
Retreat de Detox Constient 
”Nu lasa pe maine, Fii azi!” 

AHAMTA Yoga 
 
 
Tema pe care lucram astazi, este bazata pe relatia cauza-efect. Asa cum povesteam si zilele 
trecute, este important ca ceea ce semanam sa fie calitativ, dar doar cu perseverenta reusim sa 
culegem roadele. Primul pas este vizualizarea, apoi actiunea si rabdarea pentru a ajunge la 
rezultat. Si poate si mai important de avut in vedere faptul ca recoltam ceea ce se afla in spatele 
actelor noastre, nu neaparat actul in sine. Conteaza enorm energia cu care initiem absolut 
orice: gand, actiune, conversatie, etc! 
 
1.-(re)Fa lista cu lucrurile pe care iti doresti sa le culegi la finalul acestor zile, 
2.- o lista cu lucrurile pe care iti doresti sa le culegi la finalul acestui an si  
3.-o lista cu lucrurile pe care ti le doresti de la anul viitor.  
 
Nu ai nicio limita, scrie absolut orice iti doresti!! TOT, TOT, TOT! Gandeste-te ca tot ceea ce 
exista pe acest pamant este pentru ca tu si fiecare sa poata experimenta, asadar nu poate fi 
nimic mai frumos decat sa te bucuri de darul Divin! Scrie tot ceea ce vrei sa culegi si pune in 
practica din momentul exercitiului.  
 
!!! In continuarea acestei teme, lasa spatiu, cel putin o pagina libera, pentru ca este tema 
asupra careia vei reveni in urmatoarele 3 zile si sa completezi, imediat cum devii constient de 
atitudinile tale negarive, sau orice te-ar putea intarzia sau chiar impiedica sa culegi ceea ce vrei: 
la final de Retreat, la final de an, in urmatorul an.  
 
P.s. In realitate, tot ceea ce este considerat ca fiind negativ, face parte din marele plan 
divin si este permis pe pamant tocmai pentru a ne ajuta sa evoluam. Este asadar foarte 
importanta constientizarea acestui ”rau” care ne impiedica, pentru a-l transforma intr-o 
posibilitate de transformare. 
 

🌳 Te rog gandeste-te la mediu inainte de a printa 
 


