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ENNE: "Suhted (iseenda ja teistega): Minu suhe iseendaga on terve ja puhas. Ma väärtustan iseenda aega,
ka aega iseendaga. Ma väärtustan end täielikult ja üleni. Minu suhted teistega on minu jaoks väärtuslikud" -

NÜÜD: Jah, mu suhe iseendaga on terve ja terviklik. Ma olen palju maagilisem olend kui ma oleks eales
suutnud ise ette kujutada. Ma väärtustan iseennast ning mu suhted teistega on tervenenud.

ENNE: Minu elus on inimesed, kes panustavad mulle südamest, on minuga ühel võnkesagedusel, toetavad
mu avardumist ja kasvamist igal moel. Ma tunnen, et saan nendega olla mina ise ja õitsen nendega koos
olles.

NÜÜD: Jah, mul on elus palju neid kes panustavad mulle südamest ja on minuga ühel võnkesagedusel.
Kaasa arvatud minu abikaasa ja mu poeg.

ENNE: Minu perekondlikud suhted on harmoonilised,  minu perekond armastab ja  hindab mind ja  mina
armastan ja hindan neid. Ma usaldan ja armastan iseennast. Ma toetun iseendale.

NÜÜD:  Minu  perekondlikud  suhted  on  harmoonilised,  kõik  on  oma  kohta  loksunud.  Ma  hindan  oma
perekonda, ka oma uut perekonda. Ma tõesti usaldan iseennast järjest rohkem ja rohkem ja toetun endale.

ENNE: Tervis. Minu füüsiline vorm on kooskõlas täiusliku emotsionaalse vormiga. Ma olen iseenda jaoks
parimas vormis nii seest kui väljast. Ma olen tänulik oma kehale oma instiktide juhendamise eest.

NÜÜD: Minu füüsiline vorm on vormumas ja ma kuulan oma keha järjest rohkem. Ma olen tõesti tänulik oma
intuitsioonile  mu  juhendamise  eest  ja  iseendale  selle  kuulamise  eest.

ENNE:  Seksuaalsus.  Ma  olen  seksuaalne  olend.  Minu  seksuaalsus  klapib  väga  hästi  minu  partneri
seksuaalsusega. Ma naudin enda ja oma partneri seksuaalsust

NÜÜD:  Täpselt  nii  ongi.

ENNE: Elu ülesanne ja missioon. Minu elu on võrratult kerge ja seikluslik teekond.

NÜÜD: Kõik ongi uskumatult kerge ja vahva, et vahepeal proovile pannakse et teada saada, kui palju tuleb
iseennast usaldada.

ENNE:  Ma  olen  teadlik  iseenda  kõikidest  külgedest.  Emban  ja  armastan  neid  kõiki  täielikult  kõikide
tahkudega.  Kuna  olen  nii  teadlik,  olen  kogu  aeg  ühenduses  oma  energiate  ja  sisemise  juhenduse  ja
intuitsiooniga ja seega tean kogu aeg, mis koht ja aeg ning mis inimesed on mulle kõige rohkem kasvamist
ja avardumist pakkuv ning minu tõelisi talente ja oskusi maksimaalselt kasutav ning usaldan seda juhatust
maksimaalselt igal ajal. Kõik, mis seda takistab, selle lahustan nüüd ja igavesti.

NÜÜD: Jah, nii ongi.

ENNE: Ma elan vabalt ja voolamises ning usalduses igal ajal ja igas kohas. Tean, et kui ma jälgin ja järgin
oma südant, vaimu ja intuitsiooni, siis kõik see, mida ma eluks vajan tuleb minuni kerguse, voolamise ja
maksimaalse rikkusega, sealhulgas ka rahalises vormis. Kõik, mis seda takistab, kas teadlikult või mitte,
selle lahustan nüüd ja täielikult pihuks ja põrmuks.

NÜÜD: Voolamine toimub pidevalt, lahustan mittevoolamise.

ENNE: Ma võtan vastu ja kasutan teadlikult igat vormi küllust, mis mu ellu tuleb, sealhulgas ka rahalist vormi.
Ma tervitan küllust igas vormis oma ellu ja joovastun temast. Me oleme parimad koostööpartnerid küllusega
igas vormis, sealhulgas ka rahalise vormiga. Kõik see, mis takistab mul olla täiesti teadlikus suhtes küllusega
igas vormis, sealhulgas ka rahalises kas sellest elust või eelmistest või teistelt tasanditelt, kõik selle lahustan
nüüd ja igavesti. Austan küllust igas vormis, sealhulgas ka rahalist igal hetkel. Hoolitsen tema eest teadlikult
vajadusel  tehes ülevaadet selle ringlusest  minu elust.  Hoian oma raha ja küllust terves ja puhtas kesk-
konnas, oma vapustavalt kiirgavas ja ilusas värvilises (rohelises või punases või oranzis) rahakotis. Austan ja



tänan raha ja küllust kui ta mu ellu tuleb ja jagan küllust igas vormis, ka rahalises vormis igal hetkel vaba
kergusega. Küllus on pidevas ringluses ja ma suunan seda kogu aeg teadlikult  mulle sobivas suunas ja
ka nii,  et  see loob uut  väärtust  nii  mulle,  kui  mu lähedastele,  koostööpartneritele,  klientidele  ja  teistele
olulistele inimestele mu elus, ning samuti loob see suurt väärtust planeedile Maa.

NÜÜD: Küllusega, on meie suhe väga paranenud ning on juba väga imeline. 

ENNE:  Olen  kontaktis  oma  sisemise  vaimu,  südame  ja  intuitsiooniga,  mis  juhivad  mind  kergusega  ja
julgusega läbi selle maapealse elu, mida ma igal hetkel naudin täiterindade ja pepuga ka! See annab mulle
rahu, rõõmu ja õnne tunde.

NÜÜD: Nii ongi!

Aitäh,
Maris Saar (endine Arulepp)


