Technika Różowego Światła.
Technika Różowego Światła jest potężnie uleczajaca technika do codziennego użytku. Jest to
starożytna technika używana przez milenia jako metoda uleczajaca związki miedzyludzkie. Jest
nie zawodna. Ta technika jest bardzo efektywna w uleczaniu i uzdrawianiu bólu i cierpienia
pomiędzy jej użytkownikiem i osoba z która jest konflikt. Zastosuj ta technikę z niewinnością i
bez warunków. Efekty są wspaniałe.
1. Wnieść siebie w przestrzeń miłości. Przypomnij sobie czas gdy czułeś (czułaś) się
kochany (kochana)
2. W swojej wyobraźni, wyobraź sobie Różowe Światło Miłości promieniujące prosto z
twojego serca, otaczające cię w Różowej Sferze.
3. Zostań wewnątrz Różowej Sfery Światła....przypomnij sobie twoje najbardziej kochające
wspomnienie o sobie ( to może to być coś co wydarzyło się niedawno lub w twoim
dzieciństwie), odwzoruj ten aspekt z twego życia na zewnątrz Różowej Sfery....przykryj ta
projekcje Różowym Światłem Miłości ( bijącym prosto z twego serca).
4. Teraz, zaczynajac od twojej bliskiej rodziny - matki, ojca, rodzeństwa, partnera, dzieci indywidualnie wyobraz sobie ich na przeciwko siebie, na zewnątrz Różowej Sfery Światła.
Kiedy to możliwe miej ich obraz w swojej pamięci. W swojej wyobraźni, wyobraź siebie
okrywajacego ich Różowym Światłem ( jak lukrem ciasto). Okryj ich, a potem daj im
odejść i przejdź do następnej osoby. ( Jeśli nie możesz wyobrazic sobie tej osoby w
swojej kochającej pamięci wyobraz ich na przeciwko ciebie. Jeśli to jest za trudne i nie
możesz tego zrobić przenieś te osobę daleko od siebie, stojaca przodem albo tyłem do
ciebie)
5. Następnie weź kogokolwiek z kim dalej masz emocjonalne napięcie lub dyskomfort. (
użyj powyższe instrukcje)
6. Pozwól każdemu na pokazanie się ( każdy kto próbuje pojawić się w twojej świadomości
jest OK, niezależnie czy ich znasz, czy nie), przykryj ich ( każda osobę) Różowym
Światłem Miłości i pozwól im odejść.
Notatka: na początku, ten proces nie powinien być dłuższy niż dziesięć minut dziennie,
ewentualnie skrócony do pięciu minut. Jeśli nie możesz wyobrazic sobie Różowego Światła, nie
przejmuj się, twoja intencja jest najważniejsza.
Kiedy już skończyłeś (skończyłaś) z kimś, załóż ze ( skończyłaś) z ta osoba jest skończona na
dzisiaj. Będziesz miał (miała) przeczucie, będziesz wiedział ( wiedziała) kiedy ten ktoś jest
kompletnie uzdrowiony i już nie wzmaga dalszego uleczania. Niektórzy ludzie nie pojawia się

przez długi okres czasu; inni - których nie oczekiwałeś pojawiają się niespodziewanie aby
otrzymać Różowe Światło.
Ta technika jest niesamowicie skuteczna dla tych, którzy byli zgwałceni, molestowani i
maltretowani.
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