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Sa oled suuteline looma oma elu!
Et Su Loojaks olemise loominguv ime saaks parimal moelõ

avalduda,  on  tarvis  osata  hoida  endas  k rgetõ

energiasagedust,  vallata  oma  eluj udu  ningõ

teadvusetasandeid, kus viibid.

ELUJ UD = TERVIS = NNETUNNE = LOOMISE V IMEÕ Õ Õ
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TEEMANT-TERVENDUSEST

Terve olemine t hendab terviklikkuses olemist.ä

Terviklikkus  pole  lihtsalt  haigustevaba  olek,  see  on  elamine
koosk las  oma  k rgeima  armastuse  v imega,  harmoonias  omaõ õ õ

s dame ja m istusega. See on olla loomulik, ja lihtne.ü õ

Elada koosk las loodusega tähendab õ

1) lähtuda loodusrütmidest, keha eripärast ja klimaatilisest/ümbruskonna
eripärast

2)  teha  otsustusi  kasutades  nii  ratsionaalset  meelt  kui  sisetunnet  e
intuitsiooni e m lemat oma ajupoolkeraõ

3) tegutseda lähtudes nnetundest, et valguskeha oleks tugev.õ

Valguskeha  on  nnetunde  keha.  nnetunne=armastus=meeldimineõ Õ
tervendab k ik t akrad, k ik hormonaal-näärmed, k ik rakud ja DNA ningõ š ō õ
kaitseb madalamate energiate eest.

Seda on vaja ise genereerida, ootamise asemel.
Me ei saa j uga sundida end midagi meeldima, me peame järgima omaõ
sisemist GPS juhatust. Ilma selleta pole v imalik!õ

INIMESE TEADVUS

Me oleme osa suurest teadvuse väljast, valguse ookeanist. 
Tegelikult oleme üks selle ookeaniga, kuid inimeseks olles v ime tajuda jaõ
kogeda  eraldatuse  tunnet.  Eraldus  p hineb  hirmul  ja  teadvustamataõ
aspektidel.
Vastutuse  v tmine  on  hirmu  vastand.  See  tähendab  enda  ühena-õ
tunnistamist.
V ttes vastutuse, on v imalik k iki eluaspekte oma tahte kohaselt luua.õ õ õ
See nnestub, kui see on koosk las k ikide südametega, kes on sellesõ õ õ
elumängus ühendatud.

ADVAITA (a-mitte dvaita-duaalsus sanskriti k)

Juba iidsed traditsioonid  räägivad maailma duaalsusest  kui  illusioonist  ja
mitteduaalsusest kui meie algolemusest.
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TEEMANT ON KS MAAILMA TUGEVAIMAID MATERJALE Ü

Teemant koosneb süsinikust. Samamoodi ka grafiit. Nende erinevus
seisneb struktuuris.
Elus loodus sisaldab alati süsinikku.
Inimese keha koosneb u 65% hapnikust, 18% süsinikust.
Ülejäänud elemente: vesinik, lämmastik jne on juba vähem.
Pea k ik looduselemendid on sündinud tähtede sees.õ
Seega v ime öelda, et oleme k ik tehtud tähetolmust.õ õ
Meie lähim täht on Päike. Universumis on lugematul hulgal tähti. Me
oleme k ik k igega ühenduses. Multidimensionaalsuse ehk ühendusesõ õ
olemise m istmine teeb meist  surelikust surematud, nii  nagu harilikõ
pliiats on pehme on ka inimese teadvus pehme ja m jutatav,  kesõ
pole  ärganud  enda  t elisele  olemusele.  Ja  nagu  teemant  on  üksõ
tugevaimaid metall-kristall-struktuure maailmas, on ka inimene, kes
on  ärganud  enda  multidimensionaalsuse  m istmisele,  tugev  jaõ
v itmatu.õ

M istes  enda  surematut  t elist  algset  olemust,  hajuvad  k ikõ õ õ
illusioonid  ja  oled  üksolemises  l pmatu  intelligentse  teadvuse-õ
olemusega. Seda v ime nimetada valgustunud olekuks.õ
See on meie k igi algne olemus.õ

Et  seda  kogeda,  on  tarvis  m ista  ühendatust  loodusega,  endaõ
loomulikkusega,  enda  tuumolemusse  ankurduda.  Su  tuum-olemus,
algne olek on ndsus,  rahu,  valgus,  igavikuline l pmatu armastus.õ õ
Selles seisundis elamine on puhas ja loomulik lihtne olek, kus inimene
tunnistab ennast kui Jumala osa, kui jumala saadikut siin maa peal ja
lähtub oma tegudes armastusest. See on vägivallatu olek.

Me oleme sama algallika osakesed, keskpäikse kiired.

Me  hingame sama hku,  mida  toodavad  puud,  sööme taimi,  misõ
kasvavad aias, koosneme samadest elementidest, mis on olnud kord
k du ja muld, me elame majades, mis on tehtud looduselementidest,õ
joome vett, mis on olnud kunagi vihm, mis on olnud kunagi kellegi
nnepisarad... M istad? See k ik on suur ringlus!õ õ õ

Rikkuda loodust, see on rikkuda iseenda elu! Kuna me oleme alles nii
algusjärgus  oma  arengus,  et  me  pole  veel  nii  selgelt  kollektiivselt
m istnud, kuiv rd ebaloomulikud on need magnet-wifi jne kiirgused,õ õ
mida oleme loonud, siis inimesed, kes enda magnetvälja korrastada ei
oska,  kogevadki  suuri  kannatusi.  Need  masinad  ja
elektromagnetlained  ju  m jutavad  meid  ikka,  kas  oleme  neistõ
teadlikud v i ei!õ
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See tähendab, et inimeste teadvusväli on pidevalt m jutuste all, midaõ
tavasilmaga näha ei saa, aga need m jutavad meie psüühikat, kehaõ
toimimist, nnetunnet ja tervist!õ

Kahjulikke  magnetvälju  loovad  näiteks:  mikrolaineahi,  wifi-rooter,
televiisor, arvuti, telefon, k rgepingeliinid. Kui inimene on liigselt nendeõ
m jusfääris ilma piisava maanduseta, siis keha ei suuda end ise äraõ
tasakaalustuda  ja  hakkavad  ilmnema  k rvalekalded  niiõ
psühholoogiliselt, vaimselt kui ka füsioloogiliselt.

nneks  saame  kasutada  kasulikke  magnetvälju,  et  neid  nähtusiÕ
korrigeerida!
K ige  efektiivsem  kasulik  magnetväli  on  Sinu  enda  selgeltõ
armastusele  häälestunud  teadnus!  Keskendudes  armastusele  ja
teadvustades enda magnetilist ühendatust, M JUTAD ise enda kehaÕ
positiivsel.

Kuna  keha  on  ise-tasakaalustuv  süsteem,  siis  v ttes  endaleõ
regulaarselt  piisavalt  puhkuseaega  ja  aktiveerides  enda
magnethoovused igetpidi ringlema, oled isetervenemisesüsteemis jaõ
välised m jutused ei saa Sulle viga teha.õ

Loomulikult tasub olla väga m dukas mistahes kogemusega ja mitteõõ
oma keha liigselt kurnata.
See tähendab, et vähemalt kord päevas oleks hea käia end looduses
laadimas ja/v i teha elektromagnetvälja tasakaalustumist e teemant-õ
tervenduse seanssi.

SEANSSI V IB KOGEDA :Õ
HARJUTUSTENA
MEDITATSIOONINA (taotlused + visualiseerimine) 
KOMBINEERITUD SEANSINA (liikumine + taotlused)

Need  seansid  aitavad  inimesel  taas-ühenduda  ja  joonduda  enda
loomulikkuse ja seega ka külluse- ja armastuse olemusega.
V ime seda nimetada voogu tagasi liikumiseks.õ
Voos  elamine  on  kogemus,  kus  igal  sammul  on  Sul  olemas  k ikõ
vajalik,  et  astuda  järgmised  sammud  –  Sul  on  piisav  eluj ud,õ
teadmised, info, ressursid.
Mis  taseme  voogu  lülitud,  s ltub  suuresti  Sinu  v imest  endõ õ
väärtustada, hinnata ja ennast armastada, Su sisemisest tarkusest ja
päritud mustritest.

5



6



TEADVUSESEISUND ÕNNETU ÕNNELIK

KUIDAS SAAD 
GENEREERIDA

TEE MIDAGI MUUD, 
KUI SISETUNNE 
ÜTLEB JA RÄÄGI 
SEDA, MIDA SA 
TEGELIKULT EI 
TUNNE TÕDE OLEVAT

ÜTLE SEDA, MIDA 
MÕTLED JA TEE 
SEDA, MIDA ÜTLED –
ELA TÕES!

PÕHILINE KÄIVITUS HIRM (-) MEELDIMINE (+)

KES ON VASTUTAV TEISED ISE

KOGEMUS HÄDAD, 
PROBLEEMID

HEA TERVIS

RÜTM RAHUTUS RAHU

PÕHILINE TUNNE OHVER LOOJA

Et kogeda armastust, ei ole meil vaja seda kuskil mujalt juurde saada, 
vaid kõik see eest ära võtta, mida ise sinna ette pannud oled.

Kus on Su näidik praegu?
Kus tahad, et oleks?
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Palun võta aega, et läbi mõelda, mis on Su elus olnud sellist, millesse 
oled investeerinud ja oled kogemustest tagasi saanud vähem, kui oled 
panustanud

 ✎ MINA VALIN ANDA VABAKS J RGMISED HARJUMUSED JA K ITUMISMUSTRID:Ä Ä

✎ MA OLEN OTSUSTANUD OLLA NNELIK, SESTÕ

✎ MA VALIN SELLEKS IGAP EVASELTÄ

 ✎ IGAN DALASELTÄ

✎IGAKUISELT

MA OLEN T NULIK K IGI MULLE OSAKS LANGENUD NNISTUSTE EEST!Ä Õ Õ
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Meditatsioon 

Enese tasakaalustamine 
Ma austan ja armastan ennast just sellena, kes ma olen. 

Ma aktsepteerin ennast ja võtan vastu koõiko nätavaad ja vajjatuad asnetkotiad just 
nüüad.
Ma tunnistan oma tejvikolikokoust ja taiust koogu inimlikou ja jumalikou olemusena, 
koõigena, koes ma olen. 

Ma hingan sügavalt ja valin võtta selle aja just nüüad just enadale, et koojada saata 
ja taiade viia oma ̈ingeleningu koõjgeim notentsiaal. Ma valin teaadlikoult ̈aalestuada
sellele ning lubaada enadal seada koogeada. Ma luban iseenadal ennast ajmastaada ja 
õnnistaada. 

Toon tahelepanu iseendale, oma kehale, oma tunnetele, oma m̃tetele ja 
olemisele. 

Ma luban enadal olla lïtne, loomuliko, lõadvestunuad. Hingan sisse enese 
ajmastamise magusat ajoomi ja tunnetan oma koëa. Teen naaj sügavat 
̈ingetõmmet. 

Labi ajmastuse enejgia taotlen maletamist oma teistest koëastustest, kous olen 
olnuad meistejliko koõiges selles, miada koa selles koëastuses suujenajaselt osata 
soovin. Taotlen oma vajjatuad annete ja võimete avaladumist nii minu koui koõikoiade 
̈ingeade koõjgeimakos ̈üvangukos ja koõikoiade oma annete ja jumalikoe koingituste 
ajatunadmist ning koasutamise oskoust igal ̈etkoel õigel ajal õiges koöas. 

Ma mõistan oma ejakoojadsust ja vagevust. Ma mõistan, et igaü̈el on siin miadagi 
ejakoojadset koa teistega jagaada. Keskoenadun sellele, et olla nütaimsiijaim vejsioon 
iseenadast. See insnijeejib koa teisi olema oma ̈inges vabaad, koes seada koogeada 
soovib. 

Ma ̈ingan sügavalt ja taotlen tugevat maandust. Hoian täelenanu oma 
jalgadel. Hingan sisse usaladust ja valja austust maise koogemuse sütes. Teen naaj
sügavat ̈ingetõmmet. 

Labi jalgaade olen ü̈enaduses Maa-energiaga – võimsa ja vaestava koiijgusega, 
mis on toitev ja ̈oiadev. Olen tanuliko, et saan siin nlaneeadil olla. Hingan sügavalt. 
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Toon täelenanu nüüad oma süadamele, koujutlen kouladset voogu sisenemas 
süadamesse selja tagant. Luban oma ajaloo-energiatel saaada õnnistuse voo 
osalisekos ja tanan koogu oma minevikokou. Hingan ü̈e minuti jookosul vaga sügavalt
ja koujutlen, kouiadas mu kojoonkoeskous avaneb ja avajadub mõistes iga sünadmuse 
olulisust – koõiko, mis on olnuad, on mul aiadanuad jõuada just siia. Aitä, et tejve 
mineviko on minu toetusekos ja jõustamisekos. Labi tanutunade saab koogu ajalugu 
tjansfojmeejituad mulle koasutatavakos elutajkousekos. 

Hoiades täelenanu oma süadamel luban nüüad õnnistuse vool koiijguada süadamesse 
koa eestnoolt, võtan vastu oma Tuleviku Mina tajkouse ja jüatuse, koõjgeima 
notentsiaali teekoonna teaadlikokousekos intuitsiooni. Luban enada snontaansuse vool 
koanada enad just selliselt, et võin elaada koülluslikous õnadsusevoos ja sisemise tajkouse 
jüatuses. Hingan sügavalt ja tunnetan valgust võimenadumas kouladsekos tugevakos 
valgusesambakos, mis labistab tejve mu koëa. Valgusesammas koiijgub labi süadame
koõigis suunadaades, võimenadaades veelgi koa mu maanadust ja ü̈enadatust Maa 
enejgia Pü̈a Missiooni valgusega. Ja valgus koejkoib üles koa labi mu nealae, 
koõjgenadaades veelgi vibjatsiooni ja avatust uutele iadeeadele labi mu kojoonkoeskouse, 
labi ülemise koeskouse mu nealae koöal  c  m koaugusel. Hingan sügavalt ja 
tunnetan jäu. 

Taotlen tugevat tasakoaalu oma koõigis süadamekoeskoustes, koõigis oma 
enejgiakoeskoustes – koiijgumist ja avatust sisemiste nlaaniade ja koõjgemate 
adimensiooniade tejvikolikokouse tajkousele. Võtan aega l̃dvestumiseks ja 
nautimiseks 1 2 minuti jookosul. Taotlen tasakoaalu koõigi oma olemise tasanadite 
väel, enejgetiseejimist ja enese tugevadamist. 

(sule silmad ja puhka 1-2 minutit ennast tunnetades)

Hingan sügavalt ja jatkoan vabastamisega. Taotlen koõigi nenade enejgialaengute ja
blokoeejingute vabastamist, mis minad enam ei toeta. Pettumusead, fjustjatsioon, 
̈abi, süü, vïa, koujbus, teaadmatus ja angistus, luban neil läkouada ja koeskoenaduades 
oma seljale, taotlen oma neejunealiste uuenadamist ja nütust. Minu koëa on 
nüas valguse temnel ja koõiko koogemusead on mulle toetusekos. Vabanenuad enejgia 
muunadub mulle taas koattesaaadavakos nütakos elujõukos, mis on minad toetav ja 
vaestav. Hingan ja lõadvestun. 

Nüüad jüin oma selgjoogu niadi üles teemantenergiat, mis avab ja avajadab koõiko 
vajavaad, mis on tajvilikouad ja koöaseimaad mu valgustatuse teekoonnal. Hingan 
sügavalt ja tunnetav enejgia voolamist selga m̈̈ada üles, labi koaela ja nea ning 
otsaesise juujest valja. Aitä, et olen siin ja njaegu.
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Siin ja njaegu on ainus ̈etko, mis minad njaegu ̈uvitab. Onnistan ja tanan võimet 
majgata seada ̈etkoe siin. Tunnetan koëa ja ̈ingan sügavalt. 

Tunnetan oma kaelabasid ja enejgiat ümbej koate. Tunnetan oma jalalabasid ja 
jalgu ja tugevat maanadust. Võtan ̈etkoe, et koogeada tejvet koëa labi vat 
valgusesammast, kous valgus voolab nii ülevalt alla, koui alt üles. Hingan mõnead 
koojjaad sügavalt ja luban enadal seada magneẗoovust tunnetaada. 

Keskoenadun taas süadamele ja koõjgemale süadamekoeskousele – tejvikolikokouse ja 
õnnistuse koiijgusele sellest. Luban enadal võimenadaada ja koogeada L̃pmatu 
Armastuse voogu. Kojadan sisemuses enada sees sügavalt ̈ingates koolm koojada 
̈elades vaikoselt või valjult  L̃pmatu Armastus, L̃pmatu Armastus, L̃pmatu 
Armastus. Ning lõadvestun sellesse. Mina olengi L̃pmatu Armastus. Hingan ja
lõadvestun. 

Tulen samastumise ja jollimanguade juujest vaikouse nausi. Luban enadal olla 
lïtsalt niisama, lïtsalt Olemine Ise. Võtan nautimisekos aega minuti või naaj – 
kouiadas ise soovin. 

Tunnetan oma tujjaniijkoonada ja koaela tagaosa. 

Ütlen enada nime koõva ̈aalega ja lisan  olen puhas valgus, armastus, kohalolek 
ja kaastunne. Minu elu eesmajko on olla mina ise, siijalt, ausalt ja tões. Valin 
elaada oma elu teaadlikoult ja mõistes, et ma loon enada mõtte, sõna ja koaitumisega 
enada jeaalsust. Süütunade ja ̈abi enejgiaad taotlen tjansfojmeejiada õnnistusekos ja 
koaastunadekos, mõistes, et koa neead oliad jumalikouad koogemusead. 

Seanss, miada just enadale nakokousin, aitas mul tugevadaada ü̈enadust Maa 
energiaga, Minu K̃rgema Mina energiaga ja minu t̃elise olemuse 
maletamisega. Võin seada koojjata ja tëa just nii nalju, koui soovin. 

Iga koojad, koui seada seanssi koogen, tugevneb mu intuitsioon, tejveneb mõtlemine, 
tasakoaalustuvaad koõiko minu olemuse tasanadiad. Olen koingitus tejvele maailmale.
Aitah, et mu valguskeha on tugev, aktiivne ja tasakaalus. 

Ma austan ja ajmastan ennast koui Lõnmatut Ajmastust. Namaste! 

Võiad võtta koa mõnusalt aega, et koijjutaada jajgmisele lëele koa enada seansi koogemusest, nii saab 
see najemini ankoujaduada.

11



12



Meditatsioon 

KAASLASE  TASAKAALUSTAMINE
TEEMANTENERGIAS

See  seanss  aitab  kiirelt  tasakaalustada  oma  kaaslast  või  inimeste  gruppi  –  võid  seda  teha  nii  sõpradele,
sugulastele,  oma  klientidele,  kui  ka  huvilistele,  kes  alles  soovivad  teada  saada,  mis  see  Tasakaalustamine
Teemantenergias  endast  kujutab.  Võid  seda  teha  nii  kohapeal  seansina,  silmast  silma  kohtudes,  aga  ka
kaugseansina, läbi telefoni, skaibi teel või ka telepaatiliselt ühendudes. Seanssi võid teha ka mõne oma idee või
projekti õnnistamiseks. Seanssi on hea teha samal ajal, kui seda vastu võetakse, aga kui oled juba vilunum, võid
katsetada ka teistesse aja-akendesse tegemist, mida ka Maagilise Reiki koolitustel õpetatakse.

Seansi  saaja  võib  mugavalt  lõdvestuda  –  istuda  või  pikutada,  kuidas  tuju  on.  Eelistatuim  on  istumine,  kuna  siis
selgrookanal ja kundalini selles saavad olla kõige efektiivsemalt suuremate blokeeringute vabastamise ajal.

Olulised märksõnad seansil on mugavus (et nii Sul, kui kogejal on hea olla), sügav hingamine (aitab lõdvestusele hästi
kaasa) ja  austus – me austame iga inimest ja tema eripära. Usun, et igaühel on mingi väga erakordne panus meie
tervikliku  maailma  loomesse  ja  lubades  igaühel  välja  tuua  just  tema  kordumatu  individuaalne kingitus  maailmale,
võidame sellest kõik! Seansi sooritamiseks võiks minna u 30-45 minutit. Lõikude vahel on hea, kui saad ka ise sügavalt
hingata ja hetkeks silmad sulgeda ja tuua tähelepanu enda sisse.

Selles seansis olevad sammud ja järjekord oluline. Kui soovid pisut enda jaoks sõnastust kohendada, et oleks rohkem
Sinu moodi, on seda lubatud teha. Kui aga soovid teha kardinaalseid sisulisi muudatusi, võid seda loomulikult teha
(vaba tahte planeet ju), ent siis nimeta seda palun ka oma nimetusega.
Lugemisel võiks hääletoon olla rahulik, ent enesekindel, sõbralik ja soe. Anname ju läbi hääle edasi pühitsust, mis võib
avada inimese jaoks tema hinge kõrgeimad eesmärgid ja äratundmise oma Püha Olemuse kohta!

SISSEJUHATUSE TEGEMINE
Enne seanssi on hea, kui saad inimest pisut teemasse sisse juhatada. Näiteks küsides, mis on see, mida ta seansi käigus
enda  jaoks  muuta  või  luua  soovib.  Kui  on  mingi  konkreetne  teema,  millega  tegeleda,  siis  see  ka  paberile  selge
sõnastusega üles kirjutada. Näiteks nii: Aitäh, et võin kogeda… ja siis lisada, mis see uus kogemus või olek on, mida
soovitakse. Võid selle kirjutada oma kliendi eest, aga võid anda ka talle endale võimaluse läbi oma käe seda enda jaoks
üles täheldada.

Sel  ajal,  kui  kliendiga  tegeled,  toeta  teda  energeetiliselt  –  visualiseerides  sädelevat  kaunist  teemantvalguse
sammast läbi tema voolamas nii alt üles kui ülevalt alla. Pea meeles, et see, kui tähelepanelikult Sa inimest kuulad ja
tema suhtes  huvi  tunned,  määrab  suuresti  ka  selle,  kui  usaldusväärselt  oma kaaslasele  mõjud!  Puhas  kaastundlik,
sõbralik ja soe kohalolu on teinekord palju parem variant, kui palju teaduslikke sõnu või liigset informatsiooni.

Lühidalt võid inimesele mõista anda, et tema keskmes voolab puhas Algallika e Terviklikkuse valgus, oleme kõik
multidimensionaalelt  ühenduses  ja  mõjutame üksteist  oma sõna,  mõtte  ja  teoga.  Anname ka mõista,  et  kõiki  neid
energialaenguid saab muuta, mis iganes me oma minevikus oleme korda saatnud või tasakaalutuses öelnud. Muutes
iseenda energiasagedust  nüüd ja  praegu,  saavad  sellest  mõjutatud  nii  meie  minevik,  kui  ka  tulevik,  kuna  kõik  on
ühenduses. Planeet Maa liigub kõrgemasse energiasagedusse ja me õpime kõik selles uues sageduses elama. Et seda
teha hästi tasakaalustatult, on väga kasulik taolisi tasakaalustumisi aeg-ajalt teha. Nii,  nagu klopime puhtaks vaibad ja
tekid oma kodus, samamoodi on tarvis ka aegajalt omaenda energiaväli korrastada, et saaksime edasi liikuda võimalikult
sujuvalt. Selgita seda, et energia tõuseb nii mööda jalgu Maa seest üles, kui laskub pea kohalt alla, tuues suurema
inspiratsioonivoo  ja  armastuse  enesrgias  elamise  oskused.  Hoides  oma  südamepiirkonnas  enam  energiat,
tugevneb meie immuunsus-süsteem ja tasakaalutsuvad kõik energiakeskused. Iga seansiga energiavoog suureneb
ja selliselt saab inimene õppida kasutama enam oma väge ja tasakaalu.

Head abilised seansside eel on ka näiteks Meistrikaardid, mida saad valikus pakkuda. 
Näiteks, kui taotlus on valmis, siis paluda võtta 
1. meistrikaart – mis on see, missugusele omadusele erilist tähelepanu pöörata, et see soov täituks?
2. meistrikaart – mis omadus aitab esimesel omadusel hästi välja tulla? (meistrikaart nr 1 toetuseks).

Anna inimesele ka veidi aega ise selle üle mõtsikleda, paku juua vett või taimeteed ning seejärel võibki asuda
seansi juurde.
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Seansi ajaks palu inimes(t)el sulgeda silmad ja hingata sügavalt. Anna märku, et kui mõte läheb rändama, siis seda
märgates, tuua lihtsalt tähelepanu tagasi Sinu hääle kuulamise juurde ja oma keha tunnetusele. Kui tuleb uni, siis see
on ok ja millegipärast muretseda pole tarvis.

ALUSTAME SEANSIGA

Ma austan Sind just sellisena, nagu oled..  (paus 5 sek)

Oled  vastu  võetud  kõigega,  nagu  Sa  oled,  kõikide  oma  nähtavate  ja  varjatud
külgedega. (paus 5 sek)

On  aeg  tunnistada  oma  terviklikkust  ja  täiust  kogu  Sinu  inimliku  ja  jumaliku
olemusena – kõigena, kes oled. See, mida seansil koged, on Sinu enda vägi, mis
Sinuga taas-ühineb ja Sind jõustab. Mina olen lihtsalt abiline. (paus 5 sek)

Palun hinga sügavalt ja lõdvestu tugevas maandatuses.  (paus 5 sek) See on aeg Sulle
endale, et keskenduda oma kõrgeima potentsiaali ellu viimise häälestusele. Võid
oma kõrgeima potentsiaali kogemusega iga hetk teadlikult joonduda, andes endale
loa seda kogeda. Me saame selleks ühiselt kasutada nii taotlusi, visualiseerimist,
tunnetust ja lõdvestumist. Mina olen Sinu abiline sel rännakul. Sinu enda sisemine
tarkus määrab ära selle seansi kulgemise ja kogemuse sügavuse. Taotleme, et nii
see  seanss,  kui  kõik  selle  viljad  on  nüüd  ja  alati  pühendatud  armastusele  ja
valgustatusele.  Seansi  lõpetame  tervitusega  „Namaste”,  mis  tähendab  sanskriti
keeles: ma austan Sind endas, ennast Sinus, armastan ja soovin Sulle kõike head.
(paus 5 sek)
Kas praegu mu lugemise tempo ja hääletoon on Sulle sobilik, või soovid kuidagi
teistmoodi? (anna aega vastata)

Aitäh! Võid hingata sügavalt ja lausuda minuga koos vaikselt või valjult: 
(loe lause juppide kaupa, et inimesel oleks paras meelde jätta, ja aega järele korrata… soovitan allajoonitud
sõnu rõhutada. Tunneta ka ise nende sõnade mõju iseendale!)

„Valin võtta selle aja nüüd endale, 
et korda saata ja täide viia 

oma hingelepingu kõrgeim potentsiaal. 
Ma valin teadlikult sellele häälestuda 

ning lubada endal seda kogeda. 
Ma luban iseendal ennast armastada ja õnnistada.”

Too tähelepanu iseendale, oma kehale, oma tunnetele, oma mõtetele ja olemisele.
(paus 10 sek – üks sügav hingetõmme)

Luba  endal  olla  lihtne,  loomulik,  lõdvestunud.  Hinga  sisse  enese  armastamise
magusat aroomi ja tunneta oma keha. Tee paar sügavat hingetõmmet. 
(paus 10 sek – üks sügav hingetõmme)
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Läbi armastuse energia taotleme mäletamist oma teistest kehastustest, kus oled
olnud  meisterlik  kõiges  selles,  mida  ka  selles  kehastuses  suurepäraselt  osata
soovid. (paus 10 sek – üks sügav hingetõmme)

Taotleme Su varjatud annete ja võimete avaldumist nii Sinu kui kõikide hingede
kõrgeimaks hüvanguks ja kõikide oma annete ja jumalike kingituste äratundmist
ning kasutamise oskust igal hetkel – õigel ajal õiges kohas.
(paus 10 sek – üks sügav hingetõmme)

On aeg tunnistada oma erakordsust ja vägevust. (paus 5 sek)  Igaühel on siin midagi
erakordset ka teistega jagada. Palun võta hetk, et mõtiskleda, mis tunne võiks olla
elades kogemuses, kus lubad endal olla puhtaim, siiraim versioon iseendast. 
(paus 20 sek)

Seega oled inspiratsiooniks ka teistele olema oma hinges vabad, kes seda kogeda
soovib. (paus 5 sek)

Palun hinga sügavalt ja taotle veelkord tugevat maandust. Hoiame tähelepanu oma
jalgadel. Hinga sisse usaldust ja välja austust maise kogemuse suhtes. Palun tee
paar sügavat hingetõmmet. 
(Palun hinga ka ise sügavalt, tunnetades sel ajal oma jalgu.)

Läbi jalgade oleme ühenduses Maa-energiaga – võimsa ja väestava elujõuga, mis
on toitev ja hoidev. Oleme tänulikud, et saame siin planeedil õppida ja areneda.
Palun hinga sügavalt. (paus 10 sek – üks sügav hingetõmme)

Palun  too  tähelepanu  nüüd  oma  südamele,  kujutle  teemantenergia-voogu
sisenemas südamesse selja tagant. (paus 5 sek … võid kaasa aidata ka oma visualiseerimisega.)

Luba  oma  ajaloo-energiatel  saada  õnnistuse  voo  osaliseks  ja  täna  kogu  oma
minevikku. Palun hinga ühe minuti jooksul  väga sügavalt  ja kujutle, kuidas Su
kroonkeskus  avaneb ja  avardub mõistes  iga  sündmuse olulisust  – kõik, mis  on
olnud, on Sul aidanud jõuda just siia. (paus 10 sek – üks sügav hingetõmme)

Võid lausuda koos minuga vaikselt või valjult: 
(loe lause juppide kaupa, et inimesel oleks paras meelde jätta, ja aega järele korrata… soovitan allajoonitud
sõnu rõhutada. Tunneta ka ise nende sõnade mõju iseendale!)

„Aitäh, et kogu mu minevik 
on minu toetuseks ja jõustamiseks. 

Läbi tänutunde saab kogu ajalugu transformeeritud 
mulle kasutatavaks elutarkuseks.

Aitäh! Aitäh! Aitäh!”

(paus 5 sek – üks sügav hingetõmme)
Hoides tähelepanu oma südamel luba nüüd õnnistuse vool kiirguda südamesse ka
eestpoolt, võtta vastu oma Tuleviku Mina tarkus ja juhatus –kõrgeima potentsiaali
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teekonna teadlikkuseks omaenda  intuitsioon.  (paus 5 sek)  Luba enda spontaansuse
vool kanda end just selliselt, et võiksid elada külluslikus õndsusevoos ja sisemise
tarkuse juhatuses. Kas Su sisemisel tarkusel on Sulle praegu mingi sõnum. Kui jah,
võid  seda  lausuda vaikselt  või  valjult. Saan selle  Sinu jaoks  üles  kirjutada, kui
soovid. (anna aega mõtiskleda ja tunnetada u 20 sek) Kas oled valmis jätkama? (Kui vastus on
jaatav, siis loe edasi. Kui inimene tahab veel mõtiskleda, siis palu tal märku anda, kui ta on valmis jätkama.)

Aitäh!  Hinga  palun  sügavalt  ja  tunneta  valgust  oma  südames  võimendumas
kuldseks tugevaks valgusesambaks, mis läbistab tervet Su keha. (paus 5 sek)

Valgusesammas kiirgub läbi südame kõigis suundades, võimendades veelgi ka Su
maandust ja ühendatust Maa-energia Püha Missiooni valgusega. Ja valgus kerkib
üles ka läbi Su pealae, kõrgendades veelgi vibratsiooni ja avatust uutele ideedele
läbi Su kroonkeskuse, läbi tähekeskuse Su pealae kohal u 60 cm kaugusel.
(paus 5 sek) Hinga sügavalt ja tunneta rahu. (paus 5 sek)

Taotleme tugevat tasakaalu kõigis Su südamekeskustes, Su kõigis energiakesktes,
kiirgumist ja avatust sisemiste plaanide ja kõrgemate dimensioonide terviklikkuse
tarkusele.  Palun  võta  aega  lõdvestumiseks  ja  nautimiseks  1-2  minuti  jooksul.
Taotleme tasakaalu kõigi Su olemise tasandite vahel, energetiseerimist ja enese
tugevdamise oskuse suurenemist. (paus 1-2 min)

Palun  hinga  sügavalt,  me  jätkame  vabastamisega.  Taotleme  kõigi  nende
energialaengute ja blokeeringute vabastamist, mis Sind enam ei toeta. Pettumused,
frustratsioon, häbi, süü, viha, kurbus, teadmatus ja ängistus, lubame endal kõik
need oma südame valgusesse vastu võtta, muundada need puhtaks kaastundeks ja
elujõuks. (paus 5 sek) Keskendudes Su seljale, taotleme Su neerupealiste uuendamist
ja puhtust.  (paus 5 sek)  Sinu keha on puhas valguse tempel ja kõik kogemused on
Sulle toetuseks. Vabanenud energia muundub Sulle taas kättesaadavaks puhtaks
elujõuks, mis on Sind toetav ja väestav. Palun hinga sügavalt ja lõdvestu. (paus 5 sek)

Nüüd juhime Su selgroogu pidi üles kuldset energiat, mis  avab ja avardab kõik
väravad, mis  on  tarvilikud  ja  kohaseimad  Su  valgustatuse  teekonnal.  Hingame
sügavalt ja palun Sul tunnetada, tajuda, kujutleda või mõelda energia voolamisest
selga  mööda  üles,  läbi  kaela  ja  pea  ning  otsaesise  juurest  välja.  Võtame  aega
tänulikkuseks vaikuses. (paus 10 sek)

Võid lausuda koos minuga vaikselt või valjult: „Aitäh, et olen siin ja praegu.” 
(paus  5  sek)  Siin ja praegu on ainus hetk, mis meid praegu huvitab. Õnnistame ja
täname võimet märgata seda hetke siin. Võta palun hetk, et tunnetada oma keha ja
hingata sügavalt. (paus 5 sek)
Palun tunneta oma käelabasid ja kätest kiirguvat kaastunde jõudu. Tunneta oma
jalalabasid ja jalgu ja tugevat maandust. Võta hetk, et kogeda tervet keha läbivat
valgusesammast, kus valgus voolab nii ülevalt alla, kui alt üles. Palun hinga mõned
korrad sügavalt ja luban endal seda magnethoovust tunnetada.
(paus 10 sek – üks sügav hingetõmme)
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Palun keskendu taas südamele ja kõrgemale südamekeskusele – terviklikkuse ja
õnnistuse kiirgusele sellest. Luba endal võimendada ja kogeda Lõpmatu Armastuse
voogu. Naudi seda valgust ja soojust, see oled Sina ise! 
(paus 10 sek – üks sügav hingetõmme)

Korda sisemuses enda sees sügavalt hingates kolm korda öeldes vaikselt või valjult:
Lõpmatu Armastus, Lõpmatu Armastus, Lõpmatu Armastus. Ning lõdvestu sellesse.
(paus 10 sek – üks sügav hingetõmme või nii kaua, kuni klient kordab kõva häälega taotlust).

Sina oledki Lõpmatu Armastus. Hinga ja lõdvestu.
(paus 10 sek – üks sügav hingetõmme)

Tuleme samastusmise ja rollimängude juurest vaikuse pausi. Lubame endal olla
lihtsalt niisama, lihtsalt Olemine Ise. Võtame ühe minuti nautimiseks aega.
(paus 1 min – hinga sügavalt ja kujusta klienti teemantavlguse sambas)

Palun tunneta oma turjapiirkonda ja kaela tagaosa. (paus 5 sek)
Ütle kliendi nimi kõva häälega ja lisa: Oled puhas valgus, armastus, kohalolek ja
kaastunne. Sinu elu eesmärk on olla Sina ise – siiralt, ausalt ja tões. (paus 5 sek)

Me võime valida elada oma elu teadlikult ja mõistes, et loome ise enda mõtte, sõna
ja käitumisega enda reaalsust. Süütunde ja häbi energiad taotleme transformeerida
õnnistuseks ja kaastundeks, kui neid veel peaks kunagi esinema, mõistes, et  ka
need olid jumalikud kogemused. (paus 5 sek)

Seanss,  milleks  praegu  oma aega  ja  energiat  investeerisid,  aitas  Sul  tugevdada
ühendust Maa energiaga, Tähtede energiaga ja Sinu tõelise olemuse mäletamisega.
Võid seda korrata ja teha just nii palju, kui soovid. (paus 5 sek)

Iga kord, kui seda seanssi  koged, tugevneb Su intuitsioon, terveneb mõtlemine,
tasakaalustuvad kõik Sinu olemuse tasandid. OleD kingitus tervele maailmale.
(paus 5 sek)

Ma austan Sind kui Lõpmatut Armastust. (paus 5 sek)

Ole õnnistatud! Namaste! (paus 10 sek, jätka kui inimene on veel suletud silmadega ) Võid ärgata
värskena ja avada oma silmad! Tere tulemast uude reaalsusesse!

Palun küsi ka kliendi tagasisidet, paku juua ja julgusta omaenda eeskujuga elama oma elu uues sageduses!
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Selle kursuse energiasümbolid on Stella Shakti kanaldatud 
abivahendid, et oma taotluse ja keskendumise j ud suunata just õ
sellele, mida kogeda soovid.

K ik need sümbolid on kasutamiseks k ikide k rgeimaks õ õ õ
hüvanguks.

Kui soovid, v id kanaldada ka enda sümbolid.õ

TERVIKLIKKUS SIIN JA PRAEGU
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TAOTLEME TRANSFORMATSIOONI ARMASTUSE ENERGIAS!

ANNAN VABAKS VALIN VÕIMENDADA
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Seda sümbolit kasutada, kui tunned raskust, pinget, stressi.
Aitab koheselt luua puhta teadvuse olemuse mäletamise..
Mida enam praktiseerid, seda enam ennast ära tunned!

HINGAMISHARJUTUS (RÜTM 4-4-4-4 / 6-6-6-6/ 4-4-4-4)

HINGAN SÜGAVALT SISSE ARMASTUST ENDA SEEST
HOIAN HINGE KINNI JA LUBAN ENDAL HOIDA SUURT ARMASTUSE LAENGUT
HINGAN VÄLJA JA KIIRGAN SEDA KÕIKJALE MAAILMAS
HOIAN HINGE KINNI JA SAAN ARMASTUSE ENDA SEEST, LÄBI KÕIKIDE 
RAKKUDE SEE KIIRGUB MU KESKMEST

SISEMISE PÄIKSE HARJUTUS

ÜHENDUS MAAGA
ÜHENDUS TÄHTEDEGA
KIIRGAN OMA KESKMEST

VABASTAN END MINEVIKUAHELATEST

JOONISTAN PUHTA MINA SÜMBOLI JA HINGAN SÜGAVALT, MEDITEERIN 1 MIN, 
KÜSIN SÜDAME JUHATUST
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Edasised kursused

1-päevane ettevalmistuskursus faasiõppeks
Saad õppida tegema lühikest energiaseanssi, kogeda juhendatud meditatsiooni ning 
teha soovikaarti.

Järgnevad FAASIÕPPED

I FAAS
SÜDAME JA MÕISTUSE TASAKAAL
 

See seanss aitab vabastada stressi, luua tugevama ühenduse mõtlemise ja 
tunnete vahel, nii et hakkame selgemalt mõistma, mida me tunneme ja 
tunnetama seda, mida mõtleme ja ütleme, et see oleks tõesti kooskõlas meie 
kõrgeima tarkusega – intuitsiooniga.
Tugev maandus toob sageli suurema rahu kogemuse ja ka usalduse ja maise 
heaolu tunnetamise võime.
 

II FAAS
KARMAVABASTUS
JA ÕNNISTUS UUEKS ELUKS
 

See seanss on elegantseks mineviku valu vabastamiseks. Läbi tänutunde 
õpime neid ajaloos saadud tarkusi ka igapäevaellu integreerima. Miski Su elus 
pole juhtunud kogemata. Kui kaob vastuseis sellele, mis on olnud, saame aru, 
et kõik meie minevikus on meile selgeks toetuseks ja annab meile hoopiski 
jõudu juurde, kurnatuse asemel.
Seansil töötatakse suurema osa ajast seljataguse piirkonnaga, sh ka selgroo 
energiate vabastamine, et elujõud saaks taas vabalt piiranguteta voolata.
Taotlus aitab aktiveerida ka vajalikud varjatud anded ja võimed.
See on kundalini ehk elujõuvoo armastusküllane voolata lubamise pühitsus.
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III FAAS
KOHALOLEK TEEMANTTEADVUSES
 

Sellel seansil vabastame kogu kehas asuvaid väiksemaid energiakeskuseid 
ning loome tugeva ühenduse maa-energiaga ja Kõrgema Mina tarkuse 
energiaga.
Väiksemad energiakeskused kehas mõjutavad otseselt ka emie suuremate 
energiakeskuste ehk tšakrate ehk hormonaalnäärmete tööd.
Meie keha on imeline instrument, ja meis saab avalduda tõeliselt võimas 
üksolemise mõistmine, kui oleme tasakaalus ja rahu seisundis. Selleks see 
pühitsus ongi!
 
 
 

IV FAAS
KÕRGEMA MINANA ELAMINE
 

Meil kõigil on sündides kaasas mitmed kingitused, mida siin inimeseks olles 
enda ja teiste jaoks saame enda elus lahti pakkida. See seanss aitabki 
väestada Su kõrgeima potentsiaali teel käimist, avada Su mõistmine selle 
suhtes, kes tõeliselt oled ning näha ka uusi võimalusi elus edasi liikumiseks 
armastuse energias.
IV faas võtab kokku kõigi eelnevate faaside olulisimad punktid ja tugevdada Su
närvisüsteemi. Elades selles energias on Su ümber justkui nähtamatu 
soomusrüü, mis ei lase enam madalasageduslikel energiatel Su ruumi 
tungida.
Su energiakeha saab tugevduse ja kasvava õnnistuste voo väekamaks 
kanaliks. Suurendades aga armastuse voogu läbi terve Sinu olemuse, saab 
toimuda ka kiirem ise-tervenemine ja ise-tasakaalustumine, milleks meie 
kehad ju võimelised on.
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