Meditaţia Abundenţa
După ce ai luat parte la meditaţia Binecuvântării Pântecului eşti invitată să
încerci meditaţie ”Abundenţa”:

Plasează-ţi mâinile împreunate în căuş - "căuşul pântec".
Vezi sau ştii că în mâinile tale ţii seminţele de ceva nou.
Pune în această sămânţă intenţia de abundenţă în viaţa ta. (Poţi să fii precisă cu privire la
modul în care doreşti ca abundenţa să se manifesteze. De exemplu o sănătate mai bună,
bunăstare, mai mulţi bani sau un nou loc de muncă, o relaţie de dragoste, ajutor şi sprijin
pentru o situaţie, o vacanţa sau ceva ce ţi-ar placea să ai.)
(Pauză)
Pe măsură ce meditezi la sămânţa ta şi modul în care aceasta va creşte în viaţa ta, observă
cum ţi se deschide inima şi cum se umple de bucurie şi fericire.
Permite acestui sentiment să se reverse şi să umple "căuşul pântec" al mâinilor tale.
(Pauză)
Vezi sau ştii că sămânţa în mâinile tale reprezintă seminţele tuturor femeilor care au luat
parte la această meditaţie.
Vezi că această sămânţă străluceşte cu o energie frumoasă, reprezentând conectarea
acesteia la toate aceste femei.
(Pauză)
Fii conştientă de Luna Plină de deasupra capului.
Simte lumina Lunii peste tine şi curgerea ei în jos prin braţe pentru a umple căuş mâinile cu
lumina.
Să ştii că tu binecuvântezi şi manifestezi dorinţele tuturor femeilor care iau parte şi că, în
acest moment, fiecare femeie binecuvântează dorinţa ta cu lumina Lunii.
(Pauză)
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Simte, vezi sau ştii că pentru fiecare femeie care a luat parte la meditaţie, sămânţa ei de
abundenţa începe să se trezească şi să crească în iubirea şi lumina Lunii.
Conştientizează faptul că binecuvântarea luminii Lunii combinată cu intenţia a mii de femei
din întreaga lume a trezit abundenţa ta... şi aceasta va apare şi în viaţa ta.
Pentru a termina această meditaţie, adu-ţi conştiinţa la rădăcinile Copacului Pântec care
cresc profund în jos în pământ. Mişcă uşor degetele de la mâini şi de la picioare şi deschide
ochii: zâmbeşte: o)
Acum, ia iubirea şi abundenţa şi împărtăşeste-o cu lumea!
Nu trebuie să faci nimic pentru a "crea" dorinţa ta, relaxează-te şi bucură-te la primirea abundenţei
prin meditaţie.

După această meditaţie Abundenţa poate doreşti să împărtăşeşti energia Binecuvântarii cu femeile
din întreaga lume, făcând " Meditaţia de partaj". Găseşti Meditaţia de partaj în documentul
"Alinierea Binecuvântarea Pântecului.pdf ", care este disponibil pe pagina de download sau
accesibilă via link-ul din e-mailul de confirmare a înregistrării.

"Exerciţiul pentru Abundenţă"
- de făcut după Binecuvântarea Pântecului Mondială
În luna următoare după Binecuvântarea Pântecului Mondială, relaxează-te timp de 5-10 minute
cu mâinile în poziţia „căuşul pântec” şi efectuează acest exerciţiu...
Vezi, ştii, simte sau imagineză-ţi Luna Plină deasupra capului. Relaxează-te pe măsură ce
lumina ei frumoasă pătrunde prin aura şi pielea ta.
Permite ca mâinile tale să se umple cu lumina Lunii şi relaxează-te.
Să ştii că energia ”Binecuvântarea Pântecului” continuă să vindece pozitiv şabloanele privind
abundenţa, adică îţi trezeşte energiile tale feminine de inspiraţie, creativitate, dragoste şi
pasiune; şi contribuie la creaţie conform dorinţelor magice pe care le simţi în inimă şi în
suflet.
La sfârşitul exerciţiului zâmbeşte şi permite abundenţei iubitoare a sufletului tău de femeie
să strălucească pe tot parcursul zilei.
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