DRA•Í HLAS
Když dáváme Ra-Sheebu, objeví se mnoho bytostí, které p•icházejí, aby pomohly se
zm•nami, které klient zakusí. Tyto bytosti p•inášejí s sebou r•zné energie, které
p•edstavují r•zná hlediska naší Bytosti. Jednou z t•chto bytostí je Drak.
Nedávno jsem byl zpraven o tom, že se v procesu zasv•cení chystal projevit symbol
Draka. Ptala jsem se Pena Gougha, zda se tak stalo.•ekl mi, že ano, že když se
symbol projevil, vneslo to tajemno. To je zp•sob, jak my lidé vidíme naši plnou sílu
– projevující se kouzlo. Vytvá•íme sílu, aby se projevila a Dra•í Energie “pomáhá“
v tomto okruhu.
Dra•í Hlas slouží k tomu, abychom pracovali s naší silou – naším kouzlem – naší
manifestací. Dra•í Hlas vychází z našeho zdroje Síly, uloženého hluboko v našem
b•iše a vychází prost•ednictvím našeho hlasu. To m•že projevit jako “posílení“.
Obvykle to za•íná jako nízké “Ouhhhhhh“ a a m•že se zvýšit na docela vysoké a
hlu•né “Ouhhhhhh“ NEBO to m•že být “Heeeee“. Mám zkušenost, že se to sto•í
dovnit• “SSSsssssss“.
Na poprvé si m•žete být nejistí, ale všichni, kdo to vyzkoušejí, budou p•ekvapeni
schopností držet po n•jaký •as tuto tóninu.
Tanec Sv•tla a Vibrací a Dra•í Hlas je podstatou vykro•ení pry• od klienta, tak že
jste stále v energetickém poli, ale neuzav•eli jste práv• (v té dob•) fyzické t•lo a
sou•asn• chodíte okolo t•la a foukáte Dra•í Hlas.
JAK VYTVO•ÍTE DRA•Í HLAS??????
Instrukce jsou na dalších dvou stránkách.
Prodiskutujte s vaším klientem, co se bude dít ,ješt• než vytvo•íte Dra•í Hlas. Také
mu dejte v•d•t, že se ho budete dotazovat otázkami, které je pot•eba zodpov•d•t
v Afirmacích (Utvrzeních).
Postavte se k temeni klienta, vzpažte vaše paže a požádejte vaše Dra•í spole•níky
(jestli n•jaké máte), vaše Pr•vodce a Mistry Ra-Sheeby, aby byli s vámi a s klientem.
Za•n•te ustanovením :
“NECH• VAŠE ANO ZNAMENÁ ANO
A VAŠE NE ZNAMENÁ NE“
Potom požádejte vašeho klienta :
“JSTE P•IPRAVENÝ, SVOLNÝ A SCHOPNÝ P•EVZÍT VYŠŠÍ VIBRACE?“
Váš klient odpoví :
“JSEM P•IPRAVENÝ, SVOLNÝ A SCHOPNÝ P•EVZÍT VYŠŠÍ VIBRACE“

Potom se zeptejte vašeho klienta :
“JSTE P•IPRAVENÝ, SVOLNÝ A SCHOPNÝ VEJÍT DO VAŠÍ PLNÉ SÍLY?“
Váš klient odpoví :
“JSEM P•IPRAVENÝ, SVOLNÝ A SCHOPNÝ VSTOUPIT DO MÉ PLNÉ SÍLY“
Jak p•inést novou energii:
•
Vztáhn•te paže tak vysoko, jak jen m•žete. •ekejte, dokud nepocítíte, že vás
energie zaplavila. To m•že trvat minutu nebo dv•.
•

P•istupte ke klientovi ze strany a za•n•te foukat Dra•í Hlas p•es celé t•lo.

•

opakujte nejmén• 3 minuty nebo více,jestliže je vám to pr•vodci doporu•eno

•
Potom “tan•ete“ tanec sv•tla a vibrací, zatímco sm•rujete Dra•í Hlas dovnit•
energetického t•la vašeho klienta.
(Není nezbytné sm•rovat Dra•í dech p•es klienta , ale je nezbytné Dra•í Dech
sm•rovat dovnit• jeho energetického pol).
Tento proces bude znamenat posun v jejich vibracích a rozší•ení jejich energetického
pole.
Až pocítíte, že nadešel vhodný •as, požádejte vašeho klienta :
“JSTE SVOLNÝ P•IJMOUT TOTO SV•TLO A VIBRACE?“
Klient odpovídá :
“JSEM SVOLNÝ P•IJMOUT TOTO SV•TLO A VIBRACE“
Potom se ptejte:
“JSTE SVOLNÝ VYZA•OVAT TOTO SV•TLO PRO VŠECHNY, ABY HO VID•LI?“
Klient odpovídá:
“JSEM SVOLNÝ VYZA•OVAT TOTO SV•TLO PRO VŠECHNY, ABY HO VID•LI“
(zakusili tuto zkušenost)
Potom •ekn•te:
“OMYJTE SE V TOMTO SV•TLE“
Dovolte vašemu klientovi z•stat a odpo•ívat tak dlouho, jak uznáte za vhodné, aby
se Energie projevila.

