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Võid seda lugeda või ka annetuse eest kuulata MP3-na ja alla laadida
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Esimest korda meditatsiooni kuulates soovitan seda teha segamatult ja vaikuses, suletud silmadega ja 
keskendudes oma keha tunnetusele, lõõgastudes nii palju kui võimalik.
Hiljem võid seda kuulata ka näiteks joonistades, tantsides, joogat tehes, koristades või lastega mängides. 
Mitte aga autoga sõites või toimetades eluohtlike esemete või aparaatidega.
Iga kord seanssi kuulates avardad enda küllusteadvuse-kanalit.Sinu sisemine tarkus teab, mida sul just sel 
päeval vaja vastu võtta on. Võid ka avastada, et iga kord kuulates kuuled asju täitsa uutmoodi või ka neid 
taotlusi, mida enne tähelegi ei pannud. Võid need taotlused ka ise oma häälega enda jaoks salvestada.
Kui loed tekstina, võid igaks päevaks (näiteks 44 päeva järjest) valida ka näiteks vaid igaks päevaks uue 
lõigu või lause siit. Iga lause on pühitsus omaette ja üheskoos moodustab see terviku, mis saab aidata sind 
tõsta väga kiirelt küllusteadvuse lainele. Aga palun pea meeles, et 50% sinu seansi mõjust sõltub otse 
loomulikult ka su enda otsustest ja valikutest - mil moel elad oma elu.

Alustame
Hinga palun sügavalt lausete/lõikude vahel ja võta ka väike pausiaeg, kui vajad ja soovid, et oma 

kehas ja meeles sügavamalt tunnetada.

Ma austan ja armastan ennast.

Seepärast valin hinnangutevabalt end tõsta just nüüd elama täielikult uude külluse-ja 

rikkuse-sagedusse. 

Mul pole vaja minevikuga võidelda, et uus reaalsus luua. 

Piisab, kui keskendun uutele algustele.

Kutsun läbi enda elama külluse-energia Lakshmi.

See on kosmiline jõud, mis mõjutab kõiki ja kõike, kas olen sellest teadlik või ei.

Lakshmi tuleneb sõnast eesmärk.* 

*Kui liigun oma eesmärgi poole, on mu elus küllus ja toetatus. Kui liigun sellele vastu, hakkavad 

ilmutama end puudus ja raskus.

See on vajalik, et tunneksin ära, et olen enda õigel rajal.

Mul on võimalik igal hetkel tagasi enda õigele rajale keerata.

Selleks võingi kasutada just sedasama meditatsiooni.



Kui täidan oma hingelepingu kõrgeimat eesmärki, on minu elus ka küllus igal tasandil. 

Valin seda kogeda nüüd ja praegu.

Kutsun nüüd ja praegu enda teadvuse elama küllusteadvuse sagedusel.

Ma valin endasse uskuda ja kinkida läbi enda maailmale just seda, mida kõige enam armastan.

Ma olen tänulik kõikide õnnistuste ja kingituste eest.

Ma õnnistan ja tänan iga võimalust kogeda armastust.

Armastus on kütus, mis käivitab küllusevoo.

Ma olen Armastuse kehastus ja minu missioon on täita Armastuse kokkulepet.

Ma olen jumalik.

Minu jumalik looja-olemus armastab luua.

Mul on vaja loomise aega ka tasakaalustada piisava puhkusega.

Ma väärtustan enda aega siin planeedil.

Ma olen teadlik, et minu roll on olla mina ise.

Minu missioon on pakkuda seda maailmale, mida maailm vajab ja mida ma armastan anda.

Ma olen tänulik, et mul on olemas alati kõik ressursid, et astuda järgmised sammud enda külluse 

teekonnal.

Ma olen tänulik iga saadud külluse kogemuse eest.

Ma õnnistan ja tänan armastust, et ta on mind juhatanud, õpetanud ja suunanud.

Aitäh, et mul on alati kõike piisavalt.

Ma õnnistan ja tänan oma vanemaid, kes kinkisid mulle elu, et saaksin kogeda oma praegust 

teekonda.

Ma õnnistan ja tänan enda praegust elu ning tean, et kõik muutub iga päevaga aina 

paremaks, kui seda otsustan ja valin.

Ma valin elada õnnetundes, armastuses ja küllusevoos.

Ma valin kogeda rikkust, heaolu, jumalikku kantust igas eluhetkes.

Ma tunnen ennast ära kui jumaliku külluseportaali.

Olen eeskujuks nii endale kui ka teistele.

Mis iganes mu elus on olnud varasemalt, ma saan kõik oma elus häälestada nüüd vastavalt sellele, 

mis mulle tegelikult meeldib.

Ma luban endal olla mina ise ja puhas armastus.

Armastus minus juhib mind iga päev tegema just seda, mis on kõikide kõrgeimaks hüvanguks.

Ma lähtun oma tegudes heast enesetundest ja mõistuse arukusest.



Ma valin võtta regulaarselt aega ka enda südamega suhtlemiseks, et armastus saaks mind kõige 

efektiivsemalt juhatada.

Minu küllus on kõikide küllus - ma olen mõnusas energiavahetuses planeet maa, taevatähtede ja 

kogu loodusega.

Loodusvägi toetab ja tugevdab mind iga päev.

Ma valin olla ühenduses rahu ja tasakaaluga - selliselt olen kõige efektiivsem oma tegemistes.

Ma valin ka regulaarselt lõõgastuda.

Mu keha annab mulle teada, mis on minu jaoks parim.

Läbi lõdvestuse tulevad mulle suurepärased ideed ning uued elukvaliteeti tõstvad tegevused 

ilmutavad end kerguse ja lihtsusega.

Mu juures on alati soe ja helge olla.

Ma soojendan enda armastusega alati kõigepealt iseennast, siis mul on piisavalt, et ka teistega 

jagada.

Ma luban endal hingata sügavalt läbi kõikidest tunnetest, kogemustest ja arvamustest.

Ma olen teadlik, et heasoovlikkus on alati võiduenergias, seepärast valin olla heasoovlik.

Minu küllus avaldub ka minu rahalises rikkuses ja ma unistan julgelt, missugune võiks olla mu 

igakuine sissetulek.

Ma julgen julgelt unistada kindlatest numbritest ja otsustan, et alla selle ma enam ei lepi.

Ma valin selgelt ära otsustada, mitu tundi nädalas soovin rahakülluse voo hüvanguks panustada.

Ma valin oma meeldimise tunde järgi otsustada, mida rahakülluse loomiseks üldse panustada tahan. 

Olgu armastus mu teejuht!

Ma valin teha sujuva ülemineku oma praegusest elustiilist uude.

Ma palun oma DNA-s muuta kõik negatiivsed ja mind vähendavad, pidurdavad, 

vaesusteadvuse programmid ja need asendada Lakshmi selge juhatuse, mõistmise ja 

eduvooga.

Valin südames teadvustada väärtusetuse tunnet kui vana aja jäänukit. Valin selle vastu võtta 

enda südame valguses ja ümber transformeerida enese väärtustamiseks.

Aitäh, et andestan nendele inimestele, kes mind kasvatasid ja kohtlesid nagu ma poleks väärt 

maailma kõige paremat. Ka neid oli ilmselt nii koheldud ja nad arvasid, et see on õige. Ma 

valin need vaevalisuse mustrid nüüd endas täielikult peatada, muuta ja korrastada. Sündigu 

see praegu ja selles hetkes ja kõikide kõrgeimaks hüvanguks.



Olen vastutav oma teadvuse arengu eest. Annan vabaks kaassõltuvuslikud mustrid, mida olen 

oma vanemate/hooldajate/partnerite heakskiidu nimel endasse varasemalt istutanud.

Näiteks soovides neile meeldida hakkasin käituma sama ebatervete uskumuste kohaselt. See 

lugu on nüüd läbi.

Teie olete vabad, mina olen vaba. Ma loon nüüd endale uue reaalsuse.

Ma valin tagasi võtta oma väe vaesusteadvuse ja puuduse lugudest, suhetest ja draamadest.

Õnnistan ja tänan, et sain need kogemused.

Valin vastu võtta nende õppetundide tarkuse ja jätta kõrvale isiklikult võtmise otsused.

Teadvustan, et olen olnud terve aeg armastuse teenistuses ja iga kogemus oli vajalik õppetund.

Nüüd ja täna otsustan elada uuel moel.

Ma palun edasiseks eluks selget juhatust oma kõrgemalt minalt, kaitseinglitelt ja 

vaimsetelt teejuhtidelt, läbi enda südame ja armastuse valin vastu võtta uue elu uued mustrid.

Aitäh, et olen oma teekonnal alati toetatud, turvalisuses, kaitstuses, elurõõmus.

Aitäh, et minus on alati olemas suur õnnetunne ja tean, et see pole mitte lihtsalt tunne, vaid 

tegelikult mu tõeline olemus.

Ma valin olla õnne-kogemuses nii palju kui võimalik.

Mida õnnelikum olen, seda lihtsamalt kogu küllusevoog mu elus toimib.

Aitäh, et mu uus eluetapp algas just nüüd, minu otsusest elada uuel moel.

Ma valin nüüd luua ja elada imede-sagedusel.

Olen avatud ootamatutele lahendustele, võimalustele, uutele tutvustele, kogemustele ja erakordselt 

suurele mõnusale rikkuse- ja küllusevoole.

Ma olen valmis vastu võtma abi ja tarkuse, heasoovlikkuse ja Lakshmi õnnistused igas oma 

eluhetkes.

Sündigu kõik nii või midagi veel paremat olen valmis vastu võtma.

Ma olen ühenduses oma elusihiga ja tean, et mu südame tarkus teab, mis on mu missioon.

Aitäh, et mu mõistus mõistab samuti mu südamejuhatust.

Aitäh, et ma mõistan.

Aitäh, et ma näen.

Aitäh, et ma tunnen.

Aitäh, et ma tunnen ära.

Aitäh, et olen hästi maandatud ja tunnetan tugevaid külluse juuri enda jalgade all.



Aitäh enesekindlus, enese usaldus ja enese väärtustamine.

Aitäh, et olen ühenduses ka kõigi taevatähtede lõpmatu armastava juhatuse ja armastusevooga.

Aitäh, et oma hinges astun ma nüüd enda südame kuldsele troonile.

Olen oma maailma valitseja/valitsejanna.

Ma luban kõigil inimestel istuda nende südames nende kuldsele troonile.

Me kõik valitseme endi maailma ja oleme vastutavad nii oma heaolu eest kui ka kollektiivse 

loomingu eest.

Mõne minuti pärast palun ma endal teha järgmise sisemise dialoogi oma südamega.

Ma valin veidi aja pärast seansi lõpuosas kuulatada enda südame käest, mis on see, mida süda 

järgmise sammuna soovib läbi minu mu elus kogeda ja teha ning kuidas olla.

Ma valin seejärel ka vastavalt tegutseda.

Ma valin elada häälestuses, et täna on mu elu parim päev ja nii ka iga järgmine.

Ma valin olla oma südame juhatuse kuulamises ja vastavalt tegutsemises iga päev.

Süda räägib meeldimise keeles:

mulle meeldib …

ma armastan …

mulle meeldiks nii, et …

ma jumaldan seda, kui …

Ma luban endal harjutada ennast rääkima armastuse ja südame keeles just täna.

Peale seda võtan aega, et vastused enda jaoks soovi korral ka üles kirjutada ja astun oma uude päeva

ja oma uude ellu teadmisega, et olen püha, iga kogemus on püha ja iga võimalus on suur kingitus.

Aitäh, armas Lakshmi minus, ja Lakshmi kogu universumis.

Valin elada külluses.

Nüüd võtan mõned minutid et kuulatada ja meelde jätte, mis on mu südame juhatus.

Õnnistan ja tänan.


