Pozvěte energii HOJNOSTI a
PROSPERITY do svého ŽIVOTA pomocí
velmi silného energetického OBDOBÍ,
které začalo 17. července a bude do 16.
srpna 2022
V tomto eBooku se podíváme na to, jak můžeme využít energii času k
naší vnitřní transformaci a jak využít velmi silné energetické okno,
které začala 17. července proto, abychom pozvali HOJNOST a
PROSPERITU do svého života…
Když si dovolíte při čtení mít otevřenou mysl, tak principy toho, co se
dozvíte vám nesmírným způsobem mohou obohatit váš život.
Tak, jako se to stalo mně…
Už jste si určitě všimli, že během dne se postupně střídají různé energie.
Ráno je jiná energie než v poledne. V poledne je jiná energie než večer a
večer je jiná energie než v noci.
Brzo ráno je všechno čerstvé, svěží a jak se říká, tak ráno dělá den.
Je to skvělé období proto pozitivně se naladit na nový den.
Probudit své tělo, a nastavit svoji mysl směrem, který chceme,
abychom měli úspěšný a skvělý den.
Stejně tak to platí i v týdnu…
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V pondělí je jiná energie než v pátek. A v sobotu a v neděli je také jiná
energie než třeba ve středu…
To pravděpodobně už víte sami. Není to žádné objevení Ameriky.
Pomůže nám to ale dát rámec k tomu, o čem si řekneme nyní.

Za časem totiž stojí různé ENERGIE…
Existují období, která jsou příznivější pro specifické činnosti a
aktivity. V těchto obdobích jsou tyto činnosti více aktivované,
protože jsou podpořeny energií, která je za nimi.
Další taková období jsou Novoluní, Úplněk, Velikonoce, Vánoce, Letní
slunovrat, Dušičky atd…
A tyto časová období jsou nabitá specifickými energiemi.

- Novoluní je skvělé k tomu vyjasnit si své záměry, požádat o splnění
svých přání a léčit karmu RODOVÝCH linií…

- Úplněk je zase skvělý k tomu pustit to, co nám již neslouží, vyjádřit
vděčnost a probudit vědomí hojnosti a prosperity…
Energie těchto fází měsíce vás v tom skvěle PODPOŘÍ…
Proto pracujeme v některých meditační programech s těmito fázemi
měsíce, abychom je využili pro náš osobní rozvoj, osobní transformaci a
pozitivní změnu našeho života.
Dostáváme se nám tak podpory z NEBES a přináší to do života
„Mystické“ okamžiky a prožitky.
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Když vědomě pracujeme s těmito obdobími a jejich energiemi, tak to
nejen krásným způsobem obohatí náš život, ale také uděláme velký
skok v našem osobním rozvoji, v naší transformaci.
Začínáte totiž ještě více spolupracovat s kreativními silami Vesmíru a
stáváte se spolu-tvořiteli vašeho života.
Začínáte mít pocit, že vám někdo “tam nahoře” kryje záda.
Ještě více si uvědomíte, že Život pracuje pro vás a že dostáváte
Vyšší podporu na vaší životní cestě a při dosahováních vašich vizí,
cílů a přání…
Abychom si mohli postupně naplňovat své sny, vize a cíle, tak
potřebujeme hlavně osobnostně růst.
✅ Potřebujeme se vyvíjet…
✅ Potřebujeme začít o životě, o sobě a o tom, co chceme jinak

přemýšlet…
✅ Potřebujeme být v energetickém a vibračním souladu s tím, co

chceme ve svém životě manifestovat…
✅ Potřebujeme, aby naše myšlení, pocity a jednání bylo v souladu s

tím, co si chceme splnit…
Protože naše sny, vize a cíle se nám nikdy nesplní, pokud
zůstaneme stejní. To, co se děje v našem vnějším světě je totiž
vždycky odrazem našeho VNITŘNÍHO SVĚTA…
Svoji realitu si tvoříme ZEVNITŘ-VEN!
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Život nám stále zrcadlí to, co máme uvnitř. A když změníme to, co
máme uvnitř. Když uděláme změny v našem vnitřním světě, tak se to
automaticky začne projevovat i v našem životě!
A tato různá a specifická časová období, jsou podpořena, nabitá a
aktivovaná specifickou energií nám v tom skvěle POMÁHAJÍ!
Můžete se na to dívat, jako DÁREK od ŽIVOTA :)

A jedno z takových silných období, které je
velmi příznivé pro téma HOJNOSTI a
PROSPERITY začala 17. července a
probíhá až do 16. Srpna 2022!
Je to období, kdy je přítomná na planetě Zemi energi Bohyně
HOJNOSTI a PROSPERITY LAKŠMÍ (viz. obrázek).
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Bohyně Lakšmí (nebo také Bohyně Shreem Brzee) je archetyp, který
představuje hojnost a prosperitu na materiální a spirituální oblasti.
V tomto období její vibrační energie zaplavuje Zemi a můžeme se
s ní jednoduše spojit a když to uděláme, tak to má přímý vliv na naše
vědomí a poté na náš život.
Střípky různých Archetypů můžeme vidět ve všech možných
starodávných kulturách po celém světě…
Od Egypt, Jižní Ameriku, přes Čínu a hlavně Indii.
Jak popsal Carl Gustav Jung, tak Archetypy sídlí hluboko v kolektivním
nevědomí. Archetypů existuje snad nekonečně mnoho. Kouzelník, mág,
král, královna, bojovník, šaman atd…
Když pracujeme s energií daného Archetypu, tak se začne hluboko
v našem vědomí probouzet jeho aspekty, kvality a síla.
V našem případě se začnou v našem vědomí probouzet aspekty, kvality
a síla Bohyně hojnosti a prosperity.
A díky tomu, že si svoji realitu tvoříme zevnitř - ven, tak se také hojnost
a prosperita začne projevovat v našem vnějším světě… v naší
REALITĚ!
A také dle Védských, starodávných učení Archetypy nežijí jen v našem
vědomí, ale žijí také v jiných dimenzích.
Jejich těla nejsou jako naše. Jejich těla obsahují 2 složky: Světlo a
vibraci…
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A kromě probouzení jejich aspektů v našem vědomí, tak také
můžeme získat jejich požehnání.
Bohyně Shreem Brzee je ztělesněním vibrace, mantry hojnosti se
kterou pracujeme ve Vedených MEDITACÍCH Bohyně LAKŠMÍ pro
život v HOJNOSTI! >>
Tento meditační program je sestaven včetně bonusů do celkem 7 týdnů
a obsahuje Vedené MEDITACE, ve kterých pracujeme přímo s její
energií.
Nyní na začátek tohoto energetického období jsem pro vás vytvořil
možnost znovu získat samostatně tento velmi oblíbený online program
Vedených MEDITACÍ.
Standardně není již samostatně přístupný, ale nyní ho můžete získat
také a ještě navíc ochutnat tuto meditační práci skrze online
workshop: Manifestace FINANČNÍ HOJNOSTI! >>
V tomto online workshopu se dozvíte 6 důležitých kroků, jak rekódovat,
přepsat a TRANSFORMOVAT svoje vnitřní nastavení směrem k
HOJNOSTI na všech úrovních ŽIVOTA…
… aby se HOJNOST projevila ve vaší denní REALITĚ, způsobem, který
uspokojuje VAŠI DUŠI.
Také společně prožijeme 25 minutovou Vedenou MEDITACI, která
vám pomůže rekódovat a přepsat vnitřní nastavení na hluboké
energetické úrovni…
… a zároveň AKTIVOVAT nové vzorce, energii, frekvenci a vibraci,
která je v souladu s energií HOJNOSTI a PROSPERITY.
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Měsíci totiž vládne dle Védské astrologie tato Bohyně a v období Úplňku
je její energie na Zemi více přítomná a může nám pomoci manifestovat
více hojnosti…
Proto s její energií pracujeme v tomto meditačním programu…
17. července začíná tedy měsíční období, kde je úžasná příležitost
získat požehnání hojnosti Bohyně Lakšmí!
Tímto dnem se otevírá energetické okno, které je velmi příznivé pro
transformaci našeho vědomí na vědomí hojnosti a prosperity…
Bude trvat celkem měsíc a je to výborná příležitost pracovat s
energií PENĚZ a HOJNOSTI…
- Tato vnitřní práce nám totiž pomůže osobnostně vyrůst, změnit naše
myšlení a podvědomé programy a přesvědčení…
- Pomůže nám postupně transformovat vědomí nedostatku na vědomí
hojnosti a prosperity…
- A pomůže nám změnit naši energii a vibraci, abychom začali do
svého života přitahovat více HOJNOSTI…
A to je ke dlouhodobé a stabilní změně finanční situace klíčové a
extrémně důležité, protože jakým způsobem přemýšlíme ovlivňuje, jak
se cítíme a jaké pak vykonáváme činnosti.
Pokud naše myšlení, cítění a jednání není v souladu s tím, co
chcete (více hojnosti), tak vaše sny, vize a cíle zůstanou stále v říši
snů!
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A pokud chcete toto období využít a pozvat hojnost a prosperitu do
vašeho života, tak máte před sebou 3 možnosti:
Tou první je, že s těmito všemi informace, jak můžete udělat změny ve
vašem vnitřním světě a ve vašem životě neudáte vůbec nic…
A to bude většina lidí. Nakonec totiž většina lidí nutné kroky ke změně
neudělá. Moc dobře to znám, protože já jsem byl taky takový.
Druhou možností je, že tyto všechny informace se budete snažit
aplikovat sami. Víte o tom, že je to silné období proto pracovat s energií
peněz a hojnosti a třeba k tomu využijete nějaké cvičení nebo knihu.
Nebo si prostě sami sednete a budete přemýšlet, jak si s tím můžete
sami poradit.
A nebo třetí možností je ponořit se do této vnitřní práce se mnou
pomocí online meditačních programů, ve kterých se necháte jednoduše
vést procesem, který společně projdeme.
Dostanete návody, metody a specifické techniky v audio
nahrávkách vedených meditací, které si jednoduše pustíte do
sluchátek.
Zní to až moc dobře? Nebojte, já za vás tu změnu neudělám, nakonec
to budete vy, kdo udělá ty potřebné kroky!
Pokud je to něco, co vám dává smysl a co s vámi rezonuje, tak se
pojďme společně podívat na speciální akci, kterou jsem k tomuto období
pro vás vytvořil!

Můžete získat Vedené MEDITACE Bohyně LAKŠMÍ pro život
v HOJNOSTI a ještě k tomu s extra zvýhodněnou cenou! >>
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Pokud to s vámi rezonuje a pokud cítíte inspiraci a chuť jít do toho, tak pojďte
do akce. Vaše finanční a hlavně časová investice se vám mnoho
násobně vrátí…
Tak, jak se to stalo mě. Proto vám mohu s čistým svědomím tento program
nabízet. Protože vidím změny ve svém vlastním životě.
Pokud si to ještě potřebujete rozmyslet a dozvědět se více, tak se
podívejte na Online workshop: Manifestace FINANČNÍ HOJNOSTI! >>
A více o meditačním programu Bohyně LAKŠMÍ se dozvíte na této
stránce, kde si jej můžete také mimořádně objednat za zvýhodněnou
cenu! >>
Mějte se krásně,
A nechť vás Bohyně LAKŠMÍ provází životem…

Jiří Majkus
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