VAALEANPUNAINEN VALOTEKNIIKKA
Seuraava tekniikka on voimakas parannustyökalu jokapäiväiseen käyttöön.Tämä tekniikka on
ikivanhaa alkuperää ja sitä on käytetty läpi vuosituhansienparantamaan ihmissuhteita. Sen ei
tiedetä koskaan epäonnistuneen. Tätätekniikka on tehokkaasti käytetty parantamaan kipua ja
kärsimystä käyttäjän jakohteen välillä. Ole avoin ja ilman ennakkoluuloja kun käytät tätä
tekniikka. Seihmeellinen!
1. Mene rakastavaan tilaan. Muista hetki jolloin tunsit olevasi rakastettu.
2. Mielesi silmin kuvittele Vaaleanpunaisen Rakastavan Valon loistavansydämestäsi, kattaen
sinut sisäänsä (niin kuin Vaaleanpunainen Palloympärilläsi).
3. Aloita rakkaalla muistolla itsestäsi, tuo kuva itsestäsi eteesi–Vaaleanpunaisenvalon
ulkopuolelle. Mielesi silmin kuvittele peittäväsi kuva sinustaVaaleanpunaiseen valoosi (
niin kuin kuorruttaisit kakun). Kun olet peittänytkuvan, anna sen mennä.
4. Seuraavaksi tuo rakas muisto perheesi jäsenestä, (äiti, isä, sisar, lapsi) ja peitäheidät
Vaaleanpunaiseen valoon yksi kerrallaan ja siirry sitten seuraavaanhenkilöön. (Jos et voi
muistaa näistä henkilöistä rakastavaa muistoa, niinkuvittele heidät eteesi. Jos et voi tehdä
tätä, niin tuo heidät eteesi seisomaanmatkan päähään ja/tai kasvot poispäin sinusta.
5. Seuraavaksi tuojoku jota kohtaan sinulla on tunne lataus tai tunnetepämukavuutta.
(Seuraa edellisen kohdan ohjeita).
6. Salli kenen tahansa tulla esiin; peitä heidät Vaaleanpunaisen RakastavanValoon ja anna
myös heidän mennä.
7. Lopeta peittäen uudelleen rakas muisto itsestäsi, sitten avaa silmäsi.
(Muistutus: Alussa tämä prosessi ei saisi kestää 10 minuuttia kauempaapäivässä, lopulta tehden
sen noin 5 minuuttiin. Jos et voi visualisoidaVaaleanpunaista Valoa, se käy hyvin, aikomus on
tärkein.
Kun olet kerran tehnyt tekniikan jollekin, oleta että se riittää sille päivälleja että he eivät tarvitse
sitä uudelleen sinä päivänä. Sinä tunnet kun joku onvalmis ja eikä tarvitse tätä enää. Jotkin
ihmiset eivät ilmesty vähään aikaan;toiset taas joita et odottanut näkeväsi tulevat ilmestymään
vastaan ottaakseenVaaleanpunaisen Valon. Tee se aina heille.
Tämä tekniikka on ollut suuri menestys niille jotka ovat joutuneetraiskatuiksi, ahdisteltu tai
käytetty hyväksi. Kotoa karanneiden lasten ontiedetty palanneen takaisin perheidensä luokse
viikkojen sisällä kuin tätätekniikkaa on käytetty.

Siitä huolimatta, että useimmat tätä tekniikkaa käyttävät ihmisethuomaavat että se on helppo
käyttää, jotkut–erityisesti syöpäpotilaat–onsuuria vaikeuksia tehdä kohta 3. Jokainen joka käyttää
tätä tekniikkaa pitäisitehdä se edes kerran päivässä itselleen.
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