Mera om auraläsning


Vad är det?
En auraläsning är en clairvoyant klarläggning av din andliga
situation på manga sätt och nivåer, naturligtvis utan att
glömma den fysiska sidan.



Vem gör sådana?
Auraläsningar görs av elever som utbildats/utbildas av
Ljusets Hjärta samt av lärarna.



Kan vem som helst göra sådana?
Ja, men utbildning för uppgiften ger möjlighet till verklig
och medveten clairvoyans. Vissa tekniker bör man
behärska för att läsningen ska vara till så stor nytta som
möjligt och gynna alla parter.



Hur går en auraläsning till?
Auraläsarna är 1-6, beroende på situationen. De tittar på ditt eergifält först i form av en symbolisk
ros och reder ut detaljer när läsningen går framåt. Via de s.k. tidigarelivsringarna tittar de på vilka
lärdomar du valt. De studerar ditt chakrasystem och ditt fält och klarlägger också eventuella
blockeringar som hindrar dig från att komma framåt på din stig.



Vem har nytta av den?
En auraläsning är till nytta för alla parter, för vi har alla mycket att lära oss av varandra och ofta är
våra egna problem för nära oss för att vi ska kunna märka dem eller se neutralt på dem. Det är
lättare att se sina egna svårigheteri i andra.



Kan man lita på den?
En auraläsning sker på energiplanet, som i själva verket är verkligare än den fysiska nivån och
därför är det som händer på det planet också verkligt och värt att lita på.



Är det spådom?
Nej. Spådom skulle inte vara till någon nytta, för alla väljer vad som händer dem på vilket sätt även
om en del av det är sådant som vi måste möta oberoende av om vi vill eller inte. När vi jobbar på
energiplanet ser vi visserligen saker som senare materialiseras på det fysiska planet, men målet är
ändå att klara upp problemen genom att förstå och ta till sig de lärdomar man valt.



Är det farligt?
Det enda som kan kännas farligt för en själv är det vaknande eller redan uppvaknade behovet att
göra förändringar i sitt liv. Förändringar är vi människor ju vanligen rädda för och det finns en risk
att manga saker I livet kan förändras, men det är ju i själva verket en enbart positiv sak. Utan
förändring kan man inte gå framåt. Själva läsningen är ofarlig och fysiskt smärtfri.



Är det verkligt?
Som sagt, allt består av energi och därför är energinivån mer verklig än den fysiska nivån, eftersom
allt har sitt ursprung på energinivån och att uttyda den nivån är att uttyda verkligheten.

