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Pentru cei care doresc ceva practic …Fragment din În Rezonantă

Vizualizare Creativă 5

Deschizându-ne către Călăuzirea Interioară

Înainte de a începe această meditatie, vă recomand să cititi capitolul despre 

comunicarea telepatică, deoarece tehnicile folosite sunt aceleasi pentru toate formele de 

comunicare, fie că este cu propriul vostru învătător lăuntric, ghizi sau cu altii. Meditatia 

si programul de cinci pasi de la finalul acelui capitol vă vor stimula intuitia si vă vor 

deschide către călăuzirea interioară, atunci când sunt practicate regulat.

Călăuzirea interioară vine în multe forme, de la telepatie si clarauditie, până la 

imagini vizionare, sentimente emotionale puternice sau cunoastere intuitivă si chiar 

disconfort fizic. Fiinta voastră lăuntrică comunică cu voi în multe feluri diferite si, din 

nou, auto-cunoasterea – obtinută prin petrecerea de timp în linistea interioară – vă va 

permite să recunoasteti calea cea mai directă si puternică prin care aceste mesaje sunt 

trimise.

- Mai întâi, acordati-vă cu respiratie si lumină, deoarece aceasta vă face mai 

receptivi.

- Mai departe, creati sanctuarul interior si chemati spre voi imaginea ghidului, 

Învătătorului vostru Lăuntric sau Sinelui Superior, sau a fiintei cu care doriti să 

comunicati.

- Apoi, pur si simplu CERETI si ASCULTATI. Permiteti imaginilor să plutească în 

mintea voastră si fiti atenti la felul în care se simte corpul – simtiti bucurie în 

inimă sau  o strânsoare în zona pieptului, sau fluturi în stomac? Învătati să vă 

ascultati corpul, deoarece vă va răspunde direct mintii si emotiilor.

O a doua tehnică folosită pentru clarificarea unei anumite probleme este după cum 

urmează:

- Gânditi-vă la întrebarea sau la problema respectivă.

- Acordati-vă.

- Vizualizati-vă coborând niste scări, numărând invers si inspirând si expirând între 

trepte, relaxându-vă profund pe măsură ce coborâti.

- La capătul scărilor vedeti trei usi (sau mai multe, în functie de optiunile sau 

solutiile posibile pentru „problema” voastră.) Prima are scrisă pe ea – „Inserează 

întrebarea si prima optiune.” Deschideti această usă. Păsiti înăuntru si permiteti 

viziunii să se desfăsoare, sau sentimentelor să curgă, ca si cum această optiune a 
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fost aleasă si voi sunteti martorii rezultatelor acestei alegeri. Cum vă simtiti? 

Ascultati-vă corpul. Sunteti veseli sau încordati? 

- Apoi iesiti si uitati-vă la următoarea usă. Are scrisă pe ea a doua voastră optiune. 

O deschideti si intrati. Din nou, a doua optiune este deja realizată, existând în 

spatele acestei usi. Din nou, „vedeti” si „simtiti” răspunsurile voastre corporale si 

emotionale. Apoi iesiti. 

- A treia are scrisă pe ea „Spiritul sugerează”. Păsiti înăuntru si din nou lăsati ca 

viziunea să curgă. Apoi, acordati-vă pentru indiciile reactiilor fizice, emotionale si 

mentale. Fiti constienti de răspunsurile voastre si aveti încredere în „ceea ce vă 

apare în minte”. Călăuzirea interioară bună, clară, pozitivă este întotdeauna 

recunoscută prin rezultatele din viata voastră atunci când o urmati. Amintiti-vă că 

multe fiinte lucrează cu noi pentru evolutia noastră si sunt mai mult decât fericite 

să ne ofere călăuzire, atunci când este cerută. 

Vizualizare Creativă 6

Vindecarea Relatiilor

Titlul vorbeste de la sine. Multi dintre noi au probleme în cadrul relatiilor care 

poate au nevoie de rezolvare sau vindecare. Următoarea meditatie îndrumată este o cale 

de a ne permite să facem aceasta. Este destul de interesant că multi care au folosit 

această tehnică, inclusiv eu, au relatat că atunci când s-au întâlnit din nou cu persoana 

pe care o contactaseră în vizualizarea si vindecarea lor, relatia se schimbase. În mod 

surprinzător, este suficient dacă unul dintre cei doi este activ la acest nivel. Dacă ne 

eliberăm mânia, tristetea, frica etc., acest lucru ne schimbă câmpul si în mod constient 

sau subconstient, cealaltă parte răspunde automat la schimbarea din vibratia sau 

rezonanta noastră către ea.

- Din nou, faceti-vă comozi, fiti linistiti si acordati-vă prin respiratie si lucru cu 

lumină.

- Vizualizati sanctuarul vostru interior. Permiteti-vă să renuntati la toată încordarea 

si stati linistiti.

- Vizualizati acum în fata voastră individul cu care doriti să vindecati relatia, fie că 

aveti nevoie de iertarea sa, fie că aveti nevoie voi să iertati sau oricare altă 

situatie.

- Vizualizati sau imaginati-vă o coloană solidă sau un cilindru de lumină roz-aurie, 

coborând si intrând prin chakra coroanei, prin vârful capului vostru. Simtiti cum 

coboară în piept si se opreste în inimă. Simtiti cum energia sa vă umple inima si 

zona pieptului, dilatând-o, transformând orice tristete, frustrare sau emotie 

negativă pe care poate le mentineti în plămâni, inimă sau în zona stomacului.
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- Imaginati-vă această delicată energie roz a iubirii inundând fiecare celulă a 

corpului vostru si dizolvând orice nu vă mai foloseste – emotii negative, credinte 

limitate, sentimente de lipsă sau de nevrednicie. Cereti Prezentei voastre EU 

SUNT să vă ajute în această eliberare si realiniere, să vă umple inima cu iubire, 

compasiune si iertare – fată de voi însivă si fată de altii.

- Atunci când vă simtiti plini de iubire si de iertare si plini de dorinta de a vindeca si 

repara orice rupturi, vizualizati persoana (persoanele) în fata voastră. Cereti 

Prezentei EU SUNT a lor pentru permisiunea de a vindeca „ruptura” dintre voi. 

(Practic, acesta este dată întotdeauna. Dacă primiti un „nu” clar, atunci eliberati 

doar propriile emotii fără a căuta ca ei să facă la fel.) Vă puteti vizualiza de 

asemenea pe voi însivă stând în fata voastră – puteti avea nevoie de iertare de 

sine. Acesta functionează si pentru cei care au decedat.

- Trimiteti o rază de iubire roz din inima voastră. Vedeti cum pătrunde în inima lor. 

Vedeti-vă pe amândoi conectati prin această rază de iubire. Priviti cum le umple 

corpul, fiecare celulă si le topeste inima cu iubire, si topeste orice blocaj din 

circuitul lor electric, de la emotiile negative nerezolvate pe care le-au avut fată de 

voi.

- Vedeti-vă pe voi însivă ca litera „H” – un frumos si mare „H” roz, cu energia iubirii 

si a iertării curgând liber între voi. Împărtăsiti din inima voastră. Spuneti tot ceea 

ce ati dorit vreodată să împărtăsiti. Oferiti iertarea voastră sau acceptati-o pe a 

lor, apoi rămâneti tăcuti si primiti cuvinte sau energie de la ei. Vizualizati si stiti 

că este dorinta lor interioară să vindece această relatie.

- Atunci când acest proces este complet, vedeti cum acestia dispar din cadru. Cu 

ochiul mintii, chemati următoarea persoană pe care doriti s-o contactati.

- Dacă sunt multe, vedeti-vă în mijlocul unui cerc, cu acesti indivizi pe linia 

perimetrului, iar o rază de iubire roz cum vine din centrul inimii voastre, ca un far 

care se roteste, focalizând pe fiecare pe rând, până când sunt plini de iubire, iar 

toate rupturile sunt vindecate.  


