PEMBE IŞIK TEKNİĞİ
İŞAYA’DAN SEVGİLERLE

Burada anlatılan teknik, her gün kullanılabileceğiniz güçlü bir iyileş(tir)me aracıdır. Tekniğin
kökleri eski çağlara dayanır ve milenyum boyunca insan ilişkilerini iyileştirmede kullanılmış ve
başarısız olduğu hiç görülmemiştir. Bu teknik, tekniği uygulayan kişi ve tekniği üzerinde
uyguladıklarının arasındaki tüm acıları ve çileleri etkili bir biçimde dindirmek için kullanılmıştır.
Tekniği şart koşmadan ve masum niyetlerle kullanınız. Mucizevidir!
1. Kendinize sevgi dolu bir yer yaratın: sevildiğinizi hissettiğiniz bir anı hatırlayın.
2. Hayalinizde, Pembe Sevgi Işığının kalbinizden doğru çoğalarak, taşarak, sizi bir Pembe Küre
içine aldığını canlandırın.
3. Pembe Kürenizde kalın… Kendinizle ilgili en sevgi dolu anıyı düşünün (bu anı
çocukluğunuzdan ya da daha yakın bir zamandan olabilir) ve bu görüntünüzü Pembe Işık
Kürenizin dışında kalan mekana yansıtın; Kendinizin bu yansımasını da, kalbinizden çıkan Pembe
Sevgi Işığı ile sarmalayın.
4. Daha sonra en yakın aile fertlerinden başlayarak – anne, baba, kardeşler, eş, çocuklar – hepsini
teker teker, Pembe Işık Kürenizin dışında, önünüzde canlandırın, mümkünse kişilerin bu
görüntülerini, onlara ait sevgi dolu bir anınınızın içinde canlandırın ve her birini tek tek Pembe
Işıkla kapladığınızı hayal edin. (sanki bir pastayı kremayla kaplar gibi) Birini kapladığınızda diğer
kişiye geçin. (eğer o kişiye ait sevgi dolu bir anı aklınıza gelmezse, o kişiyi, önünüzde öylece
canlandırın. Bunu da yapamazsanız, kişiyi karşınıza getirin, biraz mesafede, yüzü size dönük ya da
arkası size dönük durdurun.)
5. Bundan sonra size duygusal yük olan ya da huzursuzluk veren kişileri karşınızda
canlandırabilirsiniz. (sonrasında yukarıdaki talimatları uygulayınız.)
6. Şimdi bırakın, tanıdığınız ya da tanımadığınız ama sizin farkında olduğunuz kişiler gelsin, onları
da Pembe Işıkla kaplayın ve gönderin.

Not: Başlangıçta, bu işlem gününüzün on dakikasından fazlasını almaz, süre zamanla beş
dakikaya iner. Eğer, hayalinizde Pembe Işık canlandıramıyorsanız bu sorun değildir önemli olan
niyettir.
Bir kişiyi bitirdiğinizde, o kişinin, o günlük size ihtiyacının kalmadığını ve artık tedaviye muhtaç
olmayacağını hissedersiniz. Bazıları bir müddet ortada görünmez; bazılarıysa aniden Pembe Işık
almak için önünüzde beliriverir. Bu teknik, tecavüz, taciz kurbanları üzerinde çok başarılı
olmuştur. Evden kaçan çocuklara bu teknik uygulandığında, birkaç hafta içerisinde aileleriyle
yeniden bağ kurdukları gözlemlenmiştir. Çoğu kişi bu tekniği kolay olduğu için kullanmaktadır
ancak bazı kişiler – özellikle kanser hastaları – 3.talimatı uygulamakta çok zorlanmaktadırlar.
Bu tekniği kullanan herkes her gün kendine uygulamayı hatırlamalıdır.
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