OS CORDÕES AKA E O EMARANHADO QUÂNTICO
por Jim Fallon
do texto original “Aka_Threads_and_Quantum_Entanglement”
Tradução de Luiz Carlos Jacobucci (Brasil)

O emaranhado quântico lida com o aspecto físico de dois ou mais objetos. Ele nos
revela que se dois objetos interagem entre si e depois se separam, os dois objetos
permanecem sob a influência um do outro, contanto que não sejam observados.
Quando um dos objetos é observado, o outro objeto instantaneamente se comporta
como se ele também estivesse sendo observado, mesmo que os dois objetos
estejam separados por uma grande distância. Após a observação, os objetos se
comportam independentemente um do outro. O Emaranhado Quântico supõe a
existência de algum tipo de conexão entre estas partículas. O conceito Havaiano de
aka supõe o mesmo.
Como o Dr. King expressa em seu artigo “O Corpo de Deus”, “tudo com o que você
entra em contato através de qualquer um dos sentidos resulta na criação
automática de um cordão aka ‘pegajoso’ que serve como uma ligação contínua
entre você e o que você contatou, que é ativado pelo pensamento e que torna mais
fácil um futuro contato”. Utilizando uma metáfora um pouco diferente, ele também
diz, “quando, por exemplo, você pega uma pedra, o campo aka da pedra retém
uma impressão do seu padrão de energia e o seu campo aka retém uma impressão
do padrão da pedra”.
O que a física Quântica está dizendo é que no mundo quântico do “diminuto”, há
uma interconectividade entre todas as coisas. Essa é a mesma concepção que o
povo indígena tem.
Você pode intencionalmente criar “cordões ou ligações aka” com um pouco mais de
energia focalizada e também pode dissolvê-los assim como dissolver quaisquer
cordões que não estejam mais servindo para uma finalidade útil.
Para fazer uma conexão mais consciente, imagine claramente um centro de poder
como uma cor projetando uma luz intensa curvando-se para cima e para fora, para
se conectar com o centro de poder de outra pessoa, como o topo da cabeça, as
sobrancelhas, os ombros ou o coração.
Por exemplo, um simples exercício de visualização conduzida poderia ser: Imagine
uma conexão entre os centros de poder das testas. Visualize uma luz violeta
intensa emanando do centro da sua testa... imagine essa luz. Crie essa luz com o
poder da sua mente. Veja a luz se projetando para fora, conectando o centro da
sua testa com o centro da testa da outra pessoa.

Outra ligação aka bastante eficaz que também pode ser conduzida por uma pessoa
no seu “jardim mental” seria imaginar as cores e os cordões se conectando com
uma outra pessoa em um local distante. Esta é a verdadeira telepatia intensificada
– intensificada pelo cordão aka.
Esta técnica pode ser aplicada na prática em entrevistas com empregadores em
potencial. Antes de uma entrevista, estabeleça um cordão aka entre você e o
possível empregador. E depois de estabelecida a conexão, imagine as informações
e as imagens de como e porque você seria a escolha certa para esta posição.
Também é possível utilizar a técnica de cura do Piko Piko “raiz”, para uma aplicação
de cura à distância. No seu jardim mental, estabeleça um cordão que se projeta,
por exemplo, do centro do seu coração ao centro do coração do cliente, e um outro
cordão da área crítica do cliente a um ponto equivalente no seu corpo. Depois,
estabeleça um terceiro cordão que se estende da base da sua espinha até a Mãe
Terra. Esta conexão com a Mãe Terra não é para ser estabelecida no corpo do
cliente. Ela é criada para você transferir estas energias para serem absorvidas pela
Mãe Terra e serve, principalmente, como uma capa psicológica para você.
Em seguida, apenas desloque sua atenção de um cordão para o outro. Pode-se
utilizar cordões com diferentes cores para facilitar o deslocamento da atenção.
Para dissolver o cordão, apenas imagine–o se dissolvendo, desaparecendo ou
simplesmente sendo cortado.
A pessoa também pode viajar para o seu jardim mental e lá solicitar a todos os
cordões que não estiverem mais servindo para uma finalidade benéfica que se
mostrem no jardim como ervas daninhas. Depois, pegue uma ferramenta do seu
armário de jardinagem e comece a remover e a cortar estas ervas daninhas. A
pessoa também pode se valer do misterioso povo Menehune cujos poderes mágicos
sempre estiveram disponíveis aos seres humanos amistosos e obter a ajuda deles
na limpeza do seu jardim.
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