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Este é um método de utilização da Técnica Dynamind(1) de Serge Kahili King para
aplicações de cura à distância.
Consideremos que, à luz da teoria, a maioria das indisposições e doenças ocorrem
quando há desequilíbrio de energia. Na maioria dos casos, isto está relacionado
com o acúmulo de camadas de tensão no corpo.
A doença ocorre quando existe um estado psíquico ou psicológico de tensão que
mantém o desequilíbrio por um prolongado período de tempo com um relativo
grau de intensidade. Na cura energética, é fácil “injetar” energia psíquica em uma
pessoa, visando sua cura. O problema está no fato de que, a menos que o
“cliente” mude sua forma de pensar, a energia pode rapidamente se dissipar ou
provocar outros problemas. A Dynamind dá condições para que o pensamento ou
a atitude em questão mude, além de estimular pontos específicos de energia no
corpo. Esta combinação dá ao cliente algo para mudar seus padrões de cura. A
menos que o padrão de pensamento mude, a condição geralmente retorna,
independente da técnica utilizada.
Segue um método de utilização da Técnica Dynamind em aplicações de cura à
distância ou remota:
1. Relaxe, respirando suave e profundamente ou faça o Piko Piko algumas vezes.
O Piko Piko é feito colocando a atenção no topo da cabeça enquanto inspira e
colocando a atenção no umbigo enquanto expira.
2. Imagine que você está em seu local favorito na natureza ou no seu jardim
favorito. Este é o seu jardim interior ou o seu “local especial” em sua mente.
Coloque sua atenção em qualquer som que ouvir; depois coloque sua atenção
ao tocar em alguma coisa no jardim; depois coloque sua atenção em alguma
coisa que vir no seu jardim. A utilização dos sentidos, feita dessa forma, ajuda
a desenvolver e a concentrar sua percepção o que ajuda a aumentar sua
energia.
3. Com sua imaginação criativa, visualize que o indivíduo que necessita de ajuda
de cura está mentalmente lá com você em seu jardim, de pé à sua frente.
4. Mentalmente, veja-se conversando com ele e o orientando a colocar as mãos
na posição Dynamind. Agora, visualize-se dizendo a ele (nota: neste exemplo
assumiremos que o nome da pessoa é Mary), “Mary tem um problema e isso
pode mudar. Mary quer que o problema vá embora”. Substitua a palavra
problema pela descrição e localização do problema de saúde que Mary tem.

5. Agora, com a técnica do Símbolo Dynamind, imagine e crie um símbolo da
condição e depois altere esse símbolo de uma forma positiva para melhorá-lo.
Agora, visualize a cliente, Mary, caminhando por dentro desse símbolo que
envolve seu corpo.
6. Em seguida, imagine que uma luz de cura vem de cima e que você pode
focalizar essa luz do mesmo modo que a íris de uma câmera pode focalizar a
luz. Imagine que você concentra a luz em uma pequena esfera e que essa
pequena esfera de luz causa uma sensação de calor e alívio que relaxa e
estimula.
7. Mentalmente, desloque a pequena esfera de luz na direção da cliente, Mary, e
veja-a no peito da cliente. Veja a luz piscando por sete vezes. Usando o
processo de toques Dynamind, faça o mesmo para os pontos nas mãos e na
base do crânio.
8. Veja a cliente novamente juntando as mãos na posição básica Dynamind.
Agora, desloque a esfera de luz para o topo da cabeça da cliente e veja a
esfera de luz iluminar o corpo da cliente à medida que desce vagarosamente
do topo da cabeça até a planta dos pés.
9. Agora, imagine que existe um ponto no centro do seu cérebro que irradia
pequenos raios e ondas pulsantes de luz ou anéis concêntricos. Mentalmente,
pergunte à cliente como a sessão de Dynamind agiu sobre o problema. Veja
essa onda de pensamento com a pergunta tocando a cliente e, como um raio
emitido por um radar, a resposta da cliente reflete ou ecoa de volta a você. A
resposta pode ser na forma de uma sensação, um pensamento ou um símbolo.
Com base na informação que retorna da cliente, é possível decidir se será
necessário utilizar um tratamento adicional de Dynamind.
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Dynamind – Palavra criada pela fusão de Dynamic Mind
(Mente Dinâmica)
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