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Мастер - класс для женщин.

Oleme üheksa kuud üsas, nabanööriga seotuna, emaga ühenduses... Kõik naised, kogu
naissugu, on energeetiliselt seotud üksteisega. See seos, jälg, on meie kehas naba
kujul kogu eluks ja pole oluline, onś meie vanavanemad ja vanemad veel meiega.
Naise, tüdruku, sündides saavad ka kõik vanemad ja vanavanemad ja esivanemad
endale koha suguvõsa struktuurides, see võtab uue liikme vastu, uued seosed... Uus
inimene saab emalt ja esivanematelt mitte ainult füsioloogilise päritolu elik geneetikaga
määratlletu, vaid ka komplekselt usud ja veendumused, mõtlemise skeemid ja
käitumismudelid ja veel midagi.... Kõik neid varjus ja nähtavad käitumismudeleid
antakse edasi ema liini pidi. See avaldavab meie meile elus sellist mõju, mis pole küll
palja silmaga nähtav, ent loob meie elu mustri ja meie elule pidepunktid. See tohutu
mõju pole hoomatav teadvuse tasemel, jääb alateadvusse ja just siit kujunduvad meie
realiseeruvad võimed, anded, võime suhteks, perekonna loomise soov ja eelistused,
töövõime, võime tegutseda, luua jne jne. See on ka meie eelhäälestus et olla
õnnetu/õnnelik, edukas, soovitult terve. Mõju on otseselt tervisele ja enesetundele, on
tervisehädasid, mis johtuvad just sellisest - „laiemast pärilikkusest“.
Naissoo Мandala (konstellatsioonitehnikas) – see on energeeiline struktuur, väli,
maatriks. Selle energia avaldub süvatasemetel, arheotüüpides, ja just see annab meile
võimalusi saada vastuseid KÜSIMUSTELE:
 Mida soovib minu naissoost Suguvõsa mind teostama, milliseid eluülesandaid
peaksin täitma, millele on minu suguvõsa toetus?
 Millised on tema soovid, nõuanded, põhimõtted, need mis antakse edasi
põlvkondade kestel? Kuidas nad aitavavad meid elada siin ja praegu samal ajal
dikteerides oma soove?
 Kas minu Sugu toetab mind? Kuidas ja milleks?
 Millised probleemid minu suguvõsa poolel segavad mind elada harmooniliselt?
Konstellatsiooniga (loome mandala) mille osavõtjad koos loovad, avame endale meie
Suguvõsa saladused, tema jõu ja eesmärgid. Need eeesmärgid, mis tuleb lahendada ja
leiame teed, kuidas seda teha ja seda kuidas tuua see meie igapäevasesse ellu
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HISV - Selle märgi all võidad! (In hoc signo vinces!) Konstantinus suure
nägemusest enne otsustavat lahingut Rooma väravate all Taevasse olevat
ilmunud ristikujuline valgus ja tähed IHSV. See on lääne kultuuriruumis ehk
tuntumaid nägemisi ja sellele järgnenud võidukast tegevustest, mis
sedapuhku muutis maailma ajalugu. …Võiduks oli vaja lippu selle deviisiga ja
see sõdalaste kilpidelegi kanda, võiduks oli vaja märki uskuda ja aktiivselt
kasutada.
Und näeme me igal ööl. Sel ajal Mina, keda me tunneme kui iseennast, lahkub
reaalsusest ja teadvustatud aladest ning algavad hoopis teistsugused protsessid. Ilma
mingite omapoolsete pingutusteta näeme mitmeid ja mitmesuguseid unesid. Igal ööl
saadab Unenägude Vaim meile teateid millestki väga olulisest. Mõnikord me
hommikul mäletame üht-teist nähtust, mõnikord ei pööra me nähtule üldsegi mitte
tähelepanu. Kui me ei tea kuidas lahti seletada nähtut, kui me ei valda unenägude
keelt, jäävadki meie unenäod shifreeritud ja seletamatuks maailmaks. Ka meie elu
saab muutuda shifreeritud unenäoks.
Кuidas saada teadlikuks oma Unenägude sõnumist?
Selles meistriklassis me käsitleme teemasid:
Unenägemine ja ärkvelolek. Mis on minu uni? Nägemuses – uni ärkvelolekus? Kuidas
ära tunda teadet, mille saadab meile Unenägu? Õudusunenäod – milles on nende
tegelik ilu ja jõud! Kuidas oma elus kasutada unenägude lugemise võimeid?
Meie keha „tarkus“. Kuidas see on seotud unenägemisega? Unenäoraamatutest
seletuste otsimise vajadusest üldse.
Nähtud unenägu teatab alati meile meie problemide lahendamise
võimalustest, ka väikseimatest võimalustest!

