
TAGASISIDE 
21.AUGUST 2014 - 26.JUULI 2015    -   1. aasta   Kiirtee Iseendasse koolituse kohta  

Teen siis lühikese ülevaate endas ja mind ümbritevast maailmas toimunud muutustest:

LOOV eneseväljendus, KIRJUTAMINE:

Iganädalase tagasiside kirjutamine on ülihästi arendanud minu loovat eneseväljendamist kirjasõna läbi.
1. kirjutasin ja redigeerisin oma laste muinasjutu raamatu.
2. vormistasin ja illustreerisin oma luulekogu e- raamatuna.
Jätkub kindlasti ka edaspidi nn blogi laadis märkide ja juhatuse dokumenteerimist läbi fotode ja kirjelduste 
oma enesearengu raamatu jaoks. 

Eriti fun oli oma uue elu käsikirja kirjutamine, selle redigeerimine + lapsepõlve uus lugu. Mis kindlasti toimib 
ja annab peagi imelisi tulemusi. Huvitav oli nädala ülesannete loominguline teostamine läbi värvide, 
õhupallide jms./unistuste pall jne./

INGLISE KEEL:
Tulemus minu jaoks SUPER. Eile lugesin just ilma kõrvaltõlketa inglise keele raamatud "Tess". Jätkan 
grammatika omandamist ja kindlasti elu annab võimalusi ka keele praktikaks tervislikul, voolaval ja 
sõbralikus keskkonnas. Annab julguse oma uuele elu- ja töökohale järgneda uues keele keskkonnas, uutes 
energiates ja kogukonnas.

SUHTLEMINE UNIVERSUMIGA.
Universumiga on tekkinud humoorikas, teadlik, tark, loov suhtlemise liin läbi märkide, mõtete, unede.
Areng- taban kiirelt märgid ja oskan nad ka endale lahti tõlgendada. SUPER.

ENERGIATE LUGEMINE:
Arenenud inimeste, asjade, märkide ja energiate lugemine oma platvormilt ja keskmest. Teadlik olemine siin 
ja praegu. Intuitiivsus, et kõik ei ole ikka päris nii kui seda välja reklaamitakse või soovitatakse. Inspireeriv oli 
ühe minu inspireeriva inimese kohta 5 elemendi ja 4 stihiate lugemine.

KÜLLUSE RING:
1. SUHTED:
A) Oli julgust oma õlgadelt maha raputada aastakümmneid kaasa lohisenud sõprussuhted, energiad. Oma 
reiki energiatega sai läbi käidud kogu selle elu hukkamõistu faktorid, energiad ja inimesed, tegevused jne. 
Sain ringi peale ja transformeeritud.

B) Ellu sai äratatud naisteklubi, mis võimaldas jagada oma teadmisi ja kogemusi ja olime teineteisele 
moraalseks toeks (teoga või sõnaga või turvaruumiga.) Ilmusid terve perekonna ja lähisuhte mustriga naised 
minu ellu.

C) Olen jõudnud sinna, et on oskus õigel ajal lõpetada kahtlasena tunduvad suhted, mis ei avarda ja pole 
lojaalsed.

D) Sai tervenetud paljudest suhte draamadest, saadud valu ja draama energiatest ja mustritest.
E) Selgusele jõudmine, mida ma oma lähisuhetelt ja sotsiaalsetelt suhetelt ootan ja vajan.
F) Suhe iseendaga enam selgem, väärikam, teadlikum, ausam, julgem, teadlikum. Kiirem tasakaalu 
keskmesse naasmine peale väliseid keskkonnast tulevaid negatiivseid energiaid või siis need ei jõudnud 
minuni. Toimib väga hästi toimiv transformatsioon minu heaoluks.

2.TERVIS
Alustasin teadliku toitumisega, mingi hetk see hajus, kuid alustasin uute teadmistega. Võimaldasin endale 
SPA ja massaaži seansse, mis aitas kaasa sügavale lõõgastusele. Viisin läbi erinevad füüsilise keha 
puhastusprogrammid nii energeetiliselt kui ka konkreetsete protseduuridega. Keha liikuvust ja paindlikust 
aitas kaasa metsas kepikõnd ja looduses viibimine, veidi ka ujumist. SÜGAVAM RAHULOLU OMA KEHAGA, 
VÄIMUSEGA KUI TERVIKUGA.

3. SEKSUAALSUS:
Avardunud, teadlikum ja julgem teema käsitlemine. Rohkem teadlikumat tähelepanu oma Yonile ja temaga 
suhtlemise seansid. Enda intiimsete vajaduste - soovide selgem tunnetus. Piiravate eneseuskumuste välja 
selgitamine ja transformatsioon vastavalt oma valmisolekule ja tunnetusele. Pidev suhtlemine oma seesmise 
mees- ja naisaspektiga, loominguiline suhtlusliin.



4.KÜLLUS
Teadlikum külluse erinevate aspektide kohta ning nende märkamine hetkel minu elus.TÄNULIKKUS.
Näit: enda privaat aeg, vabadus, sõltumatus, loodus, hea logistika, puhas õhk- vesi. Tervislik uni ja puhas toit 
jne Ilmunud uued sõbrad, mõttekaaslased. RAHULOLU JA seesmine TASAKAAL hetke olukordade, 
energiate ja sündmuste suhtes - OMA PLATVORM, kuhu kellelgi teisel ei ole enam võimalik tulla. Mina olen 
ISE seal kindlalt. Oli lisa materiaalset küllust. UUS elu- ja töökoht, mis on parem eelnenust.

5.MISSIOON:
Suhtlemine Universumiga vabalt, omandada tema tarkust ja uusi energiaid. Teadlikkuse kasv uue ajastu 
energiatest, dokumenteerida seda.

Märkide dokumenteerimine edaspidiseks kirjatöödeks, raamatuteks, õpitubadeks. Puhastada eesti energiaid 
ja siiruda koos õigel ajal ja tasakaalustatud moel õigesse , uude elu- ja töökeskkonda, uude kogukonda, 
sõpruskonda. Ühendada lahti ja puhastada oma energiad eestis elatud aastatest. Jätkuv tegevus.... ja siis 
kergelt ja tervena liikuda oma eluga ja energiatega voolavalt edasi teise keskonda jne.

KÜLLUSE RING:
On tervik, hõlmates kõiki elu aspekte ja kõiki inimese elukaare eluetappe.

Et uue ajastu külluse mustrid saaks inimeses kohale asetuda, tööle asuda tuleb teha põhjalik suurpuhastus 
kõiki elu etappe läbikäies. Ja pühendunult ja ausalt enda vastu....

Kes on varem alustanud, neil lihtsam, hilisematel tuleb rohkem toimetada. Keskmeks on MINA OLEN ja läbi 
käia aspektid - teekond läbi sugupuu mustritest ja oma lapsepõlve mustritesse ja nende transformatsioon.
Teine aspekt mina olen ja minu karjäär ja maine, enda elu "meister"

                                  MAINE
                        SUGUPUU  MINA OLEN ehk tervis  LAPSEPÕLV
                                          KARJÄÄR 

Nii tekib nn võrdhaarne rist , mis väljendab inimest välja sirutatud kätega, mina ja need kõik kes on minu 
ümber ja ülevalt alla tulev Jumalik kanal, energia ehk mina ja minu elu missioon. /karjäär ja maine/.

Kõik elu aspektid: suhted, seksuaalsus, tervis, küllus, elumissioon on koostöö ümbritseva keskonna ja 
inimestega. Oskus olla õigel ajal õiges kohas, energiate lugemise oskus.

Arusaam, et küllus ei ole ainult suur miljoniline rahanuts pangaarvel või rahakotis, pigem ka paljud muud 
elulised väärtused - suhted, tervis, aeg, vaimne areng, kodu, seesmine tasakaal elurõõm, loovus, jne.

Pigem oskus vaadata elule, kas "Klaas on pooltühi või pool täis" ja kuidas reageerin oma platvormilt elus 
ettetulevatele olukordadele. Raha ei lahenda lõplikult elus tulevaid keeerulisi olukordi kuid raha annab 
vabaduse teha paremaid valikuid.

Küllus ka materiaaalne võimaldab oma HINGE ja hinge energiate eest parimatest parimal viisil hoolt kanda.
Need kes väidavad, et raha pole oluline, eriti vaimsete praktikatega tegelejad, siis nad kas petavad end või 
poosetavad lihtsalt. Küllus on see, et sul on kõike piisavalt ning elu ise hoolitseb kõigi sinu vajaduste eest kui 
sul ilmnevad vajadused, küllus on ka manifesteerimise oskus, võimekus.

Kui on TERVIS, siis on roheline tuli fooris headeks suheteks ja elu missiooni täitmiseks;
Kui on head SUHTED, siis on tervis(ka seks) ja külluse elus olemas, energiate ja elu voolavus.
Kui on KÜLLUS, siis see loob hea platvormi headele suhetele ja elumisiooni täitmiseks;
Kui on töös ELU MISsIOON, siis see tööb ellu ja igale tasandile küllust ja tervist, sest need energia mustid 
toetavad ELU.
SEKSUAALSUS-s Universumist luuakse asju olukordi energiad, võimalusi läbi mees- ja naisenergiate 
koostöö, läbi seksuaalenergiate. Energia ja mateeria või energia, ruum ja teadlikkus.

Tänuga Marta Kullimaja


