“HAMİLELİK ENERJİSİ”

HAYATIMIZI DEĞİŞTİRİYOR

“HAMILELIK ENERJISI” KITABI HEPIMIZE HITAP ETMEKTEDIR. KITABIN IÇERIĞINDE HAMILE
KALMAK ISTEYENLER, HAMILELIK SÜRECINI KOLAY VE KEYIFLI GEÇIRMEK ISTEYENLER,
ÇOCUKLARINI BAZI OLUMSUZ ENERJILERDEN ARINDIRMAK ISTEYEN ANNELER VE KENDI
YAŞAMINDAKI TEKRAR EDEN OLUMSUZLUKLARDAN ÖZGÜRLEŞMEK IÇIN ANNESININ ONA
HAMILEYKEN YAŞADIĞI DENEYIMLERI FARK ETMEK ISTEYEN HERKES IÇIN; DESTEKLEYICI
BIR DOLU KEYIFLI BILGI YER ALMAKTADIR.

Evrende her şey enerjidir. Bu yüzden annelerin doğmamış
bebekleri için yaptığı her şeyi, enerjiyle desteklemek ve hamilelik
sürecini hem anne, hem bebek, dolayısıyla baba adına da sağlık ve
keyifle yaşamak; bu kitabın yazılış amacıdır.
Bir insanın tüm yaşam dersleri; aslında daha annesinin
karnındayken, hatta döllenme zamanından bile önce başlar.
Hamileliğin öncesinde, sırasında ve sonrasında da yapılan her
şey artık o bebeğin enerjisiyle bütünleşmiş demektir. Sperm ve
olgun yumurta döllenince aslında sadece kalıtsal eğilimleri değil;
karmalarındaki enerjileri de bütünleşmiştir. Çocuk anneyi ve
babayı seçerek; onlarla birlikte tüm yaşam kontratını oluşturmuş
olur. Annenin daha önce yaşadığı ama içinden atamadığı tüm
korkular, endişeler; daha önce yaşanan tüm kürtajlar, düşükler,
aynı şekilde babanın enerjisinde titreşen tüm enerjiler, belki iş
sorunları belki gelecek kaygıları her şey ama her şey bebeğin
enerjisiyle kolayca bütünleşir. Bir kadının bedeninin içinde yaşanan
bu mucizevi süreçte, bebeğin temiz bir enerji ile desteklenmesi;
onun keyifli bir hayata başlamasını sağlayacaktır.

Zişan Durma

Recall Healing Terapisti ve Heal Your
Life Workshop Lideri, Yaşam Koçu

78 intown

Kitabın her sayfasında hamilelikle birlikte başlayacak yeni
döneminiz boyunca hep yanınızda olacak bir sürü enerji
yöntemiyle buluşacaksınız. Hamileliğin hayattan soyutlanma
olmadığını anlayacaksınız. Hayatın her anında hamilelik enerjisiyle
nasıl daha sağlıklı ve keyifli yaşanacağını öğreneceksiniz. Böylece
anne adayı olarak hem sizin, hem enerjinizi doğrudan hisseden
bebeğinizin, hem de bu süreci heyecanla yaşayan baba adayının
enerjisi yükselecektir. Yediğiniz yemeklerin enerjilerinden,
giydiğiniz giysilerin renklerinin etkilerine, bebeğinizin odasının
mekan enerjisinden, doktorunuzla kurduğunuz enerji bağına kadar
hamilelikle hayatınıza dâhil olan birçok farklı alanın enerjisinin
dengesini, arınmasını ve yükselmesini hatırlayacaksınız. Böylece
doğuma gün saymak yerine hamile günlerinizin keyfini çıkardığınız
bir dönem yaşayacaksınız.

ANNELER HISSEDER
Annelerimiz dünyadaki koruyucu meleklerimizdir.
Anayurdumuz, kökümüz, sevgi dolu kucağımızdır. Artık siz
de bedeninizde ve hayatınızda bir bebeğin var olmasını
diliyor ya da yaşıyorsanız; mucizeleri daha da fazla
yaşamaya hazır olun. Çünkü anneler daha fazla hisseder,
daha kolay yaratır, daha fazla korur. Çünkü annelerin
avuçlarında dualar gizlidir.
En zor anlarınızı düşünün. Anneniz üzüldüğünüzü hissedip
sizi aramış, rüyasında sizi görmüş ya da bir şekilde
hissetmiştir enerjinizi. İşte aranızdaki bu bağ, en özel enerji
geçiş yolu ve dünyadaki en ilahi sevgidir. Sizin de kendi
çocuğunuzla aranızda aynen böyle özel bir bağ vardır.
Anne olarak bu mükemmel enerji bağını, çocuğunuzu
olumsuzluklardan korumak ve var olan enerjisini
yükseltmek için kolaylıkla kullanabilirsiniz. Böylece
hem yaşam amacınızı uygulamaya başlayarak evrene
akışta olduğunuzu vurgularsınız, hem de çocuğunuzun
enerjisine faydanız dokunduğu için içinizde o ilahi
tatmini hissedersiniz. Çocuklarla doğru enerji iletişimine
geçildiğinde, duaların enerjilerinin hayatınıza aktığını
görürsünüz. İşte tam da bu noktada; hamilelik enerjisi kitap
ve uygulaması size yardımcı olacaktır.

HAMILELIK ENERJISI UYGULAMASI
Hamilelik dönemiyle ilgili bu zamana kadar karşınıza
birçok farklı uygulama çıkmıştır. O gün ne yemeniz
gerektiğinizi ya da bebeğinizin o günkü gelişimini size
aktarmıştır. Oysa artık sadece bu bilgiler bebekleri için
daha fazlasını yapmak isteyen anneler için yetersiz kalıyor.
Bebeğinizin fiziksel olarak gelişimini, yüksek ve temiz bir
enerjiyle desteklemek için artık ne yapmanız gerektiğini
biliyorsunuz.

Hamile kalmak, bu dönemde desteklendiğinizi hissetmek
ve çocuğunuzu olumlu bir bakış açısıyla büyütmek
istiyorsanız; enerjiniz önemlidir. Hem bebek hem de
kendi adınıza bu süreci yüksek, temiz bir enerjiyle
geçirmek istiyorsanız bu uygulama size eşsiz bir rehberlik
sağlayacaktır. Bebeğinizin her günkü fiziksel gelişimine
uygun olumlama cümleleriyle, onun enerjisini gönlünüzce
ve doğru bir şekilde destekleyebilirsiniz. Böylece yaşam
dersleri içinde her bir organın temsil ettiği enerjiyi doğru
bir frekansa odaklamış olursunuz. Ayrıca hamilelikte
yaşanabilecek rahatsızlık illüzyonlarının olumlamalarıyla,
kendi enerjinizi doktorunuzun söyledikleriyle birlikte
olumlu bir şekilde yükseltebilirsiniz. Her şey zihinsel
enerjide başlamaktadır. Temiz ve enerjisi temiz bir zihin,
sizi rahatsızlık illüzyonlarının vermek istediği mesajlardan
özgürleştirecektir.
Baba adayının bebeğine notlar yazabileceği özel alanlarıyla
babaları da bu süreç içine yakında dâhil edebilecek ve
bu süreci oldukça güzel bir şekilde geçireceksiniz. Bu
sırada da bebeğiniz için eşsiz bir enerji mirası hazırlamış
olacaksınız. Her an yanınızda olan, telefon ya da
tabletinizden tüm bu bilgilere ulaşabilir ve bu güzel sürecin
her günündeki hislerinizi evladınız için saklayabilirsiniz.
EĞER SIZ DE KENDI HAYATINIZDA SÜREKLI SIKINTI VE SORUN
DENEYIMLIYORSANIZ; BELKI DE YAŞAMIŞ OLDUĞUNUZ
HASTALIK ILLÜZYONUNUN YA DA BLOKAJIN KAYNAĞI
ANNENIZIN HAMILELIK SÜRECINDE YAŞADIĞI OLAYLARDAN
KAYNAKLANMAKTADIR. BU YÜZDEN SIZ DE KENDI
YAŞAM ENERJINIZI YÜKSELTMEK VE KEYIFLI BIR HAYAT
DENEYIMLEMEK IÇIN BU UYGULAMADAKI BILGILERDEN
FAYDALANABILIR; KENDI HAYATINIZDAKI TEKRAR EDEN
SORUNLARI ÇÖZÜMLEYEBILIRSINIZ.
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