telegram.ee/

Suhtlemisel tekkiv stress on peamine ärevushäirete tekkimise põhjus. Ebameeldivusi kogenud 
inimestel tekib samasse olukorda sattumisel ärevus. Näiteks võib kiusatud õpilane seda tunda ka 
aastaid pärast kooli lõpetamist.

http://www.telegram.ee/

Kui soovid tõsta kehas oksütotsiini hulka, on soovitav kasutada järgmisi nippe:

* Massaaž – mida pehmem, seda parem
* Kallistamine – kallista oma kaaslast, lapsi, sõpru
* Soe vann – või võta päikest, mõlemad tõstavad oksütotsiini hulka kehas
* Kreemita end – ka ise on võimalik suurendada veidi oksütotsiini taset
* Paita loomi – ning mängi nendega
* Mine tantsima – näiteks kursustele, kus tantsitakse paaris, mille tõttu inimesed automaatselt puudutavad 
üksteist
* Kohtu inimestega – proovides seda sagedamini oma päevakavasse mahutada. Näiteks koorilaulu minek, koos 
loodusesse jalutama.
* Söö sooja toitu – söö iga päev sooja toitu ning jälgi, et see sisaldaks piisavalt rasva ja valke, sest need 
suurendavad oksütotsiini tootmist paremini kui süsivesikud.

http://kaaluabi.naistekas.ee/
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https://et.wikipedia.org/wiki/Aju
http://kaaluabi.naistekas.ee/news/health/armastushormooni-abil-roomsaks-rahulikuks-ja-saledaks
http://www.telegram.ee/toit-ja-tervis/uuringud-kallistamine-vahendab-magusaisu#.Vl4wFt-rSRs
http://www.telegram.ee/toit-ja-tervis/uuringud-kallistamine-vahendab-magusaisu#.Vl4wFt-rSRs
https://et.wikipedia.org/wiki/Oks%C3%BCtotsiin
https://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%B5ltuvus
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95ppimine
https://et.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4lu
https://et.wikipedia.org/wiki/Kopulatsioon
https://et.wikipedia.org/wiki/N%C3%B5gusselgsus
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Erektsioon&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Peenis
https://et.wikipedia.org/wiki/Virgatsaine
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