144 Bőségcsakra

A Bőségcsakra szimbólumokat 2008 tavaszán közvetítette Michelle Eloff, Kuthumi Mester és
Merlin közreműködésével, egy erős egyiptomi aktiváció után, mely működésbe hozta a Fehér
Tűz Elemet és megnyitotta az Arany Szívcsakrát.
Mindegyik szimbólum egy külön bevezetés és kapu Saját Magunkba és az Univerzális Alkímia
Tudatosságba. Ezeknek a szimbólumoknak a használata segít felfedezni a legjobb
módszereket ahhoz, hogy jobban megérthessük mire vállalkoztunk utunkon a Mesterré válás
felé, s hogy sejtmemóriánkból előhívhassuk a Mester Alkimistát, akik Mi vagyunk.
Mindegyik szimbólum erőteljes eszköz; tanít minket, magunkról és arról, hogy hogyan
teremtsünk új utakat és módszereket ahhoz, hogy szembenézzünk az Élet kihívásaival.
Megmutatja nekünk az Erőt ami Bennünk és abban a képességünkben rejlik, mely képes az
elavult, idejétmúlt Tudatosságot, Arany Tudatossággá alakítani. A Fehér Tűz Elem
keresztülragyog az illúziók fátylán, hogy tisztán láthassuk mi blokkolt és korlátolt minket abban,
hogy teljes fényében megtapasztaljuk a Bőség Tudatosságot.
A 144 Bőségcsakrás termékeink többféleképpen használhatóak:
Az energiarendszerünkben megtalálható ez a 144 Bőségcsakra pont, amelyek a textílen
található szimbólumok segítségével újra aktiválhatóak.
Meditáció közben ráhangolódhatunk a 144 Bőségcsakra szimbólumai által képviselt
energiamezőre, illetve kérhetjük, hogy a Bőség szimbólumok által külön-külön képviselt
energiák egyesével aktiválódjanak. Ebben az esetben a Bensőnk által vezérelt sorrendben és
módon kérhetjük az aktiválást, akár úgy, hogy az egyik kezünket a szimbólum fölé helyezzük. A
megjelent energiákat beengedhetjük a tenyereinken keresztül, vagy besimogathatjuk az
energiamezőnkbe.
A Felemelkedés egyik legfontosabb állomása a 2012-es év. A bennünk zajló változások közben
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előbb vagy utóbb elérkezünk a bőség kérdésköréhez is. Jelen van-e életünkben? Megéljük –e
mindennapjainkban? Vajon akadályozza-e valami, hogy életünkben folyamatosan, zavartalanul,
és kifogyhatatlanul jelen legyen? Addig amíg bármilyen a bőséggel kapcsolatos blokk, például
szegénységi fogadalom él bennünk, a Bőség energia nem képes akadálytalanul áthaladni,
valamint beépülni energiarendszerünkbe, illetve nem tud fizikai szintre manifesztálódni. Ahhoz,
hogy a bőséget meg tudjuk élni az életünk minden területén – tehát ez nem csak az anyagi
javakat jelenti – fontos, hogy a bőséget teremtő energiákat be tudjuk építeni, mind szellemi,
mind fizikai szinten.
Ha a bőség témakörével dolgozunk akkor a következő termékeink is segítenek: 55 Atlantiszi
Kristály, Ariel arkangyal, Ganesha, Krishna, Lakshmi és a különböző mandalaláink.
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