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Olen põline tallinlanna, elu esimene
pool möödus Pirita liivastel randadel ja
männimetsa varjulises rüpes.
Elutee käigus olen omandanud teadmisi
infotöötluse, sotsioloogia,
ajakirjanduse, meedia ja
kommunikatsiooni erialadel erineva
taseme õpetes.
Markentingiprojekt Avicenna Massaazierakoolis viis spaase
hoolitsuste ja teraapiate (sh aroomimassaaz, tšakrate laavakivi
teraapia, refleksoloogia, energeetiline jm) valdkonda kogemusi
omandama. Tutvusin ka hiina ja jaapani meditsiini alustega; Aura
Soma värvusvalguste maagiaga, Silva Meelekontrolli Meetodiga,
Elulille püha geomeetria ja MerKaba iidsete saladustega,
pühendusin meistri ja õpetajana reiki sügvustesse ja kõrgustesse.
Elufilosoofialt kaldun budistlikku meelelaadi, kuid usun et jõud
mis meid ühendades toimib on universaalne ja lõpmatu sõltumata
meie uskumustest.
Drunvalo Melchizedeki Earth-Sky Elulille seminari kogemused
šveitsis (2005) viisid uute kohtumiste ja äratundmisteni. Peruus
võtsin vastu shamaanipühitsused.
Paar aastat kulgesid enamjaolt väljaspool Eestit: USAs Arizonas,
Californias, Jaapanis, Peruus, Boliivias, Argentiinas, Lõuna Aafrikas, Egiptuses*, Šveitsis, Hispaanias, Prantsusmaal jm,
suheldes erinevate inimestega kes hoolivad.
Teise universumi energiasüsteemi õpingud võimaldasid tutvuda
iidsete energiatega Sedonas (Arizona) ja Buenos Aireses.
EMF Balancing Technique® Superviisor-/Meistrite õpetaja teadmised
võimaldasid energiatöö filosoofiat ja tehnikat - vahendada oma
emakeeles ka Eestis.
Olen tänulik oma reikiõpetajatele Riina Grethielile ja Jaan
Jäätsale. Olulised pühitsused võtsin vastu Jaapani budistlikus
kloostris 2005.aastal.
Reikiallikas on läbiv ja igavikuline.
2009 aasta teenistus Armastuse saarel Küprosel avas uued
dimesioonid.
Viimase aasta esoteerise maailma taasavanemine planeedil võimaldab
taas teostada iiseid pühitsusi. Positsioneerin ennast loetud arvu
inimeste hulka - seostusteadvustajad ehk quantumcleaner, kellel on
võime vaimu puhta tunnetuse ja selge mõtte väe läbi puhastada ja
tasakaalustada meie olemuslikke energiastruktuure ka galaktilistel
ja kausaaltasanditel.
Viimati oli see võimalus 26000 aastat tagasi.
Gabrielle, seostusteadvustaja
elulill@gmail.com
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VAIMSE PARTNERLUSE
TAASTAMINE
Olemusliku kvantenergia hulgast ja kättesaadavusest sõltuvad meie
tervislik seisund, vaimsed võimed ja väljenduslaad. Õigesti
tasakaalustatud olemuslik energia taastab keha, meele ja vaimu
terviklikuna. Tasakaal suureneb, haigused taanduvad, meelerahu
kasvab.
Tasakaalustamata olemuslikust jõust saavad alguse arusaamatud
haigused, "needused", konfliktid kaasinimestega, suutmatus ennast
väljendada, raskused igapäevaeluga toimetulekul, seletamatud
külmavärina või soojalained kehal, immunnsüsteemi langus, liigsed
meeleolu kõikumised, depressioon või ohjeldamatu ekstaas, energia
vampiirlus, mäluaugud või -häired, suutmatus orienteeruda
iseendas, teistes, töös või maailmaasjades üldse.
Algse olemusliku energia taastusprotsessi käivitamine puhastab ja
tasakaalustab sinu energeetilised kehad ja taastab normaalsed
protsessid füüsilise keha anatoomias. Protsess võimaldab erinevalt
senini kasutusel olnud meetoditest korrastada Sinu energiakeha
kõrgeimate tasanditeni (galaktiline, kausaalne) ja funktsioonideni
(nt näärmed, lümfiringe, luuüdi jm ajufunktsioonid) ja
intergreerida eksperimentides kadumaläinud teadvuseosad
(Jumalanna).
Protsess toimub vaimu puhta tunnetuse ja mõtte selge väe läbi.
Algse energia tasakaalustamist karmainglite abil on kirjeldanud ka
reikimeister Diane Stein oma kolmes raamatus "Essential Energy
Balancing" (EEB). EEB protsessi kirjelduse viimane köide ilmus
2006.
Tänasel päeval on puhastamise ja tasakaalustamise võimalused
avardunud.
Esoteerikafesivalil on võimalk tellida sinu oma algse energia
olemuslik kaart ja selle tõlgendus sinu terviklikku
elu häirivatele küsimustele.
Kohtumisteni!
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