
GHID practic & RITUAL DE ELIBERARE



Bine ai venit!
Ma bucur ca esti aici!

Cristina Udrescu



Decizia de a renunța la părțile vechi și depășite ale vieții tale este un pas curajos, chiar
foarte curajos! In primul rând, vreau să te felicit pentru că ai luat aceasta decizie! 

Noul tău început e aici!

A renunța la ceea ce nu iti mai servește este chiar primul pas către orice schimbare
reală. Cu toate acestea, este pasul pe care atât de mulți oameni îl uită când încearcă
să manifeste ceva nou în viața lor. 



If you are always trying to be normal, 
you will never know how

AMAZING
you can be. 

Maya Angelou – American Poet



E mult mai distractiv să sări înainte și să te concentrezi asupra a ceea ce vrei în
continuare, nu-i așa?

Cu siguranță e mai distractiv decât să reflectezi la ceea ce sa întâmplat deja, mai ales 
dacă ai prefera să lasi toate astea în spate ...

Dar, cu excepția cazului în care stăpânești cu adevarat acest proces de eliberare, toate
vizualizările tale, afirmațiile tale, stabilirea intenției și acțiunea ta practică si inspirată, 
nu vor reuși să manifeste rezultate în felul în care îți dorești cu adevărat.

Tot efortul tău va ajunge să se materializeze foarte puțin!



…DE CE…?



…Pentru că fără a elibera în mod conștient, aceleași vechi comportamente, credințe, 

obiceiuri, rutine, dependențe, și chiar relații, vor continua să apară, în loc de ceea ce

de fapt vrei! 

Deci, în timp ce viața poate arăta puțin diferit la exterior, tiparele se joacă CU TINE si

vei fi exact același.

Totuși, există vești bune ...



Ritualul de Eliberare si Ghidul Practic isi propun să

te ajute să rupi ciclul, astfel încât să poti crea viața pe care o dorești cu adevărat și pe
care o meriti atât de profund.

Urmând pașii descriși și dedicandu-te 100% practicilor și exerciții din acest ghid, 
sunt sigura că vei putea să lasi in urma tiparele vechi, părțile nedorite din viața ta, 

mult în urmă.

Dar nu numai asta! Vei fi gata să înfrunți viitorul cu un nou sentiment de apreciere, 
recunoștință și revigorare pentru magia care urmează să vină!

•

Iti doresc multe binecuvântări în această călătorie, 

Cristina



…CAND SĂ UTILIZEZI ACEST GHID



Există de multe ori în viața noastră, momente când eliberarea conștientă a ceea ce nu 

iti mai servește, poate fi un instrument foarte puternic pentru transformare.

Poate te confrunți cu o schimbare imensă a stilului de viață, cum ar fi o nouă slujbă, o 

afacere sau o mutare în alta țara?

Sau poate este o schimbare mai mica, cum ar fi sfârșitul unui ciclu lunar sau o 

schimbare de anotimp?



Iată doar câteva oportunități când acest Ritual de Eliberare poate servi ca un instrument foarte puternic pentru
tine și viața ta:

- În timpul unei schimbări semnalate de un echinocțiu sau solstițiu

- La sfarsitul anului

- La închiderea unui ciclu lunar

- La sfârșitul unui ciclu de an personal sau al unui alt ciclu numerologic

- Când se trece de la o fază a vieții la alta (exemplele ar putea fi nașterea unui copil, renunțarea la un obicei sau
inițierea unui nou regim de sănătate)

- La trecerea de la un loc de muncă la altul

- Când treci (sau intentionezisă vă treci) de la o categorie de venituri la alta

- La sfârșitul unei relații

- Sau poate când ești doar într-o criză și trebuie să eliberezi energia stagnantă care te tine pe loc



Chiar nu există LIMITE!

Deci, ori de câte ori simți că ești blocat, trebuie să renunți la trecut și ai avea nevoie de o nouă

explozie de energie, acesta este instrumentul perfect.

Sau, când esti gata să faci următorul pas înainte în viața ta, nu uita să faci o pauză și reflectă la 

ceea ce poți renunța pentru a crea mai mult spațiu pentru nou!



…CUM SĂ UTILIZEZI GHIDUL ȘI EXERCITIILE

PRACTICE



parcurgi în timp ce bei cafeaua de dimineață!

Nu pot sublinia suficient cât este de important să gasesti spațiul și timpul pentru a te implica cu adevarat in acest proces. Și

da, știm că viața este ocupată. Deci, în loc să devină acest ritual o altă sarcină din lista de sarcini, te invit să faci acest lucru, 

în schimb:

Programează doar o oră pe zi pe care sa o petreci singur pentru a finaliza Ghidul și Ritualul de Eliberare. (Poate dura mai

mult, poate dura mai puțin - dar iti sugezez să începi cu o oră). 

Fa asta ca act devoțional. Ca un dar iubitor pentru tine!

Dacă incepi instrucțiunile și exercițiile cu această atitudine blândă de apreciere pentru tine însuți, atunci întregul proces se 

va intampla lin și va fi cu adevărat transformator!

Iti recomand sa parcurgi GHIDUL pas cu pas, cate o pagină pe rând. Încerca să rezisti cursei de a trece rapid la exercițiul

următor, înainte sa te simti complet impacat cu cel de mai înainte.

Pe măsură ce te apropii de fiecare dintre exerciții, unele iti pot provoca entuziasm, alte părți pot declanșa rezistență. Încerca

să nu treci peste niciunul. Ia act de aceste sentimente inițiale care apar și încearcă să intri în ele pe măsură ce raspunzi la 

intrebari. Vei gasi in Ghid intrebari sau exercitii in care probabil veți găsi adevărata înțelepciune care face această practică

rituală atât de puternică.



Exercițiile conținute de acest ghid sunt concepute pentru a:

- Te ghida cu ușurință asupra victoriilor și pierderilor, realizărilor și esecurilor

- Evidentia limitele pe care le-ai creat și legaturile pe care le-ai construit.

- Te ajuta sa vezi cât ai crescut și cât ai trecut mai departe

- Realiza potențialul pe care il ai si munca pe care încă nu ai făcut-o.

ACEASTA NU ESTE UN TEST. NU ESTE O INVITAȚIE DE A TE JUDECA ȘI A TE ETICHETA.

Este un exercițiu de bunătate și compasiune, de recunoaștere și înțelegere, așa că tine ce te înfrânează în inimă, în timp ce
treci prin întrebări.

În cele din urmă, acesta este un proces de abilitare. Și începe cu dragoste.

Deci, pregătește-te o ceașcă de ceai. Aprinde o lumanare. Aseaza-te undeva în siguranță și confortabil și dăruiește-ți timpul
pentru a elibera în mod conștient.



Etapa 1 - CREAREA SPATIULUI SACRU



DE CE CREAȚI SPAȚIUL SACRU?

Spațiul sacru este un spațiu fizic și energetic, de conexiune și centrare. Acesta servește nu numai ca o

ancoră pentru practica ta spirituală, dar și pentru a o amplifica.

Este un spațiu separat de lumea de zi cu zi. Aici, poți scăpa de agitație de muncă, presiunile responsabilității

și cerințele familiei.

Este un spațiu al tău.

Este un spațiu în care poți invita în orice ghizi spirituali, strămoși, aliați sau îngeri. Este un spațiu între lumi. 

Aceasta înseamnă că este un punct de întâlnire dedicat între lumea Spiritului și cea a realității

tridimensionale. Aici începe co-crearea.

Practicarea acestui ritual în spațiul sacru înseamnă că probabil vei putea intra adânc în muncă, și vei fi 

sustinut și asistat de sprijinul energetic suplimentar al Spiritului. De asemenea, va servi la ridicarea si

practicarea de la ceva destul de obișnuit la un act sacru. Și acest lucru va spori inevitabil nivelul tau de 

angajament.



CUM SE CREEAZĂ SPAȚIUL SACRU

Când creezi spațiul sacru pentru acest Ritual de eliberare, nu ai nevoie de un spațiu dedicat cu normă întreagă - un colț
confortabil în camera de zi sau în dormitor este bine! De asemenea, nu trebuie să te grabesti sis a cumperi cumpără o 
grămadă de accesorii „spirituale”! 

Cel mai important ingredient este INTENTIA ta.

DE CE AI NEVOIE:

O lumânare și ceva cu care să o aprinzi

Tămâie sau betisoare de fumigatie, salvie

Acest ghid practic, hârtie suplimentară sau un jurnal și ceva cu care să scrii

OPȚIONAL:

Orice alte obiecte sacre sau special pentru tine

Planificatorul, calendarul sau jurnalul tau din ultimele săptămâni / luni / ani

O băutură liniștitoare, cum ar fi ceaiul și / sau apa



CE SĂ FACI:

1. Mai întâi, aprinde lumânarea. Acesta este puntea dintre lumi.

2. Aprinde-ți tămâia sau betigasul și folosește-o pentru a curăța spațiul. Acest lucru va elimina orice greutate, densitate

energie din zonă, permițând gândurilor tale să curgă mai liber!

3. Apoi stabileste intenția (fie cu voce tare, fie in gand) ca acest spațiu să devină sacru.

4. Închide ochii și respirați adânc și încet. Liniștește-ți gândurile și simte-te cu adevărat ce este în interiorul corpului tău.

5. Invita orice ghizi spirituali, strămoși, aliați sau îngeri să tu alăture în spațiu și cere-le sa iti fie martor, sprijin, îndrumare și

înțelepciune.

6. Ia ghidul practic, hârtia, jurnalul și pixul și treci la pagina urmatoare ...!



Etapa I1 – EXERCITII PRACTICE



Următoarea secțiune conține diferite exerciții, fiecare cu câteva instrucțiuni

de scriere. Există spațiu pentru răspunde aici, dar dacă vrei să utilizezi

propriul jurnal sau hârtie separat, e foarte bine si asa.

Important este să parcurgi aceste exerciții în ordine. Incearca sa nu omiti nici

unul.

Dacă simți rezistență la o anumită întrebare, atunci este un semn bun că

probabil acolo exista ceva ce merită săpăt un pic mai adânc. 

Deci, du-te cu blândețe și cu compasiune absolută pentru tine, dar nu sari 

peste el.



PASUL 1 | CELEBREAZA-ȚI CÂȘTIGURILE

Arunca o privire înapoi la luna, sezonul, ciclul sau faza vieții pe care o ELIBEREZI.

- Ce ai creat, crescut, hrănit și realizat?

- Ce ai câștigat?

- Ce câștiguri ai făcut, ai avut?

- Ce experiențe ți-au făcut inima să cânte?

Noteaza mai jos toate lucrurile care te-au făcut să zâmbesti.



Poti sa faci lista săptămână cu săptămână, lună cu lună sau pur și simplu să

vezi ce iese la suprafata, instant, fara sa te gandesti prea mult. 

Foloseste orice abordare ti se pare cea mai autentică.

Nu te grabi si fa-ti timp pentru a te bucura cu adevărat de acest exercițiu!



PASUL 2 | REFLECTEAZA 

Acum este timpul să REFLECTEZI asupra provocărilor cu care te-ai confruntat în timpul lunii, sezonului, 
ciclului sau fazei vieții ca sa le ELIBEREZI.

- Ce lupte au avut loc în viața ta?

- Ce a adus frică, durere, disconfort și rezistență?

- Pentru ce ai plâns?

Enumera toate lucrurile care ti-au fortat limitele.



Din nou poti sa faci lista săptămână cu săptămână, lună cu lună sau pur și

simplu să vezi ce iese la suprafata, instant, fara sa te gandesti prea mult. 

Foloseste orice abordare ti se pare cea mai autentică.

Nu te grăbi. Și nu te judeca sau nu te reprima! Esti o ființă umană incredibilă, 

așa că adreseaza-ti cu blândețe aceste întrebări.



PASUL 3 | IDENTIFICA-TI LECTIILE

Acum este timpul să REFLECTEZI asupra provocărilor cu care te-ai confruntat în timpul lunii, sezonului, 
ciclului sau fazei vieții ca sa le ELIBEREZI.

- Ce lupte au avut loc în viața ta?

- Ce a adus frică, durere, disconfort și rezistență?

- Pentru ce ai plâns?

Enumera toate lucrurile care ti-au fortat limitele.



Gândește-te bine la ceea ce te-au învățat bucuria și durerea ta despre tine.

Enumera toate gândurile!

Permite-ți să te simți mândru pentru că iti faci timp pentru a reflecta asupra

acestor lecții.



PASUL 4 | ELIBERAREA

Având în vedere tot ceea ce ai reflectat până acum, ce esti dispus să eliberezi acum?

- Ce gânduri, comportamente și credințe vei lăsa în urmă, chiar aici, chiar acum?

- Ce obiceiuri și rutine te țin blocat în tipare nesănătoase?

- Ce dependențe îți epuizează energia?

- Ce relații (cu oamenii și cu orice altceva din viața ta) nu te mai servesc?

- Ce părți depășite din tine nu-și au locul în viața pe care ți-o dorești?



Nu trebuie să știi cum le vei lăsa să plece. Nici nu trebuie să fii pregătit să le 

dai drumul.

Pur și simplu trebuie să fii in INTENTIE si sa exprimi aceasta intentie.

Respira adânc și enumera-le având încredere că vei fi susținut în eliberarea a 

tot ce vine la suprafata.



PASUL 5 | DREAM BIG!

Și, în sfârșit, ce vrei să chemi în viața ta, în locul a tot ce eliberezi astăzi?

Gândește MARET și crede că orice este posibil!

Dacă viața ta ar fi un paradis pe Pământ, cum ar arăta?

Renunță la orice limitare mentală sau emoțională pe care încă o ții. Ești capabil de orice vrei.

Noteaza toate aceste visuri marete mai jos asa cum le simti, constient si fara judecata!



Sper ca ai facut toate exercitiile. Iti recomand sa lasi sa treaca ceva timp si sa

le repeti pentru a identifica daca mai ai nevoie sa lucrezi pe acele subiecte si

daca le-ai eliberat cu adevarat.

Te felicit pentru curajul de a lucra cu tine si de a iti reconstrui viata!

Iti multumesc pentru incredere si m-aș bucura să îmi transmiți un mesaj în

care să-mi scrii cum a funcționat pentru tine Ghidul si Ritualul de Eliberare.

De asemenea, îmi poți transmite ce informații ți-ai dori să mai afli de la mine.

Cu drag,

Cristina



www.cristinaudrescu.ro

contact@cristinaudrescu.ro

0724 364 843

http://www.cristinaudrescu.ro/
mailto:contact@cristinaudrescu.ro

