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JOGI NYILATKOZAT
• Ez a weblap általános tjékoztatást tartalmaz néhány egészségi állapotra és
energiakezelésükre vonatkozóan. Nem terjed ki mindenre és nem teljes. Az
egészségi állapotokra és/vagy kezelésükre vonatkozó tájékoztatást keressen
megfelel szövegekben és forrásokban
• Az adott tájékoztatást nem szántuk orvosi tanácsnak, és nem szabad az orvosi
kezelések helyett alkalmazni!
• A Prána Energia Gyakorlók és Oktatók legnagyobb része nem orvosilag képeztt
szakember – nem orvosok vagy sebészek. Az orvoslást vagy más egészségügyi
szakszolgáltatást végz k az illetékes hatóság által kiadott engedéllyel
rendelkeznek.
• A Prána Energia Gyakorló kezelések nincsenek jogilag elismerve és nem
rendelkeznek engedéllyel az Egyesült Államok egyetlen államában, hozzájuk
tartozó területen vagy más globális területen sem. Ennek a módszernek az
alkalmazása, mint a növekv jólétet támogató módszer, személyes életvezetési
döntésnek tekintend . Bizonyos kliensek és Gyakorlók tekinthetik személyes
spirituális gyakorlatuk kifejez désének is.
• Munkájuk gyakorlása közben a Prána Energia Gyógyítás Gyakorlói SOHA nem
nevezhetik magukat „Orvosnak” és SOHA nem állíthatják fel egy kliens
diagnózisát, nem írhatnak el számukra kezeléseket, hacsak nem rendelkeznek
ezirányú jogi felhatalmazással.
• A Prána Energia Gyógyítás a technikák olyan egyszer rendszere, amely
Energiár vagy Pránát használ a test energiarendszerének egyensúlyi állapotának
visszaállítása vagy harmonizálása érdekében, elektromágneses mezejét és energia
információs mez jét is beleértve.
• Nagyon fontos figyelmeztetés Prána Energia Gyógyítás Gyakorlói számára: a
Gyakorló NE érintse meg a kliens fizikai testét! Hasonlóképpen Soha Ne
avatkozzanak be orvosok által el írt kezelések vagy gyógyszerek
alkalmazásába!
• Semmiféle reklamációt nem szabad elfogadni a Prána Energia Gyakorló
Kezelések vagy Ülések eredményét illet en. Tudni kell, hogy különböz
tényez k hatnak a Kezelések eredményére, beleértve a Gyakorló tapasztaltságát,
a Kliens nyitottságát a Kezelések iránt és Karmáját.

PEGY 1 szint

TANÁRI KÉZIKÖNYV

2013.10.21.

2

A SZERKESZT

MEGJEGYZÉSE

A Wikipedia szerint:
“Történészek és szociológusok megfigyelték a ’többszörös, független felfedezés’
jelenségének felbukkanását a tudományban.”
Robert K. Merton úgy határozta meg ezeket a „többszörösségeket” mint olyan
’Pillanatokat, amelyekben hasonló felfedezéseket tesznek tudósok, akik egymástól
függetlenül dolgoznak.
"Id nként a felfedezések párhuzamosak, vagy majdnem azok; idpnként a tudósok
olyan új felfedezéseket tesznek, amelyek számukra ismeretlenek voltak, de lehet,
hogy valaki más már rájött ugyanerre évekkel korábban.”
A szerkeszt néz pontja szerint ugyanez a jelenség az Ezoterikus Tudományok
területén is létezik, és sok más témakörre is alkalmazható…
Ezért Spirituális Társának, Tanítójának és Mentorának –
Choa Kok Sui Mesternek a ragyogása is hasonló ebben az értelemben.
Miközben id nként t a Modern Pránagyógyítás „Feltalálójaként” írnak le ebben a kéziratban, megállapítottuk, hogy ennek az Energia Gyógyítási Módszernek
több technikája és legtöbb megközelítése már
SZERETETT TANÍTÓNK ELS KÖNYVÉNEK 1987 DECEMBERI
MEGJELENÉSÉT MEGEL Z EN IS LÉTEZETT.
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BEVEZETÉS
AZ I. SZINTŰ
PRÁNA ENERGIA GYAKORLÓ KÉZIKÖNYVHÖZ
A Pránagyógyítás, Pránaterápia, Pránajóga Vidya, Jóga Prána Vidya, Prána Csikca
(kezelés), Prána Terápia …és Prána Energia Gyógyítás mind a Prána Kezelés formái…
és az indiai Védikus irodalomból illetve számos egyéb si jóga és ezoterikus
tudmományos hagyományból és iskolából erednek.
A különféle hagyományok közül érkez olvasók saját szövegértésük javítása
érdekében a „Prána Energia Gyógyítás” kifejezést helyettesíthetik a következ k
bármelyikével Jóga Prána Vidya vagy Prána Jóga Vidya.
Olyan régiókban, ahol ezek a kifejezések kényelmesebben alkalmazhatóak… az
olvasó a fentiek közül bármely kifejezést helyettesíthet a Prána Energia Gyógyítás
kifejezéssel.
Ezt azért tehetjük meg, mert ebben a kéziratban általában egymással azonos
értelemben használjuk ket.
Az si tudások e gy jteménye akínai Hagyomáos Orvoslásnak is részét képezi,
kapcsolódik a keresztény hagyományok szerinti „Kézrátételes gyógyításhoz”
valamint a japán hagyomány szerinti „Do In”-hez, (miközben mindezek az Energiát
használják –a f különbség abban áll, hogy NEM érintjük meg a klienst).
Az Energia Gyakorló módszerek (ideértve a Pránic Energia
Gyógyítást)egyik legkiemelked bb jellemz je a kezelés alkalmazása …
MINDENFAJTA FIZIKAI KAPCSOLAT NÉLKÜL. Ezért a Gyakorlók fizikailag SOHA
nem érinthetik meg a klienst! A Kezeléseket kizárólag energiaszinten szabad
végezni!
Röviden, az Energia Gyógyatás – beleértve a Prána Energia Gyógyítást rendkívül si
módszer, ameylet évszzadokon át használtak arra, hogy Egyensúlyt és Harmóniát
hozzanak létre az emberi test energiarendszerében – ideértve a Fizikai Testet, a
Mentális Testet és az Érzelmi Testet.
Az itt átadott Energiát alkalmazhatjuk egy adott személy Elméjének, Testének,
„Lelkének” vagy „Atmájának” átható Stabilizáálásának vagy Nagyobb
Egyensúlyának megteremtésére.
Az Energia Gyógyítás szigorúan a hagyományos orvoslát támgatja, a Gyakorlók
ösztönözzék klienseiket, hogy rendszeresen menjenek orvoshoz, gyógykezelésre, és
orvosi ügyekben kérjék ki háziorvosuk tamácsát.
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A világ bizonyos pontjain a „Gyógyítást” mint tevékenyésget csak orvosi
szakemberek végezhetik. Sok orszégban a jogilag nem „ngedélyezett vagy
nyilvántartott” – Energia Gyakorlók – semmiféle „Gyakorló” tevékenységet nem
folytathatnak – és jóllehet az Energia Kezeléseket Harmonizáló és Kiegyenlít
természet nek tekintjük – a Gyakorlókat óva intjük tartózkodjanak a „Gyógyítás”
kifejezés alkalmazásától.
Arra sincsen semmi szükség, hogy a kliensek levegyék ruhájukat.
Jelen anyag szerkeszt je úgy véli, ezt az információt meg kell osztani.
Meggy z dése, hogy korlátozásoktól mentesn kell terjeszteni, oly módon, hogy
nyilvánvalóvá váljék e munka történelmi természete és nagy el nyei. Ilyen
megfizethetetlen tanítások képezik az univerzális igazságot.
Meditáljunk azon, hogy az IGAZSÁG EGYETEMES…
Egyetlen személy, szervezet, vagy személyek sem rendelkeztek(Igazság);…vagy
rendelkeznek monopóliummal az Igazság fölött.
Igazság van Minden Tanításban – de… egyetlen sem tartalmaz MINDEN
Igazságot …ha így Meditálunk, tartsuk elménkben az ezzredésves Rig Veda szavait,
amely így szól:
“EGY AZ IGAZSÁG – AZ EMBEREK KÜLÖNBÖZ NEVEKKEL
ILLETIK AZT.”
és vallások bels

- Idézet Yogi Ramacharaka: Az indiai filozófiák
tanításai , c. könyvéb l, ©1908, Az els lecke

Hozzon ez a kézirat Kényelmet, Egyensúlyt, Harmóniát és Átalakulást Minden
Embernek!
Leg szintébben kívánom az egész emberiségnek, hogy gyorsan találjon rá a Béke,
Szeretet és Gyógyítás Terjesztésére és gyakorolja azt!
Charlotte Anderson
A Prána Energia Gyógyítás kifejezést Charlotte Anderson jegyeztette be az USA-ban
márkanévként.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
a Legfels bb Lénynek, Minden Spirituális Tanítónknak, Az Egész Spirituális
Hierarchiának ajánljuk végtelen Hálánkat
az Isteni Vezetésért, Isteni Segítségért és Isteni Védelemért…
és alávetjük magunkat az Isteni Akaratnak – amely nélkül az Isteni terv e csöppnyi
része nem valósulhatott volna meg.
Tisztán a Legmélyebb Elismerés és Köszönet a több földrészr l és a világ minden
tájáról érkez Hatalmas Hozzájárulásért e munka megvalósulásához
Legmélyebb hálánk mindazoknak, akik hozzájárultak e kézikönyvhöz, ideértve, de
nem korlátozva az alábbiakra:
derék Szerkeszt nk,
a számos kéziratolvasó,
a Webmester
MINDAZOK, akik …
Idejüket, Tapasztalatukat, Gondolataikat,
Javaslataikat és Nagy Nagy Er feszítéseiket Áldozták
e munka Megvalósítására.
Csapatmunka nélül – ennek az Anyagnak
az összeállítása szinte lehetetlen lett volna.
Minden itt idézett Szerz nek… akik leírták tapasztalataikat, megfigyeléseiket és
akik oly sok javaslatot és technikát adtak a Fejlettebb jólét és a Jobb Egészség
érdekében – Szívb l jöv hála.
Legyen Minden Ember Szeretettel, Békével, és Gyógyítással Áldott!
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L1 – 1. lecke

BEVEZETÉS

Lebonyolítás

Körülbelül 10 perc

Power Point
Könyvhivatkozás

Amy Wallace, Bill Henkin: The Psychic Healing Book

Internet

www.pranichealing.org

TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ
ÜDVÖZÖLLEK BENNETEKET A PRÁNA ENERGIA GYÓGYÍTÁS 1.
SZINTJÉN
(oktatói megjegyzés)
1, Köszöntsd a tanfolyam szervez jét.
2, Kérdezd meg a hallgatókat, honnan érkeztek a tanfolyamra.
3, Kérdezd meg, hányan vettek részt már el z leg ezen a tanfolyamon.
4, Kérdezd meg: „Miért akarjátok elvégezni ezt a tanfolyamot?”
A tanfolyam elvégzése nem tesz az energia gyógyítás területének szakért jévé.
Ezen a tanfolyamon megtanuljátok azokat az alapvet technikákat, melyekkel
az alapvet energia gyógyítási képességeiteket el tudjátok kezdeni fejleszteni.
Kérlek, ne kezdjetek azonnal ítélkezni vagy min síteni, amit hallotok!
Adjatok magatoknak id t, kísérletezzetek, értékeljétek ki és aztán vonjátok le a
saját következtetéseiteket.
Egyetértetek ezzel a megközelítéssel?
(Várj a hallgatók válaszára)
MARADJATOK NYITOTTAK
A tanfolyam világunk energia alapú megértésér l ad képet nektek.
Maradjatok nyitottak és legyen rugalmas a hozzáállásotok!
Ezeken a tanításokon keresztül a tanulók elkezdhetik megérteni azokat az egyszer
technikákat, melyek lehet vé teszi, hogy energiát közvetítsenek az élet különböz
területeire, mint:
- a gyógyítás
- etika
- a környezet
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- a teremt energia
- spiritualitás
Elkezditek megérteni, hogy az életben minden energia valamilyen formában.
Egyszer technikák alkalmazásával az energia módosítható, növelhet ,
csökkenthet , vagy átalakítható egyik állapotból egy másikba.
Fejl dni fog minden hallgató képessége, hogy megértse a világot.
Ez úgy következik be, hogy megtanuljuk energia technikák alkalmazását az emberi
testre, amit a legjobban ismerünk.
Ebb l a kiindulási pontból elkezdhetjük úgy használni az energiát, hogy pozitív
változásokat eredményezzen az életünkben és magában a világban.
TEGYÜNK LEHET VÉ GYORS TANULÁST
Kérlek, csökkentsétek az ellenállásotokat azzal, hogy kényelmesen ültök a
széketeken, teli talppal a földön, laza, nyitott kéztartással.
Maradj semleges, ne állj ellen semminek! Jegyezd meg, nem mondtuk, hogy
mindent el kell hinned, amit hallasz (illetve bármit is, amit hallasz) vagy hogy ne
legyenek érzelmeid, gondolataid, testi reakcióid, vagy érzeteid. Ellenkez leg, ha ezt
mondanánk, azt jelentené, hogy ellenállsz saját benyomásainak, és ez semmiképpen
nem semleges álláspont.
- idézet Amy Wallace and Bill Henkin: A Szellemgyógyászat könyve
c. könyvéb l, 3. fejezet, 84. oldal,©1978

Kérjük, ne keresztezzétek sem a lábatokat, sem a kezeteket az elkövetkez két nap
folyamán.
A nyitott, laza, ül testhelyzet növelni fogja a képességeteket arra, hogy
megértsétek és gyorsabban felfogjátok a bemutatott technikákat.
Ha a tanfolyamon hallottak befogadásában együttm ködtök, a tanulási folyamat
még gyorsabb lesz. Kérlek, a tanításokat a tanfolyam elvégezését követ en
mérlegeljétek és értékeljétek.
- idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l
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BEVEZETÉS A PRÁNA ENERGIA GYÓGYÍTÁSBA

Lebonyolítás

Körülbelül 10 perc

Power Point
Könyvhivatkozás

Amy Wallace és Bill Henkin: The Psychic Healing Book
©(1978)
Yogi Ramacharaka: The Science of Psychic Healing © (1909),
Lessons in Yogi Philosophy and Eastern Mysticism ©(1903)
Master Choa Kok Sui: The Origin of Modern Pranic Healing
©(2006)

Internet

Rosicrucian Digest ©(1940)
www.pranichealing.org

Egyéb

Függelék B – Üzenet a gyakorlóknak

ISTENI ÁLDÁS KÉRÉSE
Szeretném egy fohásszal kezdeni.
Kérem, hunyjátok le a szemeteket!
„A legfels bb Istenhez,
Alázatosan kérjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És az isteni gyakorló er t.
Köszönjük, hogy a gyógyítás eszközeként használsz minket.
Köszönettel és teljes hittel.”
Ez a tanfolyam a Prána energia gyógyítás 1. szint nevet kapta.
A prána energia gyógyítás tudománya évezredek óta létezik.
Korábban rendkívül korlátozott számú ember használta, mert a különböz iskolák
soha nem tanították a prána energia gyógyítás technikákat ilyen tiszta és egyszer
formába rendezve.
Az si gyakorló m vészetek egyszer sítésével és tisztázásával az eredmények
rendszeresen és szisztematikusan ismételhet ek.
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Szinte bárki, akit érdekel és meg akarja tanulni, ennek az egyszer technikának
alkalmazásával hozzájárulhat gyors felépülése megkönnyítéséhez, jóléte
növeléséhez. Néha ezt a fejl dést „gyógyulás”-nak hívják. Pozitív változásokat
jegyeztek fel fizikai, érzelmi vagy szellemi síkon egyaránt.
A prána energiagyógyítás nem kívánja helyettesíteni a hagyományos orvoslást.
A hagyományos orvosi gyógyítással kompatibilisnek szánták, hogy azt támogassa
Az energiagyógyítás egy embernél több szinten párhuzamosan használható,
kényelmet nyújtva, és a megnövekedett felfrissülést.
Ezen kívül, spirituális tanítóm, Choa Kok Sui Mester, következ el írásait
ajánljuk, annak érdekében, hogy a gyakorlók ne ütközzenek különböz
akadályokba – jogilag, erkölcsileg és etikailag. Bölcs dolog lenne, ha minden energia
gyakorló gondosan követné ezeket az irányelveket. Ajánlott mindenhová elhelyezni,
ahol energia gyógyítás történik.
- idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l
Prána energia gyakorlók ne állítsanak föl diagnózist!
Gyakorlók ne írjanak föl gyógyszert vagy orvosi kezelést!
Gyakorlók soha ne avatkozzanak felírt gyógyszerek adagolásába sem orvosi
kezelésekbe!
Módosítva és idézve Choa Kok Sui Mester
A modern pránagyógyítás eredete és az arhatikus jóga
©2006 c. könyvének bevezet oldalairól, módosította
Charlotte Andreson
A prána energia gyakorlók kerüljenek minden olyan helyzetet, amellyel
összeütközésbe kerülhetnek a helyi vagy országos orvosi közösségekkel.
A prána energia gyakorlók arra helyezzék a hangsúlyt, hogy az energia orvoslás az
allopátiás gyógymód egy kiegészít területe, ahogy ezt különböz szerz k
javasolják az energia gyógyítás kapcsán.
Prána energiagyakorlóként soha ne képzeld magad orvosnak, hacsak nem úgy
érkeztél a tanfolyamra, hogy teljes orvosi képesítéssel rendelkezel, és valóban orvos
vagy! A gyakorló tévedhet, a gyakorlónak lehet, hogy nincs igaza, és elképztelhet ,
hogy egy gyakorlót megvádolnak azért, hogy gyakorló tevékenységet végez orvosi
képesítés nélkül.
Idézet Amy Wallace és Bill Henkin A Pránagyakorló
Könyv c. könyvéb l, 1. fejezet, 38.oldal ©1978
Prána energia gyakorlóként szakterületed az energia test.
Soha ne avatkozz a hagyományos orvosok által el írt gyógymódokba.
- idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l
A PRÁNA ENERGIA GYÓGYÍTÁS EREDETE NAGYON RÉGI
ID KRE NYÚLIK VISSZA
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Eredetileg a prána energia gyógyítás rejtve volt és titokban végezték. Ez a
félelemnek köszönhet – mivel az emberek személyes érdekeik növelése, vagy
mások megtámadása céljából, rosszul alkalmazták az energiát.
Az indiai Rishik, kínai taoisták és tibeti szerzetesek több ezer éve gyakorolták a
„prána gyógyítást”. Széles körben alkalmazták a korai kínai, egyiptomi, indiai
civilizációkban és a világ számos részén.
A prána energia gyógyítás rendszere, amit most a két nap alatt meg fogtok tanulni,
sok különböz gyakorló ágazat hagyományaiban gyökerezik.
Ezeket Choa Kok Sui Mester egyszerüsítette le és foglalta rendszerbe és ugyanazon
a néven, ahogy régen használták, „prána gyógyítás”-nak hívják.
A prána energia gyógyításról el lehet mondani, hogy a tudomány és spiritualitás
egyesülését testesíti meg.
„YOGI RAMACHARAKA” egy nagyra becsült szerz , aki több mint 20 könyvet
írt, New Yorkban 1894-ben megalapította a Vedanta társaságot és széles körökben
oktatta a finom energia alkalmazását. Mint szabadk m ves és teozófus Swami
Vivekananda társaként volt ismert.
A prána gyógyítás si gyökereir l írt könyvében, a The Science of Psychic Healing ben.Több, mint 80 évvel ezel tt így írt: „A Pránagyógyítás általános alapelvei azon
a tényen alapulnak, hogy a pránát sokféle módon juttathatja el egyik ember a
másikhoz.
A szokásos, és egyben leghatékonyabb módszer, hogy a kezeket használjuk, és azzal
adunk át energiát a betegnek, miközben a prána áramlását az érintett testrészre
irányítjuk.
Részlet Yogi Ramacharaka: A pszichikai
gyógyítás tudománya © 1909, 6. fejezet, 37.oldal

A jógik a gyógyítás formáit három osztályba sorolták:
1. „Pránagyógyítás”, amely magában foglalja a nyugati világban mágneses
gyógyításként ismert módszert
2. „Mentális gyógyítás” amely magában foglalja a mentális és szellemgyógyítás
számos formáját, többek között a távgyógyítást is
Idézet Yogi Ramachakra Leckék a jógi filozófiáról és a keleti
miiszticizmusról c. könyvéb l, ©1903, 8. lecke, 142. oldal
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Néhány évvel azel tt, hogy eltávozott testéb l, Choa Kok Sui Mester és Charlotte
Anderson meglátogatták a Rózsakeresztes Központot San José-ban, Kaliforniában.
Akkoriban a Mester érdekl dése a ciklusok tudománya iránt újra felébredt.
Mivel végzettsége szerint vegyészmérnök volt, Choa Kok Sui Mester érdekl dése
az emberi test elektromos természete iránt, nem tekinthet szokatlannak.
Mint az energia mestere, veleszületett érdekl déséb l adódóan különböz
elméletekben vizsgálódott az energia alkalmazásával és „eredete”-vel kapcsolatban.
Mondhatni, hogy az összes tanítása „magasabb” értelmezést hordoz magában az
energia használatával és alkalmazásával kapcsolatban.
Ezeket a nagy misztikumokat filozófusok és tudósok számos alkalommal mutatták
be titkos vagy szent templomokban, valamint laboratóriumaik rejtekén, hogy
ugyanazt az elektromos energiát bizonyos módon, megfelel feltételek között
lehetséges alkalmazni mágneses gyógyításra is.
Idézet a Rosicrucian Digest-b l, ©1940, 191. oldal
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L3 – 3. lecke

APRÁNA ENERGIA GYÓGYÍTÁS ALAPELVEI

Lebonyolítás

Körülbelül 45 perc

Power Point
Könyvhivatkozás

Yogi Ramacharaka: The Science of Psychic Healing (1909),
The Hindu Yogi Science Of Bearth (1909)
Master Choa Kok Sui: The Ancient Science and Art of Pranic
Healing (1998-2009)
Barbara Ann Brennan: Hands of Light (1987)
The Holy Bible, New International Version, Book of Matthew 9:2022 (1984)
Perry Tilleraas: The Color of Light: Meditations for All of Us
Living With Aids (1988)
Keith Sherwood: Chakra Therapy: For Personal Growth &
Fealing
Daniel P. Reid: The Tao of Health, Sex and Longevity: A modern
Practical Guide to the ancient way (1989)

Internet

Vegetarian Times a Magazin Feb 1982
www.pranichealing.org

Egyéb

Függelék C – Még többet a kechari mudráról

BESZÉLJÜNK A PRÁNA ENERGIA GYÓGYÍTÁS ALAPELVEIR L
A PRÁNA EREDETE
A világ, amiben élünk – egy energia világ.
AZ ENERGIA SEMLEGES és
Mindenhol energia van…
Valójában azt is mondhatjuk, hogy „MI IS ENERGIA VAGYUNK”.
Ez azért van, mert mindenki a Földön – a Föld energiahálójának része.
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Az energiatest a Föld energiatestének egy része.
A kliens energiateste kapcsolódik a Föld energiatestéhez.
Az energia oda áramlik, ahová a figyelem irányul.
Az energiát különböz kultúrákban különböz nevekkel illetik
Például:
Görög
„Pneuma”
Polinéz
„Mana”
Héber
„Ruah”
Szankszkrit „Prana”
Kínai
„Chi”
Japán
„Ki”
si egyiptomban„Ka”
Német
„Lebenskraft”
A prána finom részecskék és életenergia összessége.
Ezek a finom részecskék eltávoznak, amikor az életenergia elhasználódott – mint
egy lemerült elem.
-

idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A prána szó egy szankszkrit kifejezés, ami „vitális életer ”-t jelent.
Ez egy láthatatlan „bio-energia” vagy finom energia, ami nélkülözhetetlen az élet
fenntartásához.
Yogi Ramacharaka így írt err l: „A jógik felismerik, hogy a Prána az a közvetlen
er , amelyet valamennyi gyógyításban felhasználnak. A pránát számos különféle
módon foghatjuk munkára…
Idézet Yogi Ramacharaka A fizikai gyógyítás
tudománya c. m véb l ©1909 6. fejezet, 37. oldal

Vitális élet energiához juthatunk a leveg b l, napból, földb l és a fáktól,
azonkív l az „isteni energiából”, amit ima, meditáció és egyéb gyakorlatok
eredményeképp kapunk meg.
A PRÁNA FELVÉTELÉNEK TÖBB MÓDJA VAN
Például – néhány éve egy pár embercsoport teát, ivóvizet és más folyadékot tesz ki
a napra, hogy energiát vagy pránát szívjanak magukba.
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A PRÁNA ENERGIA GYÓGYÍTÁS ALAPVET MEGHATÁROZÁSOKRA
ÉPÜL:
A GYORS FELÉPÜLÉS FOGALMA
1. A prána energia gyógyítás azon az elven alapul, hogy a testnek veleszületett
képessége van arra, hogy a sérülésekb l és betegségekb l kezelés nélkül
gyorsan felépüljön.
Testetek egy önmagát megvéd , öngyakorló, önjavító mechanizmus. Benne rejl
tehetsége és képessége van arra, hogy egészsége és sértetlensége érdekében minden
fenyegetést l megvédje magát. Minden m ködési zavarból illetve betegségb l
meg tudja magát gyógyítani és visszaállítja az egészséget.
- idézet a „Vegetarian Times” magazin 1982. februári számából

2. Az öngyógyítás a dinamikus vitális élet energiát használja fel, hogy biokémiai
változásokat hozzon létre az egyéni energiarendszerben. Ez el segíti a
személyben a fizikai, szellemi, érzelmi és spirituális változást. Bizonyos
esetekben ezt „gyógyítás”-nak nevezik.
A legtöbb ember észrevette már, hogy enyhe égésnél, sérülésnél, vagy
fert zésnél antibiotikumok vagy vényköteles gyógyszerek használata nélkül
a fizikai test képes meggyógyítani önmagát. Még súlyos vírusos fert zés
esetén is, amikor nem áll rendelkezésre gyógyszer, kezelés nélkül a test a
legtöbb esetben helyreállítja magát.
Tiszteljük és becsüljük testünk csodás adottságát, hogy képes önmagát
meggyógyítani.
Idézet Perry Tilleraas A fény színe: gyógymódok valamennyiünk
számára, akik Aids-szel élünk . könyvéból © 1988

„Gyakran nem jut eszükbe az embereknek, ami nyilvánvaló… nem látják, ami
magától értet d .”
A VITÁLIS ÉLETER

FOGALMA

idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A prána energia gyógyítás a vitális életer t, mint üzemanyagot hasznosítja.
Ez biokémiai változások kialakulását eredményezheti. Ezek végbemehetnek a
testben és/vagy a környezetben.
Azokon a helyeken, ahol orvosi kezelés nem áll rendelkezésre, a vitális életer
hasznosítása sok esetben gyors felépülést eredményezhet.
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A prána energia gyakorlók megtanulják felvenni és továbbítani az energiát a beteg,
sérült vagy égett területekre, és az egész testre, általában gyors pozitív kimenetelt
eredményeznek.
Az így átadott energia a kliensre üdít koktélként hat, csodálatos módon
meger síti a fent említett helyi javulás mellett.
Idézet Yogi Ramachraka, A fizikai gyógyítás tudománya
c. munkájából, ©1909, 1. fejezet, 38. oldal

A TESTBEN ZAJLÓ KÉMIAI REAKCIÓK FELGYORSULÁSA
MAGYARÁZZA, MIÉRT ÉPÜL FEL SOKKAL GYORSABBAN A TEST
Ezek a reakciók akkor mennek végbe, amikor a vitális élet energiát a testre, vagy a
test bzonyos részére irányítják.
Az a tény, hogy a tudomány jelenleg képtelen megmérni a fizikai testen belül lev
prána vagy energia pontos mennyiségét, nem jelenti azt, hogy ezek a finom energiák
nem léteznek.
A régi id kben az emberek nem voltak tudatában az elektromosságnak, az
elektromos energia el nyeivel és hasznosításával. Ez nem azt jelentette, hogy az
elektromosság nem létezett.
HA valamit figyelmen kívül hagyunk, nem változtatja meg a valóságot. Egyszer en
csak módosítja a valóságról alkotott képünket.
Át kell értékelnünk azokat a téves elképzeléseinket vagy téveszméinket arról mit
gondolunk, mit tudunk és mit nem tudunk megtenni.
MI A PRÁNA ENERGIA GYÓGYÍTÁS?
A prána energia gyógyítás azon az elven alapul, hogy az energiát egyik emberr l a
másikra, egyik helyr l a másikra, egyik állapotból a másikba át lehet adni.
A gyakorló szerepe, hogy a vitális élet energia csatornájává vagy fogadójává válik.
Aztán eljuttatja az energiát abba a testbe vagy egyéni életterületre, amely energia
növelést igényel.
Ez az energia közvetítés általában egyensúlyba hozza, stabilizálja vagy harmonizálja
az energia tényez ket, amely gyorsan normalizálja a fizikai testet, a környezetet
vagy a kliens életének általános helyzetét.
A vitális élet energia általában magasabb energiájú forrástól az alacsonyabb energia
szint felé halad.
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Különböz id kben, különböz országokban – Charlotte Anderson feljegyezte,
hogy spirituális tanítója, Choa Kok Sui Mester gyakran idézte a következ
történetet, hogy bemutassa az „energiaátvitelt” a hallgatóknak. Ez a történet a Szent
Bibliából való.
Majd ekkor egy n , aki 12 éve vérzett, odament Hozzá és megérintette a köntöse
szegélyét21 Azt mondta magában „Ha csak megérintem ezt a köntöst,
meggyógyulok”
Jézus megfordult, és látta t.” „Menj lányom, bátran” mondta, „a hited
meggyógyított.” És a n abban a pillanatban meggyógyult.
Idézet a Szent Bibliából Máté,
9:20-22 új nemzetközi kiadás ©1984

Aztán elmondta, hogy néha az ember belép egy szobába vagy területre vagy
találkozhat emberekkel – amit l hirtelen feldobottnak és boldognak érzi magát.
Másrészr l hasonlóképpen beléphetünk egy helységbe, vagy találkozhatunk
emberekkel, amit l rövid id n belül energetikailag kimerültnek érezzük magunkat.
Így például ha több fiatalos energiát akartok felvenni, fiatalabb emberekkel töltsétek
az id t, mivel a fiataloknak több vitális élet energiájuk van.
A prána energia gyógyítás egyik alapelve a „vitális élet energia” növelése a testben
vagy a testrészen, ezáltal gyorsan hozzájárulunk ahhoz, hogy a test meggyógyítsa
önmagát.
Fiatal emberek teste gyorsabban gyógyul és jelent sen több energiájuk van, mint az
id sebb embereknek, akiknek már elillant a „dinamikus vitális életerejük, vagy
energiájuk”.
KÖNNYEN ÉSZLELHETJÜK ÉS LÁTHATJUK A PRÁNÁT
Beszéljünk a leveg

pránáról vagy az élet energiáról, ami a leveg b l érkezik.

A leveg pránát könnyen láthatjuk szabad szemmel.
Ha bekancsalítjátok a szemeteket, kis buborékszer formákat láttok a leveg ben.
Azok a finom buborékszer formák, amiket láttok, valójában a „leveg prána”.
Az életenergia második forrása a földb l jön.

Ez a látható föld energia vagy föld prána.
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Az energiának ezt a formáját a talpon keresztül csak tiszta helyr l szabad felvenni.
Például amikor valaki mezítláb sétál tiszta területen vagy tiszta füvön, tekintélyes
mennyiség föld energiát tud magába szívni.
- idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A szennyezett környezetet el kell kerülni, ha földb l vagy leveg b l szeretnénk
energiát felvenni.

Nézz föl egy fa koronájának szélére a kék ég felé. Zöldes vibrálást láthatsz a fa
körül…Ha közelr l megnézünk egy palántát, hasonló jelenséget tapasztalunk
Idézet Barbara Ann Brennan, Fényl kezek
c. könyvéb l, ©1987, 6. fejezet, 37. oldal.

A fáktól is vehetünk fel energiát.
Az illet egyszer en egy fa mellett pihenhet vagy nekidöntheti a hátát a fának.
Másik módja a fától való energia nyerésnek a fa átölelése.
Kérlek, csak egészséges fákat válasszatok, gyenge, beteg fákat ne.
Érezzétek meg a fa energiájának min ségét és aztán vegyétek el a
többletenergiájának egy részét.
Gyakoroljatok ahimsa-t avagy er szakmentességet a természet felé.
- idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Ne mindig ugyanattól a fától vegyetek fel energiát.
Ha az a szokásotok, hogy fától vesztek fel energiát, rendszeresen váltogassátok a
fákat.
A prána energia gyakorlók tudják, hogy az „isteni energiát” vagy pránát azért lehet
felvenni és használni, hogy el segítsék a gyors gyógyulást és javulást mind a saját,
mind a klienseik életében.
ZÁRJUK AZ ENERGIAKÖRT
Annak érdekében, hogy növeljétek érzékenységeteket – illetve hogy könnyebben
fejlesszétek energiaérzékel képességeteket, zárni kell az energiakört..
Testetek hasonlít egy nagyon bonyolult elektromos berendezéshez.
Az energiatest vezetékek hálózata, nem fizikai hálózat, hanem energia hálózat.

PEGY 1 szint

TANÁRI KÉZIKÖNYV

2013.10.21.

18

Az akupunktúrában ezeket meridiánoknak nevezik.
A szankszritok ezeket az „energiacsatornákat vagy meridiánokat” „nádi”-knak
hívták.
A testnek el l is és hátul is vannak meridiánjai vagy energia csatornái.
A meridián egy csatorna vagy vezeték, ami finom energiából áll.
- idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Az akupunktúrában az elüls energia csatornát központi csatornának, a hátulsó
energia csatornát irányító csatornának hívják.
Az emberi lények fizikai testben léteznek – igaz?
Mivel a testnek ennie kell, az elüls energia csatornának a szájnál megszakad.
Ha akadály van a száj el tt,
(Az oktató az ujjait a szája elé teszi bemutatásképpen)
Az képtelen enni.
Így, azért hogy az ember enni tudjon, az energia csatornának meg kell szakadnia a
szájnál.
Abban a pillanatban, hogy a nyelvetek hegyét a szájpadlásotokhoz teszitek, az
elüls és hátulsó meridiánok közötti összeköttetés létrejön.
A szájpadláshoz érintett nyelv hidat képez, összeköti a mikrokozmikus test két
csatornáját (amelyeket központi és irányító csatornának neveznek az
akupunktúrában), amelyek a szájpadláson találkoznak.
Idézet Daniel P. Reid Tao az egészséghez,
szexhez és a hosszú élethez. Modern praktikus
utikalauz egy si úton ©1989, 382. oldal

Mi történik, ha a nyelveteket a szájpadlásotokhoz érintitek?
Az energiakör megnövekszik, és mikor a nyelvetek nem érinti a szájpadlást, nincs
energia körforgás – ennek megfelel en az energiakör csökken.
- idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Az energiacsatorna zárása érdekében – A NYELVETEKET A
SZÁJPADLÁSOTOKHOZ KELL ÉRINTENETEK.
A hinduknál egyes yogik a Khechari mudrát alkalmazzák, ami valójában a nyelv
összekötése a szájpadlással. Egyes esetekben olyan extrém lépéseket is megtettek ,
hogy felvágták a nyelvet, így a gyakorló olyan hátra tudta hajlítani a nyelvét,
amennyire csak lehetséges, ezzel elzárva az orrot és kinyitva a szájüreget összeköt
hátsó nyílást a toroknál.
Amikor a nyelv a szájpadlást érinti, a finom test energia köre bezárul.
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Ezután úgy végezzünk jógalégzést, hogy nyelvünket a szájpadlásunkhoz érintjük!
Idézet Keith Sherwood Csakraterápia a személyes fejl dés
és gyógyítás érdekében c. m véb l ©1988, XIV. fejezet, 185.oldal

A nyelvek szájpadláshoz érintése a felkapcsolt lámpára hasonlít.
Tudod, hogy amikor felkapcsolod a lámpát, a mesterséges fénynek köszönhet en
megsz nik a sötétség. Ez az elektromos fényre és a gyertya fényére is igaz.
A finom energián napjainkban végzett tudományos megfigyelései kimutatták, hogy
ezek az energiacsatornák növekedni és zsugorodni is képesek.
Érzékenységetek mértékének és a test energiaszintjének növeléséhez - vagy az
energiatest „bekapcsolásához” … a nyelveteket a szájpadlásotokhoz kell
érintenetek.
- többet a Kechari mudráról lsd. a C függeléket
SZERETNÉTEK LÁTNI A LEVEG
(Várj a hallgatók válaszára)

ENERGIÁT?

Miel tt megnéznétek a vitális élet energiát …
El ször a testetekben biztosítani kell az energia körforgást.
A LÁTHATÓ LEVEG
LÁTÁSA

ENERGIA VAGY A LEVEG

Szeretnétek látni az energiát a leveg ben?

ENERGIA

(Várj a hallgatók válaszára)

(Kérlek, ezt a gyakorlatot szabadban végezzétek vagy nyissátok ki az ablakokat és utasítsd a
hallgatókat, hogy nézzenek ki az ablakon.)
1987-ben Barbara Ann Brennan világos információkat adott arra vonatkozóan,
hogyan kell az energiát látni a leveg ben. Ezt mondta:
…egyszer en feküdj hanyatt a f ben egy szép nyári napon, bámuld a kék eget.
Egy id múlva kis orgonaglobulinokat fogsz észlelni, amelyek kis karcolásokat
rajzolnak a kék égre.

Idézet Barbara Ann Brennan Fényl kezek
c. könyvéb l, ©1987, 6. fejezet, 37.oldal

O.K. Végezzünk el egy egyszer
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1, Zárjátok az energia kört
2, Kérjünk isteni áldást
„A Legfels bb Istenhez
Alázatosan kérjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És a leveg prána látásának képességét
Köszönettel és teljes hittel”
3, Kissé bandzsítsatok a szemetekkel.
4, Nézzetek az égre
5, Kissé felfelé nézzetek és fókuszáljátok a szemeteket körülbelül 2 méterrel
el rébb.
6, Ne pislogjatok
7, Ne képzeljetek semmit … Csak FIGYELJETEK!
8, Ne várjatok el semmit … Csak figyeljetek!
9, Egyszer en … legyetek semlegesek
10, Ne akarjátok túl er sen … csak nyugodtan!
11, Csak folyamatosan nézzétek az eget …
12, Lélegezzetek lassan és nyugodtan be …
13, Lélegezzetek lassan és nyugodtan ki …
14, Ismételjétek 7 légzési cikluson keresztül
15, Köszönöm
16, Látott valaki valamit?
17, Kérlek, emeljétek fel a kezeteket
18, Mit láttatok?
(Várj a hallgatók válaszára)
19, A többiek még végezhetik a gyakorlatot – figyelik az energiát a leveg ben
(Várj 1 vagy 2 percet)
20, Köszönöm
21, Folytathatjuk?
A LÁTHATÓ FÖLD ENERGIA FIGYELÉSE
(Ez egy fakultatív gyakorlat)
Akarjátok látni a földb l jöv

energiát?

1, Kérlek, zárjátok az energia körtt úgy, hogy nyelveteket a szájpadlásotokhoz
érintitek.
2, Kérjünk isteni áldást
„A Legfels bb Istenhez
Alázatosan kérjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És a föld prána látásának képességét
Köszönettel és teljes hittel”
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3, Kissé bandzsítsatok a szemetekkel.
4, Fókuszáljátok a szemeteket körülbelül 5-12 centiméterrel a föld fölé.
5, Ne pislogjatok
6, Ne képzeljetek semmit
7, Ne várjatok el semmit
8, Egyszer en … legyetek semlegesek
9, Ne akarjátok túl er sen … csak nyugodtan!
10, Csak folyamatosan nézzétek a földet …
11, Lélegezzetek lassan és nyugodtan be …
12, Lélegezzetek lassan és nyugodtan ki …
13, Ismételjétek 7 légzési cikluson keresztül
14, Köszönöm
15, Látott valaki valamit?
16, Ha láttatok valamit, kérlek, emeljétek fel a kezeteket
(Várj a hallgatók válaszára)
17, Hú! Fantasztikus!
18, Mit láttatok?
19, (A többieknek) Folytassátok a megfigyelést …
(Várj. Kérj visszajelzést a hallgatóktól)
20, Köszönöm
21, Folytathatjuk?
A FA KÖRÜLI ENERGIAMEZ FIGYELÉSE
Könnyen és gyorsan fejlesztheted energia érzékel képességed a környezetedben.
A minket körülvev növények, fák és más él szervezetek megfigyelésével …
energia látásunk könnyen fejl dhet.
… emeljétek tekinteteteket egy fa lombjának fels széléhez, a kék égre!... zöld
vibrálást vehettek észre… ha jobban megfigyelitek a zöld vibrálás szélén
gömböcskéket vehettek észre…
Idézet Barbara Ann Brennan Fényl kezek
c. könyvéb l, ©1987, 6. fejezet, 38.oldal

(Fakultatív gyakorlat, ha vannak fák a környéken)
Szeretnétek látni egy fa körül az energiamez t?
(Várj a tanulók válaszára)
1, Zárjátok az energia kört. Helyezzétek a nyelveteket a
szájpadlásotokra.
2, Kérjünk isteni áldást
„A Legfels bb Istenhez
Alázatosan kérjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
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És a fa körüli energiamez látásának képességét
Köszönettel és teljes hittel”
3, Kissé bandzsítsatok a szemetekkel.
4, Fókuszáljátok a szemeteket körülbelül 30-60 centiméterre a fától.
5, Ne pislogjatok
6, Ne képzeljetek semmit
7, Ne várjatok el semmit
8, Egyszer en legyetek semlegesek
9, Ne akarjátok túl er sen … csak nyugodtan!
10, Csak folyamatosan nézzétek a fát …
11, Lélegezzetek lassan és nyugodtan be …
12, Lélegezzetek lassan és nyugodtan ki …
13, Ismételjétek 7 légzési cikluson keresztül
14, Köszönöm
15, Látott valaki valamit?
16, Kérlek, mondjátok el, amit láttatok
( Várj a hallgatók válaszára … a csoport többi tagjának)
17, Kérlek folytassátok a fa energiamezejének megfigyelését
(Várj néhány percet)
18, Nagyon jó! Köszönöm
19, Folytathatjuk?
A TUDOMÁNY ÚJRA FELFEDEZTE ÉS BIZONYÍTOTTA, HOGY AZ
EMBERI TESTET ENERGIAMEZ VESZI KÖRÜL
Szeretné valaki megnézni az emberi test körüli energiamez t?
Számos szerz és energiában jártas szakért javasolja ezt az egyszer
az energialátás képességének további fejlesztéséhez.

gyakorlatot

Válassz egy ismer st! A fehér fal nem szükségszer , de általában könnyebb a
gyakorlás azzal. Állj t le 5 méterre és nézz a feje fölé 10 cm-rel! Ne a falra és ne az
ismer söd arcára fókuszálj, hanem erre a térben kiválasztott pontra!
Idézet Amy Wallace Szellem gyógyítás c. könyvéb l
©1978, 4. fejezet, 104. oldal
(Válassz egy önként jelentkez t)
(Kérd meg az alanyt, hogy üljön világosra, inkább fehérre vagy krémfehérre festett háttér elé)
(Az alanyhoz és a csoporthoz)
1, Zárjátok az energia kört. Helyezzétek a nyelveteket a szájpadlásotokra.
2, Kérjünk isteni áldást
„A Legfels bb Istenhez
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Alázatosan kérjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És a …….. körüli energiamez látásának képességét
Köszönettel és teljes hittel”
(A hallgatóknak)
3, Kissé bandzsítsatok a szemetekkel. Fókuszáljátok a szemeteket körülbelül 15
centiméterre a ………. Feje fölé és 30 cm-re a ………….. feje mögé.
4, Ne pislogjatok
5, Ne képzeljetek semmit
6, Ne várjatok el semmit
7, Egyszer en legyetek semlegesek
8, Ne akarjátok túl er sen … csak nyugodtan!
9, Csak folyamatosan nézzétek az energiamez t
10, Lélegezzetek lassan és nyugodtan be …
11, Lélegezzetek lassan és nyugodtan ki …
12, Ismételjétek 7 légzési cikluson keresztül
13, Köszönöm
14, Látott valaki valamit?
15, Ha láttatok valamit, kérlek, emeljétek fel a kezeteket
16, Kérlek, mondj el, amit láttál
(A csoport többi tagjának)
17, Kérlek, folytassátok az emberi test energiamezejének megfigyelését
18, (Kérj visszajelzést) Mondd: Köszönöm
19, Folytathatjuk?
SZERETNÉTEK LÁTNI AZ UJJATOKBÓL KIÁRAMLÓ ENERGIÁT
(Várj A hallgatók válaszára)
Vannak kéz- és ujj energia központjaink. Az emberi testnek kéz és ujj energia
központjai vannak. Ha szeretnétek megérezni, hogyan áramlik a kezetekb l és az
ujjaitokból az energia – el ször energetizálni kell ezeket a kezeiteken és az
ujjaitokon lév kicsi energia központokat.
Legyen a háttér sima fehér fal!Lazítsd el a szemeid, és lágyan nézz az ujjbegyeid
közötti területre, kb. 4 cm-rel az ujjbegyed fölött. Ne nézz vakító fénybe, hagyd,
hogy a szemeid ellazuljanak! Mit látsz? Mozgasd egymáshoz közelítve és távolítva
az ujjaid!
Idézet Barbara Ann Brennan Fényl kezek
c. könyvéb l, ©1987, 6. fejezet, 38.oldal

1, Zárjátok az energia kört. Helyezzétek a nyelveteket a szájpadlásotokra.
2, Kérjünk isteni áldást
„A Legfels bb Istenhez
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Alázatosan kérjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És a vitális életenergia látásának és érzékelésének képességét
Köszönettel és teljes hittel”
3, Nyomkodjátok meg a bal tenyereteket a jobb hüvelykujjatokkal és forgassátok
benne a hüvelykujjatokat az óramutató járásának megfelel en. Most
nyomkodjátok meg a jobb tenyereteket a bal hüvelykujjatokkal és forgassátok
benne a hüvelykujjatokat az óramutató járásának megfelel en. Ez aktiválja a
tenyeretek közepén lév energia központokat.
4, Energiaérzékel képességetek el segítéséhez nyomkodjátok meg minden egyes
ujjatok végét a hüvelykujjatokkal. Bizonyosodjatok meg róla, hogy minden
egyes ujjvéget és hüvelykujjakat megfogtátok. (Az oktató bemutatja)
5, Most tartsátok a két kezetek három ujját egymástól körülbelül 2-3 cm-re.
6, Emeljétek fel a kezeteket szemmagasság fölé körülbelül 15-20 cm-re. Nézzetek
szemmagasságnál tovább a plafonig és fókuszáljatok tovább az ujjaitokra
szemetekkel és a szándékotokkal.
7, Most fókuszáljátok figyelmeteket az ujjaitok végére
8, Lélegezzetek és koncentráljatok az ujjaitok végére
9, Lazítsatok, koncentráljatok tovább az ujjaitok hegyére
10, Lélegezzetek lassan és nyugodtan be …
11, Lélegezzetek lassan és nyugodtan ki …
12, Csináljátok ezt hét légzési cikluson keresztül … aztán vegyetek egy mély
lélegzetet
13, Most nagyon, nagyon lassan húzzátok szét az ujjaitokat egymástól 10-12 cm-re.
Most toljátok lassan egymáshoz vissza az ujjaitokat, aztán megint széjjel.
Csináljátok ezt még egy kis ideig. Most fókuszáljátok figyelmeteket az ujjaitok
közti pici helyre.
14, Ne képzeljetek semmit
15, Ne várjatok semmit
16,Próbáljatok semlegesek lenni
17, Mozgassátok tovább kezeiteket nagyon lassan egymás felé ill. távolabb.
Fókuszáljatok bebandzsított szemekkel az ujjak közötti térre.
(Oktató, Kérlek várj! Aztán kérdezd meg)
18, Láttatok valamit vagy éreztetek valamit az ujjatok között?
19, Azok, akik láttak vagy éreztek valamit, letehetik a kezüket, a többiek folytassák a
kezek közti energia érzékelését.
(Várj néhány percet)
20, Valaki látott még valamit?
(Beszéljétek meg a csoporttal a visszajelzéseket)
-idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l
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L4 – 4. lecke
Lebonyolítás

ENERGIA ANATÓMIA, AZ ENERGIA
ÉRZÉKELÉSE, A KÉZ ENERGIA KÖZPONT
ÉRZÉKENYSÉGÉNEK FOKOZÁSA
Körülbelül 25 perc

Power Point
Könyvhivatkozás

Charles W. Leadbeater: The Chakras (1927)
Amy Wallace & Bill Henkin: The Psychic Healing Book
(1978)
Peter Kelder: The Ancient Secret of the Fountain of Youth
(1939)
Arthur E. Powell: The Etheric Double (1925)
Fritz Frederick Smith M.D.: Inner Bridges: A Guide to
Energy Movement and Body Structure (1986)
Ophiel: The Art and Practice of Astral Projection (1974)
Keith Sherwood: The Art of Spiritual Healing (1985)
Master Choa Kok Sui: Superbrain Yoga (2005)
Keith Sherwood: Chakra Therapy: For Personal Growth &
Healing (1988)

Internet

Barbara Ann Brennan: The Hands of Light (1987)
www.pranichealing.org

Egyéb

Függelék D – több információ a bio-plazma testr l

INFORMÁCIÓ AZ ENERGIA KÖZPONTOKRÓL
A fizikai testünk tele van energia örvényekkel, melyeket energia központoknak hívunk.
Ezen energiaörvények segítségével … valószín nek t nik bizonyos
következtetések levonása az emberi test fizikai anatómiája és a csakrák energetikai
jellemz i közötti összefüggésre vonatkozóan

PEGY 1 szint

TANÁRI KÉZIKÖNYV

2013.10.21.

26

Idézet Fritz Frederick Smith M.D. Bels hidak:
Útikönyv az energiaáramlásról és a test szerkezetér l
©1986, 2. fejezet, 50. oldal

A hindu hagyományban egy korai dokumentációban a „Upanishad Kundalini
Yoga” szövegében van egy feljegyzés az energia központok létezésér l.
Az els fontos dolog, amire a kolostorba lépésemet követ en megtanítottak ez
volt: A testnek hét energiaközpontja van, amelyeket angolul hívhatunk örvénynek
Ezek rendkívül er s elektromos mez k, amelyek szemmel (majdnem)
láthatatlanok…
Idézet Peter Kelder, Az ifjúság szök kútjának si
titka c. könyvb l, 1939, (átdolgozott kiadás)
1985, 1. rész, 9. oldal

A „csakra” szó egy szanszkrit kifejezésb l ered, ami „kerék”-et vagy „forgás”-t
jelent és „kerék formájú”-nak vagy energia örvénynek nevezik.
Ezek az energia központok valójában forgó, pulzáló energia központok, amik az
emberi test étertestében találhatók.
A szanszkrit nyelvben a csakra szó szerint kereket jelent, és
energiaközpontként írják le ket.

si jógi szövegekben

Idézet Fritz Frederick Smith M.D. Bels hidak:
Útikönyv az energiaáramlásról és a test szerkezetér l
©1986, 2. fejezet, 49. oldal

Ha a kör alakja szerint kerék formát ábrázolnak, a kerék küll i szelvényekre osztják
a kört. A hindu hagyományban ezeket az energia központ szirmainak hívják.
Miért használták a hinduk a „szirom” kifejezést?
Mert amikor a kerék vagy energia központ nagyon gyorsan forog … olyan alakja
lesz, mint egy virág. Az energiaközpontok virághoz hasonlító eme si felfogásából
ered en, nevezzük ezeket szirmoknak.
Ezekben a szanszkrit könyvekben említett csakrák egymástól némileg
különböz ek, a szirmok számát illet en… a korona központ (vagy Sahasrara
Padma) – ezer szirmú lótusz. A szirmok számát illet eltérések nem lényegesek.
Idézet Charles W. Leadbeater: A csakrák cím
monográfiájából ©1927. 5. fejezet, 68.oldal

MÉG TÖBB ALAP INFORMÁCIÓ AZ ENERGIA KÖZPONTOKRÓL
A f energiaközpontok és feladataik alapos ismerete és megértése rendkívül fontos
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a gyakorló számára.
„Finom energiarendszer”-nek nevezem a csakrákból – f
rendszert.

energiaközpontokból álló

Idézet Keith Sherwood: A lélekgyógyászat m vészete
c. könyvéb l, ©1985, 3. fejezet, 21. oldal

Az energiatest nagy mértékben vezérli az energiaközpontokat.
A gyakorlónak meg kell értenie és fel kell ismernie, hogy a fizikai testben lév
bels elválasztású mirigyek az energia központok fizikai megnyilvánulásai.
Az éteri csakráknak két egymástól elkülönült funkciójuk van. Az els , hogy
fölveszik és elosztják a Pránát, vagy életer t az étertestbe majd a fizikai testbe, így
tartják életben ket.
-

Idézet Arthur E. Powell: Az éteri hasonmásAz ember
egészség-aurája c. könyvéb l©1925, 3. fejezet, 22.o.

Az energiaközpontoknak számos feladatuk van, többek között az Energia
befogadása, feldolgozása és elosztása a test különböz részeibe.
Ezek az energia központok olyanok, mint az er m vek, vitális életer vel látják el
a test egészét.
Amikor az energia az alacsonyabb központokból a magasabb központok felé
áramlik, magasabb frekvenciájú energiává alakul át.
Amikor a magasabb energia az alacsonyabb központok felé áramlik –
hasonlóképpen átalakul az energia – alacsonyabb frekvenciájúvá.
Az „energia központ” kifejezés könnyebben megérthet , ha ténylegesen, mint
„energia átalakítók” gondolunk rájuk.
A csakrák átalakítóként m köd

energiaközpontok, kapuk és átalakítók…
Idézet Keith Sherwood Csakraterápia: a személyes fejl dés
és gyógyítás érdekében c. könyvéb l ©1988, 12. fejezet, 131. oldal

Az „transzformátor” szó az elektromos feszültség emel
is használható még.

és csökkent

értelmében

Például az energia átalakítás egyik formájából egy másikba.
Egy másik példában a fényt elektromos energiává lehet átalakítani.
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Az elektromos energiát mechanikus vagy f t energiává lehet alakítani.
Ez az, amiért az energia központok az energia átalakítókhoz hasonlíthatóak.
A kéz energia központok a legkönnyebben aktiválható központok közé tartoznak.
A gyakorló a kéz energia központok aktiválásával a finom energia „érzékelésének”
képességét fejleszti.
A kézcsakrák a kreatív energia székhelyei…
Idézet Amy Wallace és Bill Henkin: A lélekgyógyítá könyv
cím m véb l, ©1978, 1. fejezet, 31. oldal

GYAKOROLJUK A „CHI” ENERGIA ÉRZÉKELÉSÉT
(Várj a tanítványok válaszára)
El ször végezzünk egy rövid tornagyakorlatsort.
(Kérlek, álljatok fel)
1, Törzsfordítás jobbra, aztán balra, jobbra, balra, jobbra, balra – 12x
2, Csíp körzés 12x jobbra, 12x balra
3, Fejfordítás jobbra, majd balra 12x
4, Most kérlek, tornáztassátok meg a vállakat, karkörzés 12x hátra, 12x el re
5, Most hajlítsátok be a könyökötöket, majd er teljesen egyenesítsétek ki a
karotokat
szétnyitott ujjakkal és engedjétek, hogy az energiát kidobódjon a kezetekb l, az
ujjainkból és még az ujjaitok közötti szövetekb l is. Érezitek, hogy valami kijön?
6, Most végezzünk csuklókörzést 12x balra és 12x jobbra
7, Most emeld fel a bal kezed tenyérrel az ég felé, míg egyidej leg tartsd a jobb
kezed tenyérrel a föld felé és nyújtsátok, feszítsétek a bal kezeteket felfelé, a jobb
kezeteket lefelé. Végezzétek el ezt 7x.
- idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

ÉRZÉKELITEK A VITÁLIS ÉLETENERGIÁT?
… fordítsátok szembe a tenyereiteket, egymástól 5-15 cm-re, közelítve és távolítva
ket egymástól! Hozzatok létre valamit képzeletben a két tenyeretek között!
Érzitek már?
Idézet Barbara Ann Brennan Világító kezek
c. könyvéb l ©1987, 6. fejezet 41. oldal

1, Zárjátok az energiakört azzal, hogy nyelveteket a szájpadlásotokhoz érintitek.
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2, Isteni áldás kérése:
„A legfels bb Istenhez,
Alázatosan kérjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És a vitális életenergia érzékelésének képességét.
Hálával és teljes hittel.”
3, Nyomkodjátok meg a bal tenyereteket a jobb hüvelykujjal. Nyomogassátok a
tenyeretek közepét és egyidej leg forgassátok benne a hüvelykujjatokat az
óramutató járásával megegyez irányban.
Ezt azért csináljuk, hogy a kéz energiaközpontot aktiváljuk.
4, Most ismételjétek meg az el z folyamatot a jobb tenyérrel és a bal hüvelykujjal.
Hüvelykujjatokat forgassátok a tenyeretekben az óramutató járásával megegyez
irányban.
A folyamat megkönnyíti az energiaérzékel képességeteket.
5, Hogy tovább segítsük az energia érzékelésének képességét, nyomkodjátok meg
minden egyes ujjatok végét a hüvelykujjatokkal. Bizonyosodjatok meg róla, hogy
minden egyes ujjvéget és hüvelykujjat megfogtatok.
6, Most tartsátok a kezeiteket egymástól 5-7 cm-re.
7, Ne képzeljetek el semmit.
8, Ne várjatok semmit.
9, Csak legyetek természetesek.
10, Most nagyon lassan húzzátok el egymástól a kezeket, aztán megint vigyétek
ket
egymáshoz közel.
11, Mozgassátok tovább kezeiteket egymás felé ill. távolabb egymástól.
12, Koncentráljatok a tenyereitek közepére.
13, Csak próbáljátok „megérezni” az energiát.
14, Ne próbálkozzatok túl er sen … csak nyugodtan.
15, Lélegezzetek lassan és nyugodtan be …
16, Lélegezzetek lassan és nyugodtan ki …
17, Ismételjétek ezt 7 légzési cikluson keresztül.
(Az oktató vár néhány percet)
18, Koncentráljatok tovább tenyereitek közepére.
19, Köszönöm.
(Kérdések a tanítványokhoz)
20, Érzett valaki valamit?
21, Emelje fel a kezét.
22, Érzett valaki melegséget a kezei között? Emelje fel a kezét.
23, Ki érzett egy kis nyomást a kezei között? Emelje fel a kezét.
24, Mi van a lüktetéssel vagy energia megérzésével vagy a tenyerek közötti kis
elmozdulással ? Emeljétek fel a kezeteket.
25, Van közöttetek relatíve érzékeny egyén vagy aki relatíve magas energiaszinttel
rendelkezik? Ez lehet az oka, ha valakinél enyhe elektromossághoz hasonló
bizsergés jelentkezett a kezetek között.
26, Nagyon jó.
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27, És még egy kérés. Ehhez egy rendkívül érzékeny jelentkez re van szükségünk..
28, Valószín leg csak néhányan fogjátok ezt érzékelni.
29, Érzett itt valaki a tenyerei között forgást?
(Várj a tanítványok válaszára)
(Oktató, megfelel választ adj, pl, „Ez fantasztikus! Vagy ”Ez beletelhet egy kis id be…”)
30, Kérlek, osszátok meg tapasztalataitokat a mellettetek lev
31, Köszönöm.
32, Folytathatjuk?
-

emberekkel.

Idézet Charlotte Anderson jegyzetib l

ALAPFOGALMAK
Hogy megértsük a prána energia gyógyítást, meg kell értenünk az energia
anatómiáját, nem csak az emberi lét fizikai anatómiáját.
Amikor létrehozol egy fénytestet, saját életer det adtad át neki, így ez a te
kiterjesztésedként létezik.
Idézet Ophiel Az asztrális kivetítés m vészete
és gyakorlata c. könyvéb l ©1974

Choa Kok Sui Mester így magyarázta:
„Van egy energiatestetek vagy fénytestetek.
Az érzékeny gyerekek ezt látják.
Ezt az oroszok „bioplazma testnek” nevezték el .
Az aura vagy bels energia információs mez a „test körüli fény”.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Az embereknek van egy látható fizikai testük – amit könnyen láthatunk és
megtapinthatunk. Vannak további finom testeik is, ami fizikai szemmel nem
látható.
Id nként tisztánlátók vagy nagyon érzékeny személyek ezeket a finom testeket is
látják.
Olyan fénytestként írhatjuk le, amely körülveszi és beleolvad a fizikai testbe, saját
jellemz kisugárzása van, és általában „aura”-nak hívják.
Idézet Barbara Ann Brennan Fényl kezek cím
könyvéb l, ©1987, 53. oldal

Történelmileg a „finom test”-et majdnem minden vallás isteneinek és szentjeinek
festményein fel lehet fedezni.
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Néha ezeket a képeket fénnyel a fejük körül, néha a testükb l vagy tenyerükb l
kiáradó fénnyel ábrázolták.
Ha tágabb értelemben vesszük, a gyakorló felismerheti, hogy ezek a finom energia
útjának illusztrációi vagy reprezentációi ahogyan a m vész látta.
Ezt a csaknem láthatatlan finom energiatestet étertestnek, bioplazma testnek,
energia információs mez nek vagy energiatestnek hívják.
A Teozófikus hagyomány úgy hivatkozik a bioplazmatikus, az étertestre vagy
(energiatestre) mint a tudatosság teste, amely képes a Vitális életer t fogadni és
elosztani, amely a Napból érkezik. Azt állítják, ez az energia kapcsolatban van a
fizikai egészséggel.
Röviden összefoglalva, az éteri másolat, miközben szükséges a fizikai test
m ködéséhez, helyesen fogalmazva nem a tudatosság egy másik járm ve, azaz
FOGADJA és ELOSZTJA a Napból sugárzó életer t, ily módon szoros
kapcsolatban áll a fizikai egészséggel.
- Idézet és módosítás Arthur E. Powell:
Az éterikus test c. könyvéb l©1925, 1 fejezet, 2. oldal

A bioplazma test létezését tudományosan orosz tudósok, Dr Semyon Davidovich
Kirlian és felesége, Valentina Krisanovna Kirlian 1939-ben fedezték fel újra.
Kifejlesztettek egy korai energia fényképezési technikát, a „Kirlian fényképet”.
A bioplazma test kifejezés az „él
anyag alkot.

energia test”-et jelenti, amit láthatatlan finom

A szaknyelvet leegyszer sítve az energiatest vagy energia információs mez
kifejezést használjuk a bioplazma test elnevezés helyett.
Ennél a fényképnél magas frekvenciájú elektromos mez t használnak az energia
információs mez kis darabkáinak lefényképezéséhez.
Ezzel az új technológiával érthet vé vált, hogy a finom energia nemcsak,hogy
látható – de ez a valóság.
Most van egy újabb energia technikánk, amit „GDV képalkotás”-nak hívnak, és ami
jelent sen fejlettebb és haladóbb.
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Ezt a technikát az emberi bioelektromos mez megörökítésére és az emberi
bioenergia mez értékelésére használják gázkromatográfiás eljárást (GDV), amely
hasznos információkat szolgáltat az ember általános állapotát illet en.
Ennek a modern technikának a használata révén lehetséges, hogy megismerjük és
igazoljuk azt, amit a jógik és mások több száz évvel ezel tt mondtak – hogy a
„fizikai testet” körülveszi egy „fénytest”, amit az ezotériában „aurának” neveznek.
A „bioplazma” szó a bio élet és a plazma – 4. halmazállapot jelentésekb l ered.
A másik három halmazállapot a szilárd, folyékony és gáznem .
A plazma egyszer en ionizált gáz vagy elemi gázrészecskék pozitív és negatív
töltéssel.
Ez nem azonos a vérplazmával.
Idézet Choa Kok Sui mester Szuperagy jóga
c. könyvéb l ©2005, 1. fejezet, 5. oldal
Az energia információs mez
azon – kb. 12 cm-el.

vagy energiatest áthatja a fizikai testet és túl is terjed

Ez a diffúz mez a testen kívülre nyúlik. Az, hogy ez a vibrálás meddig tart,
emberenként és egy adott ember állapotának függvényében is változik.
Idézet Fritz Frederick Smith M.D. Bels hidak: Útikalauz az
energiaáramláshoz és a test szerkezetéhez c. m véb l ©1986, 27. oldal

Tisztánlátók ezt a fizikai test széle körül ragyogó, sugárzó energiamez ként látják.
Ezt mi „bels aurának” vagy „bels információs energia mez nek” fogjuk hívni.
Egy er s, egészséges vagy fiatal személynek kb. 20 cm vagy annál nagyobb az
energia mez je.
Az éterikus aura a fizikai testt l 8 hüvelykkel nyúlik tovább…
Nagyobb életerej emberek aurája er sebb, így távolabb nyúlik a fizikai testt l.
Idézet Keith Sherwood A spirituális gyógyítás m vészete
c. könyvéb l, ©1985, 10. fejezet, 104, 110 oldal

Egy átlag embernél ez a bels

mez

kb. 12 cm-re terjed a testt l.

Ha az illet gyenge vagy nagyon beteg, ez a bels
kisebbre zsugorodik.
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Egy jó prána energia gyakorló legalább 1 m-es bels

mez vel rendelkezik.

Hasonlüan, ahogyana vér áramlik az ereken keresztül a fizikai testben, ugyanúgy
áramlik az energia az „energia csatornákban” az energiatestben.
Ezek az energia csatornák „energia csövekhez” hasonlítanak és más hagyományok
szerint „meridiánoknak” vagy „nádiknak” nevezik ket.
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L5 – 5. lecke

AZ ENERGIA INFORMÁCIÓS MEZ

Lebonyolítás

Körülbelül 10 perc

FELADATAI

Power Point
Könyvhivatkozás

Amy Wallace &Bill Henkin: The Psychic Healing Book
(1978)
Yogi Ramacharaka: Fourteen Lessons in Yogi Philosophy
(1903, 2007)
Barbara Ann Brennan: Hands of Light (1987)
Michael Bradford: Hands on Spiritual Healing (1993)
Arthur E. Powell: The Etheric Double (1925)

Internet

Meredith B. McGuire: Ritual Healing in Suburban America
(1988)
www.pranichealing.org

A BETEGSÉG EL SZÖR AZ ENERGIA TESTBEN MUTATKOZIK –
MIEL TT A FIZIKAI TESTBEN ÉRZÉKELHET LENNE
Ez történeti tény, és tisztánlátók megfigyelései is alátámasztják.
Ennek a mindent átható er térnek nincs saját formája, a testen belüli és körülötte
lév vibráló feszültség-mez t jelent.
Pillanatról pillanatra tükrözi a test bels és küls környezetének változásait… Ez
az energiamez a fizikai test tükörképe.
Idézet Fritz Frederick Smith M.D. Bels hidak: Útikalauz az
energiaáramláshoz és a test szerkezetéhez c. m véb l ©1986, 27. oldal

Arra a következtetésre jutottunk, hogy bizonyos mértékig, megakadályozhatjuk a
betegség kialakulását azzal, hogy a tünetek megjelenése el tt energiagyógyítást
végzünk.
Az energiaháztartás zavarai és egyenl tlenségei jelentkeznek fájdalomként, vagy
betegségként. Mivel a betegség a fizikai testben való megjelenést megel z en
jelentkezik a pszichikai vagy asztráltestben, egy szellem diagnoszta el bb
felismerhet egy betegséget, mint ahogy az megjelenik így legalábbis veled vagy
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másokkal együtt tud dolgozni.
Idézet Amy Wallace és Bill Hankins A szellemgyógyászat könyve
c. m véb l, ©1978, 3. fejezet, 64. oldal

Ezért azt mondhatjuk, hogy a prána energia gyógyítás nemcsak a fizikai testet
gyógyítja, hanem az energia „harmonizálásával az energiarendszert is”.
A gyógyítás kimenetelei között még MEGEL Z hatásokat is lejegyeztek.
Az éteri másnak három f funkciója van.
El ször is, kialakítja azt a burkot vagy mintát, amelybe a s r fizikai anyag belen
a születés el tti id szakban, illetve sebek gyógyulásakor.
Másodszor az eterikus más befogadja, tárolja és elosztja a napból és a légkörb l
érkez életer t…
Idézet Eunice Layton, Felix Layton: Az Élet a nagy kaland
c. könyvéb l, ©1987, 8. fejezet, 87. oldal

AZ ENERGIA INFORMÁCIÓS MEZ

VAGY AZ „AURA” FUNKCIÓI

1, Az energia felvétele
2, Az energia elosztása
3, Prána vagy „chi” energiával vitalizálja az egész fizikai testet
4, A fizikai test formájául vagy mintájául szolgál
A vitális mez sugárzásai felveszik és szállítják az életer t (pránát) a küls
légkörb l, és ürítik a finom szennyez déseket… Az éteri megfelel az egész
rendszer részére felhalmozza a lehetséges életenergiát.
Idézet Laurence John Benedit, Phoebe Daphne Payne Benedit
Az ember éterteste: a tudatosság hídja c. könyvéb l, ©1977, 2. fejezet, 26. oldal

Sok betegséget egészen vagy részben egy vagy több energiaközpont nem megfelel
m ködése okozza.
MCKS szerint „az energiatest, és a látható fizikai test annyira szoros kapcsolatban
vannak, hogy az egyik hat a másikra és fordítva.
- idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

AZ ENERGIA INFORMÁCIÓS MEZ BEN PICI ÉTERI
FÉNYSUGARAK VAGY BIOPLAZMA SUGARAK IS VANNAK, AMIK
NÉHA AZ AURA EGY RÉSZÉNEK VAGY ANNAK NYÚLVÁNYÁNAK
LÁTSZANAK.
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…az „Egészség aura” annak a személynek fizikai egészségi állapotára vonatkozó
biztos jelz , amelyb l a sugarak kiindulnak. Az aura más formáihoz hasonlóan,
bizonyos, itt most nem részletezett feltételek függvényében ezek a sugarak is 60-90
cm-re nyúlnak a fizikai testen kívül.
Mint az aura más formái, ez is ovális vagy tojás-alakú… fizikai látványként úgy
t nik, mintha számos vékony vonal csíkozná, a testb l kinyúló merev tüskeként.
Idézet Yogi Ramacharaka: Tizennégy lecke
a jógi filozófi ból c. könyvéb l ©1903, IV Lecke, 58. oldal.

Az eterikus fény mer leges sugarai áthatolnak a bels
és a fizikai testb l kifelé sugároznak.

energia információs mez n

Ezek a sugarak kb. 60 cm-esek vagy még hosszabbak.
Ezek képezik, a mi általunk leírt „egészség energia információs mez ”-t.
Ezoterikus szerz k ezt az energiamez t „aurának” hívják.
Az egészség aura, amely körülveszi a fizikai testet, valójában az az éterikus
önt forma, amelynek mintájára épül fel a test.
Idézet Alan Leo: Ezoterikus asztrológia c.
könyvéb l ©1983, 10. fejezet, 93.olda
Ezek az éterikus sugarak és az aura véd pajzsként szolgálnak a baktériumok és a
beteg energia ellen.
Az éterikus sugarakon keresztül az „elhasznált” energia, a beteg energia és a
toxinok lök dnek ki a fizikai testb l.
Egyszer MCKS kijelentette:
Az egészséges ember fényteste ragyogó / fényl .
Beteg ember fénytestében szürkés piszkos energiarészek vannak.
Ez a piszkos energia az egészségsugarakon keresztül távozik, amikor egy konkrét
testrész beteg. A betegségek az egészségsugarak összegubancolódását okozhatják.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A szerz , spirituális tanítója, Choa Kok Sui Mester egy analógiát mondott,
amelynek segítségével jobban megérthetjük az egészségsugarakat:
„Mint ahogy a fizikai test b rén pórusok találhatók, az energiatestnek egészség
energia információs mez je van.”
Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Ha az ember beteg, ezek a mer leges fénysugarak elhajlanak / lekonyulnak és
részlegesen összegubancolódnak vagy egymáshoz ragadnak.
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…Az energia blokkolva van, mivel már nem tud szabadon áramolni.. egyre több
stagnáló vagy gyenge energiára utaló sötét folt jelenik meg, ez a rendellenesség
leképz dik az étertestben, elhajlott, összegabalyodott világító er vonalak
formájában…
Idézet Barbara Ann Brennan Fényl kezek
c. m véb l, 15. fejezet, 142. oldal ©1987

Amikor a kliens beteg, az egészség energia információs mez jének mérete gyakran
csökken. Az egészséges ember egészség energia információs mezeje 1 méter, vagy
még annál is nagyobb lehet.
Általában ez a mez egy hegyes csúcsban végz d
fel – tetején nagyobb és alul kisebb.

kúphoz hasonló formát vesz

Az egészség energia információs mez célja kilökni az elhasznált energiát.
Amikor a szennyezett energia kilök dik az egészségsugarakon keresztül, a helyiség
is szennyez dhet – miközben az energia a térbe kerül.”
Ha a test bizonyos része beteg, a szennyezett energia az egészségsugarakon
keresztül lök dik ki. A betegségek az egészségsugarak összekuszálását is
okozhatják.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A jól ismert szerz , Arthur E. Powell 1925-ben tárgyalta az egészségaurát. Így írt:
„Az Egészségaura a testb l kilövellt részecskékb l áll, azt a jótékony célt szolgálja,
hogy megvédi az adott személyt a betegséget okozó baktériumok inváziójától.
Egészséges test esetében, a részecskék a pórusokból egyenes vonalban dobódnak
ki, a testfelszínre mer legesen, ezáltal az egészségaurának csíkos hatást
kölcsönöznek.
Mindaddig, amíg ezek a vonalak er sek és egyenesek maradnak, a test szinte teljes
egészében védettnek t nik olyan rosszindulatú fizikai behatások ellen, mint beteg
baktériumok. A baktériumok gyakorlatilag leperegnek, és a kiáramló prána-energia
elviszi ket. Abban az esetben, ha – gyengeség, túlzott fáradtság, sérülés vagy lelki
depresszió következtében, vagy túlzásba vitt rendszertelen életmód
következményeként szokatlanul nagy mennyiség pránára van szükség a testen
belüli veszteség vagy károsodás helyreállításához, amelynek következtében súlyosan
csökken a kisugárzott mennyiség, az egészségaura vonalai elhajlanak, rendezetlenek,
kuszák lesznek, meggyengül a védelmi rendszer, így a halálos kórokozók számára
viszonylag egyszer vé válik, hogy utat találjanak maguknak.”
Idézet, Arthur E. Powell Az éterikus test
©1925-ben kiadott könyvéb l, 4. fejezet, 34. oldal

Ezen az egészség információs mez n kívül található a küls
Egy átlagember küls energiamezeje 90 – 100 cm-es.
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Megfigyelték, hogy beteg embereknek általában lyuk, repedés vagy szakadás
található a küls energia mez jében. Ezeken a nyílásokon az éltet életenergia
elszivárog, ezáltal gyengítve a kliens fizikai testét.
„ALAPVET PROBLÉMÁK, AMIKKEL KEZELÉS SORÁN
TALÁLKOZTOK: ENERGIATORLÓDÁS VAGY ENERGIAKIÜRÜLÉS”
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A legtöbb ember nem észleli, hogy az aura mez ben – a testet körülvev
energiamez ben – vágások, horzsolások, repedések, lyukak, szakadások, üt dések
és traumák találhatók ugyanúgy, mint a fizikai testen.
Idézet Michael Bradford: Kezek – a spirituális gyógyításról
c. könyvéb l, ©1993. 27. oldal
Amikor az energia információs mez nem megfelel
állapot figyelhet meg az energiatestben.

nagyságú, két alapvet

Energiakiürülés – ahol a gyakorló az energia információs mez ben „homorút”
vagy horpadást érez – az energiatest normál méretével összehasonlítva.
Ezt az állapotot ennek a területnek az elégtelen energiaellátottsága okozza.
Enegia ürülés, …egyszer en az energiaáramlás csökkenése a nyúlvány mentén a
disztális végz dés irányában. Az ember egyszer en levágja a nyúlványt azáltal,
hogy nem engedi arra áramolni az energiát. Ez a nyúlvány gyengülését eredményezi,
bizonyos esetekben az adott terület fizikai alulfejlettségét is okozhatja.
Idézet BarbaraAnn Brennan:
Hands of Light, ©1987, 12 fejezet, 103. oldal

Fordítva, a gyakorló amikor a kliens testét méri fel, az ellenkez
megfigyelheti (energiatorlódást). Ez akkor lehet, ha:

állapotot is

a, elakadás, vagy
b, az energia rendszerben lév blokád, vagy
c, ha a vizsgált testrész túl sok energiát tartalmaz
Ez az állapot akkor alakulhat ki, ha a kliens teste túl sok energiát kapott. Egy másik
példa, ha az energiák összeadódnak a beteg energiával vagy régi, felgyülemlett vagy
elhasznált energiákkal, melyek torz energiaképet mutatnak a kliens energia
profiljában.
Energiatorlódás – abban az esetben, ha a gyakorló felismeri az energia
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„dudorodást” vagy kiemelkedést, azonosítja a terület körvonalát, vagy az energiatest
normál méretével hasonlítják össze.
-idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Sokan terápiás fáklyát használtak a diagnózisho. Osztozva a fizikusok azon
általános vélekedésében, hogy a betegség hatással van az energiafogyasztásra.
- Idézet Meredith B. McGuire: Ritual Healing in
Suburban America, ©1988, Page 111
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L6 – 6. lecke
Kivitelezés

A PRÁNA ENERGIA GYÓGYÍTÁS – HOGYAN
M KÖDIK, HOGYAN KELL CSINÁLNI
Körülbelül 60 perc

Power Point
Könyvhivatkozás

Amy Wallace & Bill Henkin: The Psychic Healing Book
(1978)
Keith Sherwood: The Art of Spiritual Healing (1985)
Swami Sivananda: Kundalini Yoga (1978)
Serge Kahili: Kahuna Healing (1983)
Yogi Ramacharaka: The Science of Psychic Healing (1909)
Paul Foster Case: True and Invisible Rosicrucian Order
(1985)
Csodák a prána gyógyítással, 4. kiadás (2004)

Internet

José Silva, Silva & Stone, Robert B.: You the Healer (1989)
www.pranichealing.org

A PRÁNA ENERGIA GYAKORLÓK – AZOKAT A TERMÉSZETI
TÖRVÉNYEKET HASZNÁLJÁK, AMELYEKNEK A LEGTÖBB EMBER
NINCS TUDATÁBAN
- idézet St. Augustine: Summo Bona-ból
más szavakkal Charlotte Andersontól

EGY TÖRTÉNET ARRÓL, MILYEN EGYSZER EN M KÖDIK A
PRÁNA ENERGIA GYÓGYÍTÁS
Íme, egy férfi története Kanadából.
Egy csoport vadásszal volt messze benn a vadonban.
Súlyosan megsérült.
A kirándulás els éjjelén …
Véletlenül beesett a tábort zbe – csúnyán megégett a karja.
Társai (akik mulattak) közül senki sem tudta levinni t a civilizációba, hogy
kórházba vigyék.
És senki sem volt a vadász csoportban, aki tudott volna valamit az energia
gyógyításról.De ez a férfi látta a feleségét prána energiával kezelni, így másik kezével
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elkezdte sepregetni a csúnyán megégett területet – ismételten sepregette és a t zbe
dobálta a súlyosan sérült területr l az energiát.
Órákon és órákon át csinálta, végül kissé felfelé kötötte a karját egy fára …, hogy a
sepregetés teljes és alapos legyen.
További 2-3 napig nem volt képes lemenni a hegyr l.
Amikor végül leért … felesége azonnal kórházba vitte.
Tájékoztatták t, hogy harmadfokú égést szenvedett.
De azt is mondták neki, hogy az égés elkezdett megfelel

módon gyógyulni.

Csak az „egyszerü prána energia gyógyítást” alkalmazásával képes volt csökkenteni
az állapota súlyosságát – megengedvén a testnek, hogy a kéz és láb gyógyulási
folyamatát megkezdje.
Végül az égett rész csúnya forradás nélkül meggyógyult – ami ennél a sérülésnél
várható lett volna.
-

idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A GYÓGYÍTÁS ELKEZDÉSÉHEZ NÉHÁNY EGYSZER
TEGYÜNK MEG
MINDIG ISTENI ÁLDÁS KÉRÉSÉVEL KEZDJÜNK

LÉPÉST

Az egyszer Legfels bb Lényhez való fohászkodás növeli a gyakorló gyógyító
energiáját. A fogadott isteni energia segít növelni a gyakorló intuícióját a kezelés
alatt.
Rendkívül fontos a gyakorló és a kliens számára is, hogy mindig imádkozzanak vagy
fohászkodjanak isteni áldásért miel tt energiákkal dolgoznának.
Az ima vagy fohász pillanatában már megindul a gyógyulási folyamat.
Ne felejstd el a megfelel fohászt elmondani!
Egyszer en mondd:

- idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

„A legfels bb Istenhez
Köszönöm, hogy megáldasz engem isteni gyógyító energiáddal.
Teljesen elfogadom ezt a gyógyító energiát.
Köszönöm ezeket az áldásokat.”
FONTOS, HOGY AZONNAL KERÜLJ HARMÓNIÁBA A KLIENSSEL
Mindig Beszélgessetek a klienssel.
A kezelés alatt többször NEVEZZÉTEK NEVÉN a klienst
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Kérdezzétek meg a klienst:
Mióta van fájdalma?
Tud járni?
Fel tudja emelni a kezét?
Mióta áll fenn ez a probléma?
Vagy az állapotára vonatkozóan tegyetek fel kérdéseket.
Gy jtsetek információt és helyezzétek ket kényelembe.
- idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Képzeld el, ahogy csakrád megnyílik, mint a fényképez gép blendéje, vagy egy
szirmait bontó virág.
Idézet Amy Wallace és Bill Henkin A lélekgyógyítás
könyvéb l ©1978, 3- fejezet, 72. oldal

EZEKKEL AZ EGYSZER

LÉPÉSEKKEL KEZDD A KEZELÉST

1, Fohászkodj Isteni Áldásért
2, Nézz a kliensre, miközben KEZELED!
3, Lazíts ne légy feszült
4, MOSOLYOGJ!
5, A kliens el tt maradj nyugodt, ne tedd keresztbe a kezed
6, Kérdezd meg a klienst. „Mi az orvosi diagnózis? Milyen fizikai problémák állnak
fenn? Van fájdalma?
7, Használjatok fájdalom diagramot a fájdalom szintjének megállapításához.
8, Magyarázd el a kliensnek, hogy a prána energia gyógyítás nem kézrátéten
alapuló eljárás. Kérjétek meg ket, hogy lélegezzenek lassan és nyugodtan,
lábaikat ne keresztezzék, kezeiket kényelmesen fektessék az ölükbe, tenyérrel
felfelé.
9, Kérjétek meg a klienst, hogy egyszer en engedjék el aggodalmaikat, gondjaikat
és lazuljanak el.
10, Aztán beszélgessetek a klienssel és derítsétek ki a probléma természetét.
11, Utasítsátok a klienst, hogy vizualizáljon ragyogóan fényl energiát, amint
behatol a testrészébe vagy az életébe, amit l egyensúlyt és javulást vár.
Az energia kezelésben a kliens számára alapvet , hogy nyitott legyen rá annak
érdekében, hogy megkönnyítse a régi, elhasznált energia megtisztítását és
mélyen fel tudja venni a közvetített energiát. Ez minden szinten gyors
tempóban segíteni fog az állapotuk kiegyensúlyozásában vagy stabilizálásában.
12, A szerz , spirituális tanítója, Choa Kok Sui Mester szerint:
„Ha a kliens szkeptikus, utasítsátok ket, hogy egy kissé döntsék el re a
fejüket és nézzenek lefelé”. Ez a testtartás arra szolgál, hogy pszichésen n jön
a
kliens fogékonysága.
13, Zárjátok az energia kört. Kezelés alatt tartsátok a nyelveteket a
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14, Képzelhettek ibolya-rózsát a kliens szíve elé, mely megnyitja azt. Nem
számít, hogy a prána energia gyakorló milyen er s, ha a kliens nem veszi fel az
energiát, ez beleszól a folyamatba.
15, A prána energia gyakorló most készen áll a kezelés megkezdésére.
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A MAGABIZTOSSÁG ÉS A BIZALOM VAGY „A HIT ÉS A
FOGÉKONYSÁG” RENDKÍVÜL FONTOS A KEZELÉS
EREDMÉNYESSÉGÉHEZ
Mind a gyakorlónak, mind a kliensnek le kell csökkentenie a bels
javulás érdekében.

ellenállását a gyors

A beteg személy viselkedése is lehet az oka annak, miért nem történt meg a
spirituális gyógyítás. Kudarcba fulladhat, ha nincs élni akarás, nincs életcél, ami
ösztönz leg hatna, illetve ha az életcélt valaki elérte, vagy ha a személy úgy
gondolja túlságosan nagy a b ne ahhoz, hogy meggyógyítsák.
Idézet Sami Sivananda: Kundalini jóga
c. könyvéb l, ©1978, 7. fejezet. 192.oldal

A gyakorló munkájának fontos része, hogy segítse növelni a kliens pozitív
gondolkodását. A gyakorlónak is és a kliensnek is hinnie kell a pozitív
kimenetelben. Ez a magatartás lehet vé teszi, hogy a kliens még gyorsabban
felvegye a kibocsátott energiát.
„A hit bekapcsolja a mentális számítógépet, mivel azt mondja „a programozás
elkezd dött”. A hit segít abban is, hogy lelkesen magunk elé képzeljünk egy
végeredményt, és ez a lelkesedés megnöveli az energiaáramlást, amely m ködteti a
számítógépet.

Idézet José Silva, Silva&Stone, Robert B.
Te a gyógyító c. könyvéb l, ©1989, 22. oldal

Ha a kliens részér l er s ellenállás tapasztalható, kérjétek meg, hogy vegye fel a
kezelés id tartama alatt a befogadó testtartást.
Kérjétek meg, hogy fordítsa felfelé tenyereit és hajtsa a fejét kissé lefelé. Kérjétek
meg, hogy csukja be a szemét., Ez csökkenti az ellenállását, ami könnyebbé teszi a
kezelést.
-

Idézet Charlotte Andreson jegyzeteib l

Az elfogadás mindig a „most”-ban történik, de sokszor kell ismételni, hogy mélyen
bevés djék egy személybe. Felgyorsítható meditációval, jógalégzéssel,
vizualizációval, és különösképpen meggy z déssel. Minél biztosabb vagy abban,
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hogy aláveted Magad az energiának, amely rajtad keresztül áramlik, annál gyorsabb
lesz az el rehaladásod., és annál el bb kerülsz kapcsolatba a Mindenséggel.
Idézet Keith Sherwood A spirituális gyógyítás m vészete
c. könyvéb l, ©1985, 6. fejezet, 79 oldal

Id nként, egyszer en a prána energia gyakorlóra nézéssel a kliens növelheti
vezet képességét, a gyakorlót körülvev pozitív energia aurájának köszönhet en.
Az er s vezet képesség önmagában is jelent sen segíti a gyógyulási folyamatokat.
sok esetben
A legjobb eredményeket akkor lehet elérni, ha a klienst rá tudjuk venni, hogy
befogadó elmeállapotba kerüljön. Érjük el nála, hogy minden figyelmét fordítsa a
gyakorló felé, mivel a kezelés hatásosságának mértéke nagymértékben függ az adott
és kapott figyelemt l.
Idézet Yogi Ramacharaka: A szellemgyógyászat
tudománya © 1909, 13. fejezet, 125.oldal

A GYAKORLÓNAK MOSOLYOGNIA KELL, HOGY NÖVELJE A
KLIENS FELVEV KÉPESSÉGÉT ÉS NÖVELJE ENERGIÁJUKAT.
MINDIG MOSOLYOGJATOK
A prána energia gyakorlónak mindig nagyon fontos, hogy gyógyítás el tt
imádkozzon, vagy fohászkodjon Isteni Áldásért.
1, Válasszatok egy alanyt
2, Csoport, nézzétek meg az alany energiáját
3, Alanyok, szélesen MOSOLYOGJATOK vagy nevessetek
4, Csoport, érezzétek meg az energiát
5, Ugyanakkora maradt az energia?
6, Alanyok, nézzetek nagyon szomorúan.
7, Csoport, érezzétek ismét az energiát.
(Kérj visszajelzést)
Mondjátok a kliensnek,
„ Gyógyulásod érdekében a teljes együttm ködésedre szükségem van.
Szeretnél jobban lenni?
Fel fogod venni az átsugárzott energiát?
Ez nagyon egyszer … DE … nagyon fontos része a gyógyulási
folyamatnak.
Kezeid legyenek nyitva, tenyérrel felfelé az öledben.”
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A kliens befogadóképessége. A legjobb eredményeket szuggesztív kezeléssel úgy
lehet elérni, ha a kliens rá tudjuk venni, hogy befogadó elmeállapotba kerüljön.
Idézet Yogi Ramacharaka: A szellemgyógyítás tudománya
© 1909, 6. fejezet, 125.oldal

1 lépés
Mondjátok a kliensnek:
„ Hajtsd el re a fejed és hunyd le a szemeidet”
A kliens legyen könny és kényelmes pozícióban.
Tanítsuk meg a kliensnek, hogyan lazítsa el izmait, üljön ellazított állapotban.
Mondd neki: „Most érezze magát teljesen kényelmesen!
Idézet Yogi Ramacharaka: A szellemgyógyítás tudománya
© 1909, 6. fejezet, 128.oldal

2 lépés
Kérjétek meg a klienst, hogy „idézzen fel egy boldog eseményt”.
Mondjátok, „Végy egy mély lélegzetet és lazíts!”.
Ez pozitív pszichológiai állapotba helyezi a klienst.
3 lépés
Kliensetek fogékonnyá tételének másik útja a fizetség.
Ha a kliens fizet, több energia fogadására jogosult, így meg kell kérnetek a klienst,
hogy el re fizessen.
Elmennél olyan orvoshoz, aki csak 5 centet kér a kezelésért?
Általában vagy valószín leg az emberek a tudást fizetséggel egyenlítik ki.
Amikor pénzt kérsz, nagyobb a hitelességed.
Ha a kliens ingyenes kezelést kér, vegyétek figyelembe a betegség enyhülésének
mértékét vagy a kliens fájdalmát. Mennyit ér neki az enyhülés.
Másrészr l, ha a kliens nem engedheti meg magának a kezelést - könyörületesség
elvégezni a gyógyítást a kliens szükségletei vagy állapotának megfelel en.
Ha az egyén nem akar meggyógyulni … ne pazaroljátok az id töket.
Kezelés alatt ne engedd, hogy a kliens idegessé vagy stresszessé váljon.
HÁROM ALAPVET
GYÓGYÍTÁSBAN
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1, Tisztítás vagy a nem kívánt vagy rendellenes energia eltávolítása
2, A vitális élet energia átvitele vagy az energia sugárzása / közvetítése
3, A közvetített energia rögzítése – az eredmény megbízhatóságának növelése
érdekében
A KEZELÉS A SÓS-VIZES TÁL ELKÉSZÍTÉSÉVEL KEZD DIK
A piszkos vagy beteg energiát megfelel en kell kidobni.
Mind a bio-energia-gyakorlók mind a prána energia gyakorlók gyakran használnak
sós-vizes tálat.
Miért kell használnotok a sós-vizes tálat?
A víz megköti a régi energiát, míg a só elbontja.
A sós-vizes tál használata rendkívül fontos.
Legyetek óvatosak a nemkívánatos energia tálba dobásakor, hogy elkerüljétek a nem
kívánt energiák környezetbe vagy magatokra történ szórását.
Figyelnetek kell arra, hogy lássátok, amint az összes eltávolított energiát
megfelel en dobjátok a sós-vizes tálba.
Vannak gyakorlók, akik apró rítusokat végeznek, mint pl. „pöckölnek az ujjaikkal”
így rázzák le vagy szabadulnak meg a kliens energiájától…saját biztonságuk
érdekében.

idézet Serge Kahill King Kahuna gyógyítás
c. könyvéb l ©1983, 5. fejezet 126. oldal

Amikor kész a tisztítás, egyszer en rázzátok le a kezeteket vagy spricceljétek le a
kezeteket – így kidobjátok a beteg energiát a sós-vizes tálba.
Néhány gyakorló megmossa a kezét gyógyítás után, hogy megtisztítsa magát
minden kellemetlen rezgést l, amit összeszedtek, vagy rendszeresen lerázzák
kezükr l az energiát, miközben dolgoznak.
Gyakran lerázzuk kezünket gyógyítás közben és ujjainkkal „lepöcköljük” az energiát (a
Szerz kiemelése)

Részlet: Amy Wallace és Bill Henkin, The Psychic Healing Book
cím könyvéb l, 2.fejezet, 48.oldal –© 1978

Sok hagyományban ajánlják, hogy a gyakorlók „spricceljék le az ujjaikat” …
(Az oktató bemutatja)
… annak érdekében, hogy a kezekr l, ujjakról és még a finom meridiánokról is
elengedjék a szennyezett energiát - felfelé haladva a kezeken – fontos egy er s
„spriccel ” mozdulatot végezni és aztán megtisztítani a kezeket vízzel vagy kézsprayvel.
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A sós-vizes tál készítése egyszer . Tegyetek egy tálba körülbelül 1 liter vizet és
adjatok hozzá egy vagy több marék sót.
Energia kezelés után kérlek, öntsétek ki a sós-vizet a WC-be.
A használt vízt l való megszabadulásra a WC-t ajánlják … jobb, mint bármilyen
más úton megszabadulni a piszkos vízt l.
Az erre a célra használt tálat csak az energiakezeléshez használjátok.
Soha ne használjátok más célra.
Ha otthon vagytok, a tálat kitehetitek a napra, hogy tovább tisztuljon.
Néhány gyakorló azt tapasztalta, hogy ha a tálat sokáig használta, nagyon nehéz
megtisztítani.
Ezért azt ajánlják, hogy rendszeresen cseréljétek le a régi tálakat újakra.
A tál átmér je legalább 30 cm legyen. Kisebb tálak nem hatékonyak nagyobb
mennyiség nem kívánt energia tárolására.
Egy másik módszer is használható, ha a sós-vizes tál nem érhet el. Ez a módszer
széles körben ajánlott különböz ezoterikus iskolák és különböz gyakorló iskolák
által.
Másrészr l az okkult t z az Egységes kozmikus energia olyan megnyilvánulási
formája, amelynek a t zhöz hasonló min ségei vannak, amelyek közül a
legfontosabb, hogy képes fizikai formák lebontására és feloldására…
-

idézet Paul Foster Case Az igazi és láthatatlan rózsakeresztes
rend c. könyvéb l ©1985, 18. fejezet, 263.oldal

Vizualizálj magad mellé zöld vagy narancsszín tüzet, és ebbe dobd a piszkos
energiát. A szükségtelen kockázatok elkerülése érdekben ne felejtsd el kioltani a
tüzet, miután végeztél a kezeléssel!
- idézet Choa Kok Sui Mester: Csodák pránagyógyítással
c. könyvéb l, 4. kiadás, ©2004, 3. fejezet, 67.oldal
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Egyéb

Függelék K – az energia felvételének testhelyzetei

HOGYAN TÁVOLÍTJUK EL VAGY TISZTÍTJUK MEG A NEM
KÍVÁNATOS ENERGIÁT
KEZEITEK ÉRZÉKENYSÉGÉNEK NÖVELÉSÉVEL KEZDJÜK
A 21 alcsakra… az alábbi helyeken található…mindkét kéz tenyerén egy-egy
- idézet Barbara Brennan Gyakorló kezek
c. könyvéb l ©1987, 7. fejezet, 44. oldal

Mindkét kéz tenyerének közepén van egy energia központ.
Ezek a kéz energia központok képesek az életenergia felvételére is és továbbítására
is.
Szeretett spirituális tanítónk, Choa Kok Sui Mester mondta: Észrevette, hogy
amikor csak egyszer en ráirányította a figyelmét a tenyereire …(az oktató rámutat a
tenyerére)… és az ujjaira (az oktató megérinti az ujjai hegyét … )akkor elkezdett érezni
valamit a kezében.
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Észrevette, hogy amikor a tenyerére és az ujjaira vagy ezekre az energia
központokra irányította a figyelmét, ezek e területek megteltek megnövekedett
er sség energiával. Észrevette, hogy amikor ezekre a területekre irányította a
figyelmét, sokkal aktívabbá váltak és ragyogóbbnak látszottak.
AZ ENERGIA ÉRZÉKELÉSÉNEK GYAKORLATA
A gyakorlóknak rendszeresen dolgozniukkell, hogy fejleszteni tudják képességeiket
a finom energia érzékelésére és alaposan meg kell tornáztatniuk a karokat és a
kezeket, miel tt „érzékelik” az energiát.
A tornagyakorlatok növelik a gyakorló kezeinek érzékenységet.
Ez abból adódik, hogy meg tudunk szabadulni olyan régi elhasznált energiáktól,
amelyek akaratlanul is a karokhoz és kezekhez tapadnak.
A tornagyakorlatoknak különböz szinteken van pozitív hatása az érzékenység
növelésére, amelyek lehet vé teszik a gyakorló számára, hogy több szinten és
fokon felismerje azt a finom energiát, amit érez.
-

idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Érdekes lehet, hol van a huszonegy kisebb energiaközpont. Közülük kett
tenyéren található, mindkét két tenyerén egy-egy,

a

idézet Alice A. Bailey: Ezoterikus gyógyítás
c. könyvéb l ©1953, 1. fejezet, 75. oldsl

Egyszer en azzal, hogy a figyelmét a tenyerére és ujjaira irányítja, a gyakorló
gyorsan megnövelheti kéz energia központjainak érzékenységét.
A kéz energia központotok érzékenységének növelésére többféle módszer létetzik.
A kezek érzékenyítése érdekében gyorsan dörzsöljük össze a tenyereket, majd
egymáshoz közelítsük és távolítsuk ket, amíg nem érzékeljúk azt a pontosan
meghatározhatatlan érzést, hogy „ÉLNEK” és tele vannak energiával, A tenyerek
egymáshoz szorítása, majd eltávolítása is csodálatosan stimulálja ket.
Módosítva és idézve Yogi Ramacharaka:
A szellemgyógyítás tudománya c. m véb l ©1909,9. fejezet, 80. oldal

A NEM KÍVÁNT VAGY ABNORMÁLIS ENERGIA
ELTÁVOLÍTÁSÁNAK TAGLALÁSA
Ezen technika alkalmazása a nem kívánt, szennyezett, beteg vagy elhasznált energiát
távolítja el.
Ez el segíti a testen, beleértve a gyógyítani, egyensúlyozni, harmonizálni kívánt
területen vagy részeken a prána energia áramlását – illetve a kezelést.
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Az energia gyógyításnak nem csak a kliens jól-létének el segítése a célja, hanem a
kliens testének aktiválásának, a természetes gyógyulási folyamat gyorsításának
el segítése is.
MIT JELENT A NEM KÍVÁNT ENERGIA „ELTÁVOLÍTÁSA”?
Ha egy papír cetlit vagy eldobott szemetet láttok a földön, mit tesztek?
Felveszitek, ugye.
Ha nem tudjátok felvenni, fogtok egy sepr t és felsepritek.
Ugyanígy, ha a kliens energia mezejében nem kívánt energia van jelen, egyszer en
távolítsátok el onnan, mintha elsöpörnétek.
A tisztítással a legdrámaibb eredmények érhet k el az össze pszichikai technikát
egybevetve, akár mást gyógyítunk, akár saját magunkat.
-

idézet Amy Wallace és Bill Henkin A szellemgyógyítás
könyve c. m véb l, ©1978 5. fejezet, 122.oldal

Különböz kultúrákban a „tisztítást” beteg vagy nem kívánatos energiák
eltávolítására használják.
Például amerikai indiánok tollakat és vörös húst alkalmaztak a piszkos energia
eltávolítására.
Keleti indiaiak sót és faágat vagy sepr t használtak.
Amikor tisztítjátok vagy távolítjátok el a beteg vagy nem kívánt energiát,
hogyan tudjátok eltávolítani a beteg energiát a kliens éter- vagy energia testér l?
Néhány gyógyító a csakratisztítást minden kezelés szerves részeként alkalmazza.
idézet Keith Sherwood A spirituális gyógyítás
m vészete c. könyvéb l ©1985, 163. oldal

A NEM KÍVÁNT ENERGIA ELTÁVOLÍTÁSA EGYSZER
Kérlek, vegyétek le és tegyétek biztonságos helyre karórátokat.
Ne hagyjátok a széken vagy az asztalon … gondosan tegyétek el
A tisztítást nagyon egyszer végrehajtani. „Sepréssel” kezd dik, melynek
technikáját számos szerz tanította.
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Amikor a kezek a megfelel pozícióban vannak, söpörjetek…kifelé, (majd) oldalra
a test vagy testrész el tt…
- idézet Yogi Ramacharaka A szellemgyógyítás tudománya
c. könyvéb l ©1909 7. fejezet, 56. oldali

Egyszer en emeljétek fel a leveg be a kezeteket és „söpörjetek” 1, 2, 3, 4, 5,
dobjátok ki – végezzétek el ezt 30-szor.
(az oktató bemutatja a hallgatóknak a helyes kéztartást)
(Kérlek, söpörjetek LASSAN!)
ÉREZD, SÖPÖRD, MAJD DOBD AZ ELTÁVOLÍTOTT ENERGIÁT A
SÓSVIZES EDÉNYBE!
ÉREZD, SÖPÖRD, MAJD DOBD AZ ELTÁVOLÍTOTT ENERGIÁT A
SÓSVIZES EDÉNYBE!
ÉREZD AZ ENERGIA MIN SÉGÉT!
ÉREZNED KELL!
TIPPEK, HOGYAN NÖVELHETJÜK A NEMKÍVÁNT ENERGIA
ELTÁVOLÍTÁSÁNAK HATÁSFOKÁT
Egyszer en emeljétek fel a leveg be a kezeteket és „söpörjetek” 1, 2, 3, 4, 5,
dobjátok ki – végezzétek el ezt 30-szor.
(az oktató a hallgatókkal együtt gyakorolja a helyes kéztartást!)
1, SOHA ne söpörjétek magatok felé a nem kívánt vagy beteg energiát.
2, Érzékeljétek az energiát, amit el akartok távolítani a kliens testér l.
3, Húzzátok vagy söpörjétek ki.
4, Söpörjétek ÓVATOSAN – de alaposan – hogy ne okozzon a kliensnek
kellemetlen érzést.
5, Érzékeljétek és söpörjétek, érzékeljétek és söpörjétek.
Legyen meg a szándékotok, hogy a kliens testér l eltávolítjátok a nem kívánt
energiát.
6, A tisztítás mindig ALAPOS legyen
Mindig az ÖSSZES szennyezett energiát távolítsátok el a kliens energia
mezejéb l.
7, Kezeteknek rugalmasnak és lazának kell lennie.
8, Kezetek nem lehet merev.
9, Az ujjaknak is lazának kell lenniük.
10, Természetesen használjátok az ujjatokat – valahogy úgy, mintha egy kutyát vagy
egy macskát simogatnátok … nem állandóan merev 90 fokos szögben tartva.
Ha kezelés közben a kliens fájdalma megváltoztatja a helyét, az azt jelenti, hogy a
szennyezett energia egy része elmozdult (a test egy más helyére vagy a kezelt
területen).

- idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l
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Ha a kezek a megfelel pozícióban vannak, söpörd ki oldalra a test vagy testrész
el tt, majd hozd vissza ket kiindulóhelyzetbe…
-

idézet Yogi Ramacharaka A szellemgyógyítás tudománya
c. könyvéb l ©1909 7. fejezet, 56. oldali

MENNYI IDEIG TART A NEM KÍVÁNT ENERGIA ELSÖPRÉSE
1, Egyszer betegségeknél és helyzetekben a söprés 20-30 ismétlést követelhet,
hogy megvalósuljon az alapos tisztítás.
2, Félig-bonyolult esetekben 50-100 vagy több söprés kívánatos.
3, Súlyos esetekben 300-500 söprésre is szükség lehet egy bizonyos részen.
AZ ELTÁVOLÍTOTT ENERGIÁKTÓL VALÓ MEGSZABADULÁS
Megfigyelték (sok hagyományban), hogy ha egy gyakorló rendszeresen a földre
dobálja az eltávolított vagy kisöpört energiát, problémái lehetnek a lábával vagy
arthritis alakulhat ki a lábán. Hogy ezt elkerüljük, megfelel en módon kell a
szennyezett energiától megszabadulni.
-

idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Kérlek, alaposan és rendszeresen rázzátok le kezetekr l az eltávolított energiát a
sós-vizes tálba.
Hogy tehetitek ezt?
Rázással vagy a szennyezett energiától való elválással, a sós vizes tálba dobással.
(Mutasd meg az energia sós-vizes tálba dobását)
KÉRLEK, RENDSZERESEN TISZTÍTSÁTOK A KEZETEKET
Ha a kezeteket kissé ragacsosnak vagy viszket snek érzitek, vagy nehéznek, akkor
kissé beszennyez dtek. Mindig mentesítsétek kezeteket a szennyez dést l.
-

idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

…(a gyakorló) valószín leg kihúzza az ártalmas mágnesességet…
… saját komfortérzete és jóléte szempontjából fontos, hogy megszabaduljon a
beteg anyagtól, miel tt az szállásra lel az testében. Ezért rendelkeznie kell arra
vonatkozó pontos tervvel, hogyan fog megszabadulni t le, és a legegyszer bb
egyszer en eldobni, lerázni a kezekr l…nem szabad figyelmen kívül haagynia
ezeket az el vigyázatossági lépéseket és ne feledje a kezelést követ en alaposan
megmosni a kezét…
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-

idézet Charles W. Leadbeater A csakrák c. könyvéb l, . © 1927, 15. utánnyomás 2006, 3.
fejezet, 70. oldal

A szennyez dés a gyakorlónál fizikai betegséget, gyengeséget és kimerültséget
okozhat vagy a kliensével megegyez tüneteket tapasztalhat.
Mi az energiaszennyez dés?
Az energiaszennyez désnek számos oka lehet. Lehetséges, hogy egy személyre
hatást gyakorol a kezelés alatt eltávolított szennyezett energia.
A gyógyításra használt területen, környezetében vagy helyén jelen lév stresszes
vagy más energiák is okozhatják.
Ez a szennyez dés a gyakorló kezében vagy karjában kellemetlen érzésként
jelentkezhet. Ég érzés, meleg, bizserg érzés vagy a kezek és az ujjak merevsége
formájában mutatkozhat még.
A szerz er sen ajánlja, hogy a gyakorló kéztartása megfelel legyen – hogy ezzel
is elkerülje eme téves technika következtében kialakuló problémát.
A szennyez dés elkerülése érdekében a gyakorlónak rendszeresen le kell ráznia
vagy „spriccelnie” a kezét a sós-vizes tálba.
Az ujjal vagy kézzel történ „spriccelést” Yogi Ramacharaka említette. Azt
mondta: rendszeresen emeld föl a kezed és spriccelj, mintha eldobnád a beteg
állapotot. Helyes ezt tenni id nként és minden kezelést követ en megtisztítani a
kezeket, egyébként elképzelhet , hogy magadra tapasztod a kliens beteg állapotát.
-idézet Yogi Ramacharaka A szellemgyógyítás tudománya
c. könyvéb l ©1909 7. fejezet, 56. oldal

Kezelés alatt és után alaposan meg kell tisztítani a kezeket. A szennyezett vagy
beteg energiák eltávolítása után tanácsos a kezeket alkohollal, olcsó vodkával vagy
sós vízzel megtisztítani. Ezek megfelel tisztító hatással rendelkeznek.
Ez a gyakorlat még megvédi a gyakorlót attól, hogy visszavigye a kliensre a piszkos
és beteg energiákat és megel zi, hogy a kezel szoba légterében maradjon.

A gyakorlónak az energia közvetítése alatt is le kell ráznia vagy „pöckölnie” a kezét.
Ez teszi lehet vé, hogy a gyakorló minimálisra csökkentse a szennyezett vagy
„beteg” energiák hatását.
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Néhány gyógyító kisebb rituálékat végez, mint pl. „Lepöckölik az ujjaikat” hogy
lemossák vagy eltávoloítsák a páciens energiáját…és a gyógyítók biztonságban
legyenek…
- Idézet Serge KahiliKing: Kahuna gyógyítás
c. könyvéb l, ©1983, Chapter 5, Page 124
Kezelés után a prána energia gyakorlónak alaposan meg kell tisztítania sós vízzel a
kezét és karját.
OKTATÓI BEMUTATÓ
(Mutasd be, milyen egyszer prána energia gyógyítást végezni a kliensen …
Kérj meg egy hallgatót, hogy segítsen. Vedd észre, ha valakinek a csoportban nem karmikus
eredet egyszer problémája van.)
Szükségem van valakire, aki szavakba tudja önteni, amit érez.
(Az oktató választ egy hallgatót)
KÉRJÜNK ISTENI ÁLDÁST
„A legfels bb Istenhez
Alázatosan kérjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És az isteni gyakorló er t.
Köszönjük, hogy a gyógyítás eszközévé teszel minket.
Köszönettel és teljes hittel”
Ha a tisztítást végzitek, vegyétek le az órátokat.
Most a kezelend terület fölé emeljétek fel a kezeteket és söpörjetek lefelé.
Végezzétek ritmikusan … 1, 2, 3, 4, 5 kidob
Csináljátok 30-szor.
6, 7, 8, 9, 10, kidob
11, 12, 13, 14, 15, kidob
(Oktató … 30-ig folytasd)
MOST TISZTÍTSÁTOK MEG A KEZETEKET
Gondoljatok arra, hogy a el kell távolítani a szennyez dést a kezetekr l!.
A VITÁLIS ÉLET ENERGIA KÖZVETÍTÉSÉT KÖNNY
MEGTANULNI
A GYÓGYÍTÁS MAGÁBAN FOGLALJA AZ ENERGIA
KÖZVETÍTÉSÉT.
Kétféle eljárás létezik:
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Az energia vagy prána felvétele és továbbítása. Gyengéden csináld!
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

…Majd, miután eltávolította a baj okozóját, jó, er s és egészséges mágnesességet
önt annak a helyére…
- idézet Charles W. Leadbeater A csakrák c. könyvéb l,
1. kiad. 1927, 15. utánnyomás 2006, 3. fejezet, 70. oldal

A finom energiáknak szeretetteljesnek és lágynak kell lennie, amikor a kliensre
juttatjuk.
Egyik módja az egyre nagyobb szeretet energia min ségének megteremtésének és
megtartásának – hogy a gyakorló energia kibocsátás közben érinti a szívét.
Mind az energia felvételnél, mind az átadásnál fontos a megfelel mennyiség.
Hasonlóképpen, mikor a prána energia gyakorló dolgozik, fontos az energia felvétel
is és ugyanolyan fontos az alapos tisztítás is.
Mi történik, amikor vitális élet energiát juttattok a kliens testére?
Energia eljut egyik személyr l a másikra!
Fontos, hogy a prána energia gyakorló figyelmét arra a kezére irányítsa, amelyikkel
felveszi az energiát, … és utána arra, amelyikkel közvetíti vagy kibocsátja az
energiát!
BELÉGZÉSKOR A FELVEV KÉZRE FÓKUSZÁLJATOK …
KILÉGZÉSKOR AZ ÁTADÓ KÉZRE FÓKUSZÁLJATOK …
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Egy Huna aforizma szerint „Oda áramlik az energia, ahová a figyelem
összpontosul.”
Akármikor figyelmedet egy gondolatra, tárgyra, vagy tapasztalatra fordítod,
energiaáramlás jön létre közted és az adott dolog között.
Idézet Serge Kahili King: Rejtett éned iránytása.
Útmutató a Huna módszerhez c. könyvéb l ©1985., 159. oldal

Emlékezzetek!
Az energia arra megy, amerre a figyelmeteket összpontosítjátok.
Mikor energiát bocsátotok ki …
Tartsátok úgy a karotokat, hogy hónaljatok mindig maradjon szabadon. Ez
el segíti az állandó egyenletes energia áramlást.
(Mutasd be a dián az adó és fogadó testhelyzeteket)
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- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

… tartsd a tenyeredet az érintett testrészt l kb 15 cm távolságra vagy közelebb, és
tartsd ott néhány percig.
- idézet Yogi Ramacharaka A szellemgyógyítás tudománya
c. könyvéb l ©1909 7. fejezet, 56. oldal

Bármelyik kezeteket használhatjátok felvételre illetve kibocsátásra.
A felvétel mindig a domináns kézzel történik.
VITÁLIS ÉLET ENERGIA KÜLDÉSE A PARTNER TENYERÉRE
Gyakoroljunk! Válasszatok magatoknak partnert
(Várj a hallgatókra, míg felkészülnek a gyakorlatra)
(Oktató: Kérlek, válassz partnert magadnak)
1, Gyakorlók álljanak fel, kliensek maradjanak ülve
2, Mindannyian zárjátok az energia kört. Érintsétek a nyelveteket
a szájpadláshoz!
3, Gyakorlók, egyszer en emeljétek fel az egyik tenyereteket
Legyetek tudatában a tenyereteknek
4, Adjatok magatoknak id t
5, Érzitek hogy mozog az energia a felemelt kezetek tenyerében?
(Várj a hallgatók válaszára)
6, Amikor energiát adtok, ne álljatok közvetlenül a kliens elé …
álljatok oldalra. Miért? Amikor oldalt állunk, a gyakorló nem veszi fel a kliens
energiáját.
7, Most a másik kezeteken keresztül irányítsatok vagy küldjetek energiát a kliens
tenyerére.
8, Lélegezzetek lassan és nyugodtan be …
9, Lélegezzetek lassan és nyugodtan ki …
10, Csináljátok ezt 3-7 légzési cikluson keresztül
11, Belégzés alatt fókuszáljatok a felvev kézre
12, Kilégzés alatt fókuszáljatok az átadó kézre
13, Bels állapototok hatással van gyakorló képességetekre
14, Ha úgy érzitek, elegend energiát adtatok a kliens tenyerére, hagyjátok abba.
15, Köszönöm
16, Kérlek, lazítsatok
17, Rázzátok meg a vállatokat és a karotokat
18, Most küldjünk vitális élet energiát a kliens másik tenyerére.
19, Gyakorlók, csak emeljétek fel a kezeteket és legyetek tudatában a tenyereteknek.
20, Adjatok magatoknak id t
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21, Érzitek az energia mozgását a felemelt kezetek tenyerében?
(Várj a tanulók válaszára)
22, Most a másik kezetekkel irányítsatok vagy küldjetek vitális élet energiát a
kliensek tenyerébe.
23, Lélegezzetek lassan és nyugodtan be …
24, Lélegezzetek lassan és nyugodtan ki …
25, Csináljátok ezt 3-7 légzési cikluson keresztül
26, Belégzés alatt fókuszáljatok a felvev kézre
27, Kilégzés alatt fókuszáljatok az adó kézre
28, Bels állapototok hatással van gyakorló képességetekre
29, Ha úgy érzitek, elegend energiát adtatok a kliens tenyerére, hagyjátok abba.
30, Kérlek, lazítsatok
31, Rázzátok meg a vállatokat
32, Adjatok visszajelzést
33, Ki érezte az energia mozgását?
(Várj a tanulók válaszára)
34, Szerepcsere
35, Köszönöm. Foglaljatok helyet
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A VITÁLIS ÉLETENERGIA TOVÁBBÍTÁSA UJJAKKAL IS
TÖRTÉNHET
Az energia kibocsátása egyszer en egy vagy két ujjal is lehetséges.
Minden ujj legvégén van egy akupunktúrás pont, amit spirituális tanítónk, Choa
Kok Sui Mester „mini” energia központnak nevezett el. Más hagyományokban a
nagyon kicsi energia központokat „kisebb központoknak”(Alice Bailey), minor
központoknak hívták.
Barbara Ann Brennan „kisebb csakrának” hívta.
Egy vagy két ujjat arra a pontra irányítva, ahová az energiát kell sugározni, létrejön
az energiaátadás.
Használhatjátok csak az ujjatokat arra, hogy speciálisan egy pontra küldjetek
energiát – a felszínen vagy mélyen a testben is.

- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Észrevette valaki, hogy ha TV-t néz, ha valaki rámutat valamire vagy valakire - ez
meger síti a szóbeli utasítást vagy gondolatot a mutató személy elméjében?
Ez azért van, mert az ujj energia központotokból jöv energia s r és a személy
szándékával irányítva még er sebbé válik.
Ha az ujj energia központokat gyógyításra használjuk, az energia kibocsátásának
nagyon gyengédnek kell lennie.
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A gyógyítás leggyorsabb útja, ha szeretetenergiát küldünk a kliensnek.
TÖBB ENERGIA FELVÉTELE BIZONYOS TESTHELYZETEKBEN
Különböz karpoziciók használatával nagyobb mennyiség
vehetünk fel – melyet aztán a kliensnek továbbíthatunk.

vitális élet energiát

Bizonyos gyakorló iskolák történetében a gyakorló csak energiát küld a kliensnek –
hagyva, hogy az energia szabadon áramoljon a kezéb l.
Ha az energia áramlás abbamarad, elegend energiát adott át.
Bizonyos testhelyzetek el segítik a kézen keresztül történ energiaáramlást.
Ha a gyakorló megfelel pózt alkalmaz, az energia nincs akadályoztatva.
Ha energiát továbbítotok, tartsátok vízszintesen a kezeket.
Belégzés … a fogadó kézre fókuszálni …
Kilégzés … a küld vagy átadó kézre fókuszálni …
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

(Oktató megnézi a K függeléket – 183. oldal)
A vitális élet energiának a kliens fizikai testére történ küldése után kérlek,
kérdezzétek meg: „Hogy érzed magad?”
A klienst l visszajelzést kell kapnotok – hogy elkerüljétek a kezelt terület energia
felgyülemlését.
A KLIENS ENERGIA INFORMÁCIÓS MEZ JÉNEK REAKCIÓJA
Ha a gyakorló túl sok vitális élet energiát sugároz a kliens energia testére vagy
energia információs mez jére, a kliens kellemetlenül érezheti magát.
Milyen típusú reakciókat észlelhet a kliens?
A kliens szédülhet, a fels teste elnehezülhet, gyorsabb szívdobogást tapasztalhat –
ez az energiaszintjükben történt változásnak felel meg.
NAGYON ritkán észlelték, hogy a kliens el is ájulhat.
Hogyan lehet a kellemetlenséget elkerülni?
Egyszer en a kliens állandó figyelésével és hogyléte fel li érdekl déssel.
Ha megnyugtatjuk ket, a kellemetlenség könnyen elkerülhet .
Az energia közvetítést azonnal abba kell hagyni – ha az energia áramlás a közvetít
kézen megsz nik.
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Néhány gyakorló túl intenzíven továbbítja az energiát.
Ett l a kliensnek kellemetlen érzése lehet.
Energia továbbítás közben – mindig MOSOLYOGjatok és gyengéden
továbbítsátok, hogy csökkentsétek a kliens közvetített energiával szembeni
ellenállását.
Ha kellemetlen érzés alakul ki, egyszer en távolítsátok el a többlet energiát arról a
területr l, ahová túl sok energiát továbbítottatok..
HONNAN TUDJÁTOK, HOGY ELÉG AZ ENERGIA?
Ha visszaver dés tapasztalható, az energiaáramlás megsz nik, ez a rész
feltölt dött.
Néhány perc munkát követ en (a mi hagyományaink szerint energiakibocsátást követ en)
az energiaáramlás intenzitása csökken..
ez azt jelenti, hogy a teljes mez kiegyenlít dött (mi azt mondanánk – a terület elégséges
módon energetizált)…
Idézet kiegészítésekkel Barbara Ann Brennan
Gyakorló kezek c. könyvéb l, ©1987, 10. fejezet, 206. oldal.

Addig továbbítsatok energiát, ameddig szükséges.
Elegend energia esetén a gyakorló az energia áramlás megsz nését érezheti.
Hagyjátok abba az energia kibocsátást!
Néha már a továbbítás elején visszalök dhet a kéz.
Ez azt jelenti, hogy a kliens nem befogadó.
Azt jelenti, mintha a kliens azt mondaná: „Én nem hiszek ebben … nem, nem,
nem!

- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

OKTATÓI BEMUTATÓ
Most küldjünk vitális életenergiát.
Amikor úgy érzitek, hogy az energia visszapattank a kezetekb l, a kliens
feltölt dött.
Olyan érzés, mintha kissé visszanyomná a kezet. Ez azt mutatja, hogy a gyakorlónak abba kell
hagynia az energia kibocsátását.
Ha nyomás érz dik, ez azt mutatja, hogy megsz nt az energia áramlása vagy ez a
testrész telít dött energiával. Kérlek, addig továbbítsátok az energiát, ameddig
szükséges.
És most stabilizáljuk az energiát.
Melyik finomabb, a prána vagy az illat?
(Várj a hallgatók válaszára) A prána
Mi történik, ha nyitva hagyod a parfümös üveget?
(Várj a hallgatók válaszára) Elpárolog / elillan!
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Ha nem rögzítjük az energiát, elszivárog.
Hogy rögzítjük az energiát?
Bocsássatok ki világoskéket háromszor. Mondjátok: kék, kék, kék.
Aztán szüntessétek meg az összeköttetést és cut, cut, cut, / elvágom, elvágom,
elvágom.
( Kérdezd meg a klienst: „Hogy érzed magad?”)
( Kérd meg a klienst, hogy adjon visszajelzést a csoportnak és foglaljon helyet.)
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l
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L8 – 8. lecke

KERÜLEND DOLGOK A PRÁNA ENERGIA
GYÓGYÍTÁS 1. SZINTJÉN
Körülbelül 15 perc

Lebonyolítás
Power Point
Könyvhivatkozás

Yogi Ramacharaka: The Science of Psychic Healing (1909)

Internet

Master Choa Kok Sui: The Origin of Modern Pranic
Healing, 1st edition
www.pranichealing.org

KERÜLEND

DOLGOK A PRÁNA ENERGIA GYÓGYÍTÁS 1. SZINTJÉN

1, Kisgyermekeknek rövid ideig közvetítsetek energiát… csak rövid ideig
„energetizáljátok” ket.
A kisgyermekek olyanok, mint a pici csészék.
Gyorsan megtelnek.
Így rövidebb ideig továbbítsatok energiát feléjük.
Kérlek, kisgyermekeket nagyon-nagyon gyengéden energetizáljatok!
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Csecsem k és kisgyermekek esetén a vitális életer adása még vérnyomás
emelkedést is okozhat vagy túl sok energia áramlását a gerinc tövét l az agy
irányába.
Ezek súlyos hatással lehetnek az agyra és extrém esetben még halálhoz is
vezethetnek.
2, Ha az energiát a kisgyermek solar-plexus energiaközpontjára sugározzátok, ami a
bordák közötti mélyedésben helyezkedik el, akkor túltelítetté válhat ez a központ és
hatással lehet a rekeszizomra is.
Néhány esetben ez légzési nehézséget okozhat.
Ebben az esetben azt ajánlják, hogy közvetlenül a köldöknél elhelyezked köldök
energiaközpontra továbbítsatok energiát.
3, Id s személyeknek nagyon gyengéden sugározzatok energiát…
de hosszabb ideig.
Amikor megérzitek az élettel teli energiát - a „kliens” feltölt dött, ez a
„visszaver dés”
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

4, Ne továbbítsatok energiát közvetlenül az els
hátsó szív energiaközpontot energetizáljátok!
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A gyakorló mindig tartsa szem el tt, hogy a szívet csak a hátsó szív
energiaközponton keresztül „energetizáljuk”!
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

5, Kerüljétek a vitális életenergia közvetlenül a szemekre történ átvitelét.
Parányi energiacsatornákat vagy meridiánokat tartalmaznak.
Ha közvetlenül energetizáljátok a szemet, azonnali javulás, de egy-két nap múlva
rosszabbodás állhat be.
Így az ajnát, a fej hátsó részét és egy kicsit a halántékokat energetizáljátok.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

6, Ne továbbítsatok energiát a meng-mein energiaközpontra.
Hol helyezkedik el a meng-mein energiaközpont?
Érintsétek meg a köldököt, aztán haladjatok egyenesen hátra, szembe a köldökkel!

- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Várandós n k esetén a túl sok vitális élet energia kedvez tlenül hat a születend
gyermekre és a kismamánál vérnyomás emelkedést is okozhat. Ezért ezt is kerüljük.
7, Ne továbbítsatok energiát a lép energiaközpontra, kivéve súlyos fert zés esetén.
Ha a lép energiaközpontot túltöltitek energiával, a személy elájulhat.

- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Annak érdekében, hogy a prána energia gyógyítást biztonságosabbá tegyük, követni
kell az útmutatást!
TÖRTÉNELMI FELJEGYZÉSEKBEN SZEREPEL, HOGY KÜLÖNBÖZ
KULTÚRÁKBAN AZ ENERGIAGYAKORLÓK A SZEMÜKET
HASZNÁLTÁK AZ ENERGIA KLIENSRE TÖRTÉN TOVÁBBÍTÁSÁRA
„A szem meresztése vagy prána energia szemen keresztül történ toábbítás…mivel
a szem a mentális er egyik jól ismert csatornája, ebb l következ en a szemeket
el nyös lehet életer továbbítására használni gyakorló céllal.”
Idézet Yogi Ramacharaka: A pszichikai gyógyítás
tudománya c. könyvéb l ©1909 7.fejezet, 52. oldal

„A THE INNER SCIENCES-NÉL AZ ENERGIA ÁTVITELÉT NEM
AJÁNLJUK KÉNYES TESTRÉSZEKKEL – PÉLDÁUL SZEMMEL.
Ez azért van, hogy elkerüljük a gyakorló prána energiájának szennyez dését – aki
nagyon meg akarja gyógyítani a másikat, és felszívhatja annak beteg energiáját.
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“Mivel a szemek felveszik a beteg energiát … (ez) nem ajánlott (illetve) túlságosan
egészséges a Gyakorló számára (az Energia szemmel továbbítása).
… az (sem) tanácsos, ha a vitális életendergiát Közvetlenül sugározzuk (a kliensre)
bármely f bb energiaközpontunkból a kliens beteg testrészére ugyanazen okból.

- Módosítva és idézve Choa Kok Sui Metser: A modern
pránagyógyítás és az arhatikus jóga eredete.c.
könyvéb l, , 2006,10. fejezet, 111. oldal

ELLEN RIZZETEK ÚJRA, HOGY ÁLTALÁBAN ELKERÜLJÉTEK A
TÚL SOK ENERGIÁT
Ha egy kliens kellemetlenül érzi magát, kérlek távolítsatok el egy keveset a
továbbított energiából.
Ellen rizzétek.
„Érezzétek” az energiát a kezelt területen – aztán ellen rizzétek, hogy érzi magát a
kliens.
A gyakorlónak aztán rögzítenie vagy stabilizálnia kell az energiát, hogy ott
maradjon, ahová továbbította.
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L9 – 9. lecke
Lebonyolítás

AZ ENERGIA RÖGZÍTÉSE, ELVÁGÁSA,
ELENGEDÉSE
Körülbelül 5 perc

Power Point
Könyvhivatkozás

Amy Wallace & Bill Henkin: The Psychic Healing Book
(1978)
Nicholaus R. Taylor: Learn the Art of Psychic Defense,
Remote Viewing, Telekinesis and more (2003)
Serge Kahili: Mastering Your Hidden Self: A Guide to the
Huna Way (1985)
Barbara Ann Brennan: Hands of Light (1987)

Internet

Master Choa Kok Sui: Possible Miracles – The Golden
Lotus Sutra on Pranic Healing (2004)
www.pranichealing.org

*a könyvhivatkozások sorrendje kizárólag az anyagon belüli sorrendjüket tükrözi

AZ ENERGIA RÖGZÍTÉSE
Fontos rögzíteni vagy stabilizálni az energiát azon a testrészen, amelyet a gyakorló
éppen kezelt.
Ha a prána energia gyakorló nem stabilizálja az energiát – 30 perct l 1 órán belül –
a kliens fájdalma vagy kellemetlen érzete visszatérhet.
„… beszéljünk rá egy régi traumát, hogy menjen el, töltsük ki a trauma által
hátrahagyott lyukat a feltétel nélküli szeretet rózsaszín fényével és zárjuk le…”
idézet Barbara Ann Brennan: Gyakorló
kezek c. könyvéb l, ©1987, 22. fejezet, 231. oldal

Hogyan stabilizáljuk az energiát?
Sugározzatok háromszor világoskéket. Vizualizáljatok világoskéket …
Vagy mondjátok: „Kék, kék, kék.” – annak a résznek, amit megkezeltetek.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

(Mutasd be, hogyan rögzíted az energiát a kezelt testrészen)
Ha a gyakorló nem tud jól vizualizálni, akkor az energia rögzítése céljából
egyszer en gondoljon világoskékre és mondja: kék, kék, kék, az energia rögzítve
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lesz. Ha ezt egyszer megtettük, az energia nem fog „elillanni” vagy „elszivárogni”
arról a helyr l, ahová azt továbbítottuk. Ezt az energia rögzítésének hívjuk.
„…a kibocsátott prána energia hajlamos elszivárogni, ha nem stabilizáljuk. A
stabilizálást úgy hajtjuk végre, hogy a kezelt területet világos fehéres kék fénnyel
energetizáljuk, vagy „pingáló” kézmozgással pasztell kék szín re festjük be a kezelt
testrészt. Ha nem végzünk stabilizálást, a tünetesek hajlamosak újra megjelenni.”
idézet Choa Kok Sui Mester: Lehetséges csodák, Arany lótusz szútra
a pránagyógyításról c. könyvéb l, ©2004, 10. oldal

A KÖZVETÍTETT ENERGIA ELENGEDÉSÉNEK FOGALMA
Az energia rögzítése után a gyógyítás mindig a gyakorló és a kliens közötti
energiakapcsolat elengedésével ér véget.
A gyakorló és a kliens közötti energia összeköttetés megszakítása nagyon fontos.
Tisztánlátó szemmel kábelhez hasonló vonalak láthatók, amelyek belépnek az egyes
csakrákba, és összekapcsolnak egy másik személlyel…A SZÁLAK ODA-VISSZA
KAPCSOLÓDNAK FOLYAMATOSAN AZ EMBEREK CSAKRÁI KÖZÖTT,
ANÉLKÜL, HOGY AZ EMBEREK ERR L TUDNÁNAK…
Természetesen a harmadik csakrához kapcsolódó szál csak saját energiádat tudja
megcsapolni, és jót teszel magaddal, ha ezt leválasztod (Kiemelés ett l a szerz t l…)
idézet Amy Wallace és Bill Henkin A szellemgyógyítás könyve c.
m véb l ©1978, 3. fejezet, 79.oldal

Tudnotok kell, hogy az energia magasabb szint forrásból az alacsonyabb felé
áramlik.
A prána energia gyakorló olyan, mint egy mini er m .
Az „energiát” el kell vágni a prána energia gyakorló elüls és hátulsó solar-plexus
energiaközpontjától, különben a kliens folytathatja a gyakorlótól az energia
elszívását (merítését).
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

ELVÁGÁS ÉS ELENGEDÉS TECHNIKÁJÁNAK HASZNÁLATA
Különböz kultúrákban szélesen elismert, hogy az energia összeköttetés (sokszor
kötélnek hívják) jön létre az emberek között. Ez az oka, hogy sokszor az emberek
egymás rabjai lesznek – ezen energia összeköttetések következtében, amelyek
egymáshoz kötik ket.
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Ahogyan éljük az életünket, találkozunk emberekkel és üdvözöljük ket,
kapcsolatokat létesítünk KIS ENERGIAFONALAKAL CSATLAKOZUNK AZ
EMBEREKHEZ, HOGY TUDAT ALATT és tudatosan, olvassuk személyes
adataikat…Minél tovább építünk egy személyes kapcsolatot valakivel, annál
er sebbek lesznek az éteri szálak…Ez is leszívhatja energiánkat.” (kiemelés ett l a
szerz t l)
idézet Nicholas R. Taylor Tanuld meg a pszichikai védelem m vészetét , a távlátást és a telekinézist c.
könyvéb l, ©2003, 1. fejezet, 15. oldal

A gyakorlóknak tisztában kell lenniük a kliensükkel való energia összeköttetéssel
amikor kezelik ket és beszélnek velük.
Személyes kapcsolatok kialakítása a klienssel nem ajánlott. A gyakorló gyorsan
elveszti hitelességét, ha a klienseivel személyes kapcsolatokat létesít.
Az els , Max Long által népszer sített módszer az aka cérnaszál analógiáját
használja, szálakkal és ujjakkal…Ezen analógia szerint, mindennel kapcsolatban
maradunk, amit „ragacsos” aka cérnaszál segítségével érzékelünk, olyan
rágógumiból létrejött szálként, amely soha nem szakad el, és soha nem kuszálódik
össze. Minden alkalommal, amikor megújítunk egy kapcsolatot, újabb cérnaszál
alakul ki, így bizonyos emberekhez és helyekhez inkább kötelekkel, mint
cérnaszálakkal köt dünk. Ezen túl, a gondolat erejével is képesek vagyunk egy „aka
ujj” kibocsátására olyan helyek és személyek felé, amelyekkel soha nem voltunk
kapcsolatban, így szerzünk információt vagy leszünk rá hatással.
Idézet Serge Kahili King: Rejtett énünk irányítása, útmutató a
Huna módszerhez c. könyvéb l ©1985, 6. fejezet, 69.oldal

Amikor a prána energia gyakorló kezelést végez, egy energiafonal vagy energia
összeköttetés jön létre közte és a kliens között. Fontos, hogy ez az energia fonal
mindig el legyen vágva.
…Gyengéden bontsuk a kapcsolatot… és távolodjunk el a klienst l
idézet Barbara Ann Brennan: Gyakorló kezek
c. könyvéb l, ©1987, 22. fejezet, 235. oldal

Ha az energia összeköttetés nincs megszüntetve, a közvetített energia egy része
visszatérhet a gyakorlóhoz, ezáltal kevésbé hatékony gyógyulást eredményez.
A GYAKORLÓ ÉS A KLIENS KÖZÖTT MINDIG MEG KELL
SZÜNTETNI AZ ENERGIA ÖSSZEKÖTTETÉST
A gyakorló és a kliens közötti energiakötél vagy energia fonal szétválasztása gyors
és egyszer . Ezt minden kezelés után el kell végezni.
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Emeljétek fel a kezeteket – mint egy kést, er teljesen tegyetek egy lefelé irányuló
mozdulatot.
(Az oktató bemutatja)
Legyen meg a szándékotok, hogy a kliens kötelékét megszüntessétek.
Gondolatban mondjátok: „Elvágom, elvágom, elvágom” / „cut, cut, cut
HONNAN VÁG A GYAKORLÓ?
AZ ELS ÉS A HÁTSÓ SOLAR-PLEXUSRÓL.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

(Az oktató megérinti a solar-plexus energia központját és utasítja a csoportot, hogy minden
területet érintsenek meg, amir l emlékezniük kell az energiakötelék „elvágására”.)
A lép (Az oktató megérinti a lép energia központját és a csoport is megérinti a lépet)
A szex energia központról, beleértve az összes tudatos és tudatalatti (illegális)
összekapcsolódásról. (Az oktató megérinti a szex energia központot és a csoport megérinti a
szex központot)
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

KEZELÉS UTÁNI INSTRUKCIÓK A KLIENS RÉSZÉRE
Ugyanúgy ahogy a sót és a vizet is szokták használni a környezet szennyezett
energiájának megkötésére és elbomlasztására – a víz zavarja az energetikai
gyógyulást, ha közvetlenül energia kezelés után alkalmazzuk.
Azt ajánljuk a klienseknek, hogy kezelés EL TT vegyenek sós-vizes fürd t.
Továbbá azt ajánljuk, hogy a kliensek energia kezelés UTÁN legalább 24 óráig ne
mártsák testüket vízbe. Ha súlyos az állapot, a fürdést l való tartózkodást néhány
napig is kérhetjük.
Ez a gyakorlat az energia gyógyítást még hatékonyabbá teszi, mert a közvetített
energiát felhasználja a szervezet, nem fog lemosódni – elegend id t hagy az
energiának, hogy felszívódjon.
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L10 – 10. lecke
Lebonyolítás

A SIKERES GYÓGYÍTÁS KÖTELEZ LÉPÉSEI
EGYSZER BETEGSÉGEK GYÓGYÍTÁSA
Körülbelül 45 perc

Power Point
Könyvhivatkozás

Swami Sivananda: Kundalini Yoga (1978)

Internet

www.pranichealing.org

A SIKERES GYÓGYÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES LÉPÉSEK
1, Bizalom és hit – ima vagy invokáció (segítségkérés magasabb lényekt l)
2, Kéz energia központok érzékenységének növelése
3, A nem kívánt vagy abnormális energia eltávolítása vagy tisztítása – a
kezelt területr l
A tisztítási folyamat alatt rendszeresen rázzátok le kezetekr l az eltávolított
energiát
Használjátok a sós-vizes tálat
Mindig tisztítsátok meg a kezeket
4, Vitális vagy életenergia közvetítése vagy küldése a testre vagy a kezelend
területre
Ismételjétek meg többször aprólékosan a tisztítást és az életenergia továbbítását, ha
szükséges.
Kérdezzétek meg a klienst, hogy jól érzi-e magát.
5, Az energia rögzítése
6, Az energia elengedése – a klienssel való kapcsolat elvágása
7, Köszönetnyilvánítás
KEZELÉS UTÁN MINDIG MONDJATOK KÖSZÖNETET
Tanácsos minden egyes találkozás után köszönetet mondani az isteni útmutatásért,
segítségért és védelemért.
A Legmagasabb Isten isteni áldása segíti a gyógyulást.
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Az áldás és könyörület kapásáért érzett mély hála szerves része a kliens gyógyulási
folyamatának.
A mély hála érzése és szívb l jöv érzelmei szükségesek a gyógyított személy
részér l a visszanyert egészségéért és a gyakorló részér l azért, hogy csatornává
válhatott. A Hála…fontos szerepet játszik a gyakorlatban és az eredményekben.
idézet Swami Sivananda Kundalini jóga
c. könyvéb l ©1978, 7. fejezet, 192.oldal

Minden kezelés után mondjatok egy rövid köszönetnyilvánító imát
Kérlek, hunyjátok be a szemeteket és mondjátok magatokban:
„A legfels bb Istenhez,
Alázatosan köszönjük nagy-nagy áldásaidat.
Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És a csodálatos gyógyító er t.
Köszönettel és teljes hittel
Köszönjük”

AZ EGYSZER

LÉPÉSEK GYAKORLÁSA

Ha a tanfolyam ideje alatt az alanyoknál vagy az önként jelentkez knél kellemetlen érzés
alakul ki, egyszer en le kell tisztítani a többlet energiát az érintett területr l.
1, FOGFÁJÁS GYÓGYÍTÁSÁNAK GYAKORLÁSA
O.k. Gyakoroljuk a fogfájás kezelését.
1, Válasszatok párt.
2, Döntsétek el ki lesz a gyakorló, ki lesz a kliens.
3, Vegyetek sós-vizes tálat és kéz spray-t.
4, Gyakorlók állnak, kliensek ülnek
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l
MOST IMÁDKOZZUNK ISTENI ÁLDÁSÉRT
„A legfels bb Istenhez,
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldásokat.
Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És a csodálatos gyakorló er t
Köszönettel és teljes hittel
Köszönjük”
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5, Gyógyítás alkalmával vegyétek le az órát.
Végezzetek gyakorlatokat a kéz érzékenyítésére.
A gyakorló MOSOLYOG.
Mondjátok a kliensnek: „Kérlek, hunyd le a szemed! Légy befogadó és talpaidat
teljesen a padlóra helyezve ülj! Zárd az energiakört azzal, hogy nyelvedet a
szájpadláshoz érinted!
6, Gyakorlók, zárjátok az energiakört.
7, Most emeljétek fel a kezeteket és sepregessétek a fogat.
1, 2, 3, 4, 5, kidob.
Folytassátok ezt 30-ig. 5, 6, 7, 8, 9, 10 kidob, 11, 12, 13, 14, 15, kidob ….
(Az oktató elszámol 30-ig. Adj id t a hallgatóknak)
8, MOST KÉZTISZTÍTÁS
Ne felejtsétek, hogy a kezeket fert tleníteni kell. Spricceljétek le a kezeteket
9, Most továbbítsunk vitális élet energiát az érintett területre, a fogra.
Az egyik kéz fogadja, a másik továbbítja az energiát.
Lassan és nyugodtan lélegezzetek be…
Lassan és nyugodtan lélegezzetek ki …
Amikor az energia visszaver dését érzitek a kezetekben, a kliens feltölt dött.
Ez a „visszaver dés”.
Mikor „visszaver dés” jelentkezik, az energiaáramlás megsz nik.
A kezelt rész telít dött.
Addig továbbítsatok energiát, ameddig szükséges.
10, Most rögzítsük az energiát
Hogy rögzítitek az energiát?
Sugározzatok világoskéket háromszor a kezelt fogra.
Mondjátok magatokban: Kék, kék, kék.
11, Most mondjatok köszönetet:
„A legfels bb Istenhez,
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldásokat.
Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És ennek a kliensnek a gyógyulását
Köszönettel és teljes hittel
Köszönjük”
12, Aztán az elvágás – szakítsátok el az energiafonalat.
Mondjátok: „Elvágom, elvágom, elvágom” / „cut, cut, cut”

- idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

2, FEJFÁJÁS KEZELÉSÉNEK GYAKORLÁSA
O.K. Gyakoroljuk a fejfájásos állapot kezelését.
1, Ne cseréljetek szerepet.
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MOST IMÁDKOZZUNK ISTENI ÁLDÁSÉRT:
„A legfels bb Istenhez,
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldásodat.
Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És a csodálatos gyógyító er t
Köszönettel és teljes hittel. Köszönjük”
2, A gyakorló MOSOLYOG.
Mondjátok a kliensnek:
„Kérlek, hunyd le a szemed!
Légy befogadó és talpaidat teljesen a padlóra helyezve ülj! Zárd az energiakört azzal, hogy
nyelvedet a szájpadlásodhoz érinted!”
3, Gyakorlók, zárjátok az energiakört.
4, Most emeljétek a kezeteket a leveg be a kliens feje fölé és sepregessétek a
fejet.
1, 2, 3, 4, 5, kidob.
Folytassátok ezt 30-ig. 5, 6, 7, 8, 9, 10 kidob, 11, 12, 13, 14, 15, kidob ….
(Az oktató elszámol 30-ig. Adj id t a tanítványoknak)
5, MOST KÉZTISZTÍTÁS
6, Most továbbítsatok vitális élet energiát a fej érintett területére.
Az egyik kéz fogadja, a másik továbbítja az energiát.
Lassan és nyugodtan lélegezzetek be…
Lassan és nyugodtan lélegezzetek ki …
Addig továbbítsátok az energiát, ameddig szükséges.
7, Most emeljétek fel a kezeteket és sepregessétek az ajnát a szemöldökök
között. Fejfájás esetén ez az energiaközpont érintett.
1, 2, 3, 4, 5, kidob.
Folytassátok ezt 30-ig. 5, 6, 7, 8, 9, 10 kidob, 11, 12, 13, 14, 15, kidob ….
(Az oktató elszámol 30-ig. Várj a tanítványokra.)
8, MOST KÉZTISZTÍTÁS
9, Most továbbítsatok életenergiát az ajna energia központra.
A két szem közötti kicsi pontra történ energia továbbítására két ujjat használjatok.
Közvetlenül a szemre ne sugározzatok energiát.
Kérlek, óvatosan tartsátok a kezeteket és az ujjatokat.
Az egyik kéz fogadja, a másik továbbítja az energiát.
Lassan és nyugodtan lélegezzetek be…
Lassan és nyugodtan lélegezzetek ki …
Ha az energia visszaver dését érzitek a kezeteknél, a kliens feltölt dött.
Addig továbbítsatok energiát, ameddig szükséges.
10, Most rögzítsük az energiát.
Sugározzatok világoskéket háromszor. Mondjátok magatokban: Kék, kék, kék.
Ezt a fej területén és az ajna energia központon alkalmazzátok.
11, Most mondjunk köszönetet:
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„A legfels bb Istenhez,
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldásokat.
Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És ennek a kliensnek a gyógyulását
köszönettel és teljes hittel. Köszönjük”
12, Aztán szakítsátok el az energiafonalat.
„Elvágom, elvágom, elvágom” / cut, cut, cut
- idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

3, VÁLL- VAGY KARFÁJDALOM KEZELÉSÉNEK GYAKORLATA
O.K. Gyakoroljuk a váll vagy kar betegségeinek kezelését.
1, Gyakorlók ne cseréljetek szerepet.
MOST IMÁDKOZZUNK ISTENI ÁLDÁSÉRT:
„A legfels bb Istenhez,
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldásokat.
Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És a csodálatos gyógyító er t
Köszönettel és teljes hittel. Köszönjük”
2, A gyakorló MOSOLYOG.
Mondjátok a kliensnek:
„Kérlek, hunyd le a szemed!
Légy befogadó és talpaidat teljesen a padlóra helyezve ülj! Zárd az energiakört azzal, hogy
nyelvedet a szájpadlásodhoz érinted!”
3, Gyakorlók, zárjátok az energiakört.
4, Most emeljétek fel a kezeteket és sepregessétek a váll vagy a kar érintett
részét.
1, 2, 3, 4, 5, kidob.
Folytassátok ezt 30-ig. 5, 6, 7, 8, 9, 10 kidob, 11, 12, 13, 14, 15, kidob ….
(Az oktató elszámol 30-ig. Adj id t a tanítványoknak)
5, MOST KÉZTISZTÍTÁS
6, Most sugározzunk vitális élet energiát a váll vagy a kar érintett területére.
(Az oktató ügyeljen arra, hogy a tanítványok ujjai ne mutassanak a fej irányába)
Az egyik kéz fogadja, a másik továbbítja az energiát.
Lassan és nyugodtan lélegezzetek be…
Lassan és nyugodtan lélegezzetek ki …
PEGY 1 szint

TANÁRI KÉZIKÖNYV

2013.10.21.

74

Ha kezeteknél az energia visszaver dését érzitek, a kliens feltölt dött.
Addig továbbítsatok energiát, ameddig szükséges.
7, Most rögzítsük az energiát
Sugározzatok világoskéket háromszor. Mondjátok magatokban: Kék, kék, kék.
Most mondjatok köszönetet:
„A legfels bb Istenhez,
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldásokat.
Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És ennek a kliensnek a gyógyulását
Köszönettel és teljes hittel. Köszönjük”
8, Most vágjátok el az energiafonalat – teljes mértékben engedjétek el az energiát.
4, HÁTFÁJÁS KEZELÉSÉNEK GYAKORLÁSA
O.K. Gyakoroljuk a hátfájás kezelését.
1, Gyakorlók ugyanazok maradnak, ne cseréljetek szerepet.
Ha partnereteknek a hát alsó szakaszán van fájdalma, kérjétek meg, hogy álljon fel.
MOST IMÁDKOZZUNK ISTENI ÁLDÁSÉRT:
„A legfels bb Istenhez,
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldásokat.
Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És a csodálatos gyakorló er t
Köszönettel és teljes hittel. Köszönjük”
2, A gyakorló MOSOLYOG.
Mondjátok a kliensnek:
„Kérlek, hunyd le a szemed!
Légy befogadó és talpaidat teljesen a padlóra helyezve ülj! Zárd az energiakört azzal,
hogy nyelvedet a szájpadlásodhoz érinted!”
3, Gyakorlók zárják az energiakört.
4, Gyakorlók, emeljétek fel a kezeteket és sepregessétek a gerinc érintett
területét.
(Ha az érintett rész lejjebb van, a tanítvány helyezze a kezét arra a helyre, ahol a kezelésre
szükség van)
1, 2, 3, 4, 5, kidob.
Folytassátok ezt 30-ig. 5, 6, 7, 8, 9, 10 kidob, 11, 12, 13, 14, 15, kidob ….
(Az oktató elszámol 30-ig. Várj a tanítványokra)
5, MOST TISZTÍTSÁTOK MEG A KEZETEKET
6, Most sugározzatok vitális élet energiát a gerinc érintett területére.
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Használhatjátok a két ujjatokat vagy a tenyereteket.
(Oktató ügyeljen arra, hogy a tanítványok ne sugározzanak energiát a mengmein energia központhoz.)
Az egyik kéz fogadja, a másik továbbítja az energiát.
Lassan és nyugodtan lélegezzetek be…
Lassan és nyugodtan lélegezzetek ki …
Ha kezeteknél az energia visszaver dését érzitek, a kliens feltölt dött.
Addig áramoltassatok energiát, ameddig szükséges.
7, Most rögzítsük az energiát
Sugározzatok világoskéket háromszor. Mondjátok magatokban: Kék, kék, kék.
8, Mondjatok köszönetet:
„A legfels bb Istenhez,
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldásokat.
Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És ennek a kliensnek a gyógyulását
Köszönettel és teljes hittel. Köszönjük”
9, Aztán elvágás, elvágás, elvágás / cut, cut, cut – teljesen szüntessétek meg az
energiafonalat.
10, Mindenki jól van?
11, Kérlek, adjatok visszajelzést.
12, Cseréljetek szerepet.
(Oktató, ismételd meg a teljes gyakorlatot)
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

MIÉRT KÉSIK NÉHA A JAVULÁS?
A prána energia gyakorlók észrevehetik, hogy beletelhet kis id be, míg a kliens
kellemetlen érzése enyhül.
Ez azért van, mert az energiatest lényegesen gyorsabban gyógyul, mint ahogyan a
fizikai test állapota javul.
Más szavakkal, az enyhülést el segít a kémiai folyamatok lezajlása, a kapott
kezelést l számítva percekt l órákig, akár napokig is eltarthat.
MINDEN TEST KÜLÖNBÖZ …
Némelyik test gyorsabban gyógyul, míg néhány lassabban.
Kisgyermekek gyorsabban gyógyulnak vagy regenerálódnak.

Gy z djetek meg arról, hogy a kliens elméje a gyógyító fény befogadására
összpontosít.
Ne hagyjátok, hogy az elméjük a problémákra vagy a negatív dolgokra fókuszáljon.

- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

NÉHA A SUGÁRZOTT ENERGIA ”ELUTASÍTÁSA” VEHET
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Néhányan azt hihetik, hogy a prána energia gyakorló azonnali csodát tud tenni… de
még egy aszpirinnek is id re van szüksége, hogy felszívódjon.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l
A vitális élet energia továbbítása az a tényez , ami tovább gyorsítja a gyógyulást.
Gyors eredményt leggyakrabban akkor érünk el, ha rendkívül alapos tisztítást
végzünk…
A kliens gyakran lát vagy érez - gyors vagy hirtelen változást állapotában.
Általában már 1-2 percen belül csekély változás következhet be állapotában.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Ha a kliens nem fogékony a gyógyító energiákra, vagy ha már elegend energiát
kapott vagy karmikusan nincs feljogosítva a kezelés elfogadására – a közvetített
energia nem szívódik fel a rendszerükbe – vagy nem ott szívódik fel, ahová az
energiát továbbították.
Mskor – ha energiát továbbítunk – a gyakorló azt veheti észre, hogy a továbbított
energia visszatér a kezeihez – vagy „visszapattan” a kibocsátó kézhez.
GYAKOROLJ, GYAKOROLJ, GYAKOROLJ
Körülbelül 4 órára van szükség az alapfogalmak elsajátításához a prána energia
gyógyítás 1. szintjén.
A megadott egyszer technikák használatával azonnal el lehet kezdeni az energia
átalakítását egyik állapotból a másikba.
Az els szükséges lépés a rendszeres gyakorlás.
Ajánlott egyszer esetekkel kezdeni, hogy fejl djön a magabiztosság. Ezt látható
gyors eredmények elérésével szerezzük.
Kezdetben, egyszer eseteknél 15-20 percig is eltarthat a gyógyítás.
Ahogy gyakorolsz, képes leszel érzékelni a különböz típusú energiák közötti
különbséget , képes leszel ezen technológiák még gyorsabb alkalmazására.
Kevés olyan gyógyítási mód létezik, amely rendkívül rövid id n belül megadja a
gyakorló számára azt a tudást, amely állapotok kezeléséhez, enyhítéséhez szükséges.
ÁLDÁS:
„A legfels bb Istenhez,
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldásokat.
Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
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És a csodálatos gyógyító er t
Köszönjük, hogy a gyógyítás eszközeként használtál minket
Köszönettel és teljes hittel”
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L11 – 11. lecke

ENERGIAKÖZPONTOK ÉS FELADATAIK

Lebonyolítás

Körülbelül 20 perc

Power Point
Könyvhivatkozás

Amy Wallace és Bill Henkin: Psychic Healing Book, 1978
Alice A. Bailey: Esoteric Healing (1953)
Atreya, Samuel Weiser Inc: Prana, The Secret of Yogic
Healing (1996)
Ven. Rinchen Chodak: The Universal Healing Art of JingQi-Shen (2006)
Charles W. Leadbeater: The Chakras (1927)
Yoshiaki Omura: Acupuncture Medicine: Its Historical and
Clinical Background (1982)
Isabelle Robinet: Taoist Meditation: the Mao-ShanTradition of Great Purity (1970)
Barbara Ann Brennan: Hands of Light (1987)

Internet

Guru Rattana Ph.d: Transitions to a Heart Centered World:
Through the Kundalini Yoga and Meditation (1988)
www.pranichealing.org

Egyéb

E Függelék – További információk az energia központokról

MINDIG KÉRJÜNK ISTENI ÁLDÁST
Egy rövid imával kezdjük.
Hunyjátok le a szemeteket, kérlek.
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„A legfels bb Istenhez,
Alázatosan kérjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És az isteni gyakorló er t.
Köszönjük, hogy a gyógyítás eszközeként használsz minket.
Köszönettel és teljes hittel.”
AZ ENERGIAKÖZPONTOK
Az energiaközpontok olyanok, mint az er m vek, energiát gerjesztenek a test
különböz területein.
Ez ahhoz hasonlít, mintha különböz er m vek lennének – amik különböz
közösségek különböz részeit látják el – egy nagyváros területén.
(Mondj példát a környez

városokkal)

Ezen a tanfolyamon a f energia központok megbeszélésére összpontosítunk
Minden energiaközpont egy él lény vagy déva.
Az energiaközpontok virág alakúak - de fényb l állnak.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

„Saját céljainkra 7 f csakrát és négy másodlagos csakrát azonosítunk és ezekkel
dolgozunk. Mind a tizenegy energiaközponthoz csatlakoznak energia csatornák,
amelyek a gerincoszlop mögött, azzal párhuzamosan futnak…”
„Bármi, ami egy személy normál m ködését zavarja megzavarhatja a csakrák
m ködését is.”
idézet Amy Walace és Bill Henkin Szellemgyógyító
könyvéb l, ©1978, 1. fejezet, 26. oldal

Néha a gyerekek energia központjai nagyobbak, mint a feln tteké.
Ez az egyén lelkének fejlettségét l függ.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

AF

ENERGIAKÖZPONTOK ELHELYEZKEDÉSE ÉS FELADATAI

Hol helyezkedik el a 11 f

energia központ és egyenként mik a feladatai?
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

(Az oktatók figyelnek, hogy a tanítványok megértették-e ezeket a fontos témákat.
Javítsd ki, ha a tanítványok a kezüket nem megfelel helyre teszik.)

PEGY 1 szint

TANÁRI KÉZIKÖNYV

2013.10.21.

80

Amikor megérintem, ti is érintsétek meg.
Amikor azt mondom, ismételd meg, ismételjétek meg.
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

ALAP ENERGIA KÖZPONT
(Az oktató kivetíti az energia központ színes képét.)
Érintsétek meg a gerincetek alját.
Mondjátok: „Alap energia központ”

(Várj a tanulók válaszára.)

- szabályozza és energiával tölti fel a csont- és izomrendszert
- szabályozza a vérképzést
- szabályozza a mellékvesét
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

„Ha a központ gátolva van, vagy le van zárva …(a személy) kerülni fogja a fizikai
aktivitást, alacsony lesz az energiaszintje, „betegesnek” t nik. Nincs elég fizikai
ereje.
idézet Barbara Ann Brennan: Gyakorló kezek c.
könyvéb l, ©1987, 9. fejezet, 72.oldal
SZEX ENERGIA KÖZPONT
(Az oktató kivetíti az energia központ színes képét.)
Érintsétek meg az ágyéki területet.
Mondjátok: „Szex energia központ”.
(Várj a tanulók válaszára.)
- Vezérli és növeli az ivarszervek és a hólyag energiáját
- a szex- és alap energia központ energiájának 30%-a a lábakba áramlik
- az impotens kliensek szex- és alap energia központját is kezelni kell
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Szakrális központ…, ivarmirigyek…szaporítószervek…
-

idézet Alice A. Bailey: Ezoterikus gyógyítás c.
könyvéb l, ©1953, 1. fejezet, 45. oldal

„AZ ALAP- ÉS SZEX ENERGIA KÖZPONTOK OLYANOK, MINT A FA
GYÖKEREI”
A beteg, gyenge lábbal rendelkez betegeknek a szex- és alap energia központjukat
is kezelni kell.
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A szakrális központ összeköttetésben van az adott személy szexuális energia
mennyiségével.
-
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KÖLDÖK ENERGIA KÖZPONT
(Az oktató kivetíti az energia központ színes képét.)
Érintsétek meg a köldököt.
Mondjátok: „Köldök energia központ”
-

(Várj a tanulók válaszára.)

ellen rzi és energiával tölti fel a vékony- és vastagbelet
a n k köldök energia központja a szülés folyamatát is befolyásolja
Szülés id tartama alatt helyi tisztítással és energetizálással a szülési folyamat
felgyorsítható.
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

…Szervek: vastagbél, …
- idézet a Jing-Qi –Shen univerzális gyakorló m vészete
c. könyvb l, ©2006, 6. fejezet, 34. oldal
„AMIKOR A KÖLDÖKRE SUGÁROZTOK ENERGIÁT… AZ EGÉSZ
TEST ENERGETIZÁLÓDIK”
SOLAR PLEXUS ENERGIA KÖZPONT
(Az oktató kivetíti az energia központ színes képét.)
Érintsétek meg a bordátok közötti üreget.
Mondjátok: „Solar plexus energia központ”
A solar plexus energia központ a test elüls

(Várj a tanulók válaszára.)
és hátulsó részén is megtalálható.

Érintsétek meg a hátulsó solar plexus energia központot.
Mondjátok: „Hátulsó solar plexus energia központ”.

(Várj a tanulók válaszára.)

- ellen rzi és energiával tölti fel a májat, hasnyálmirigyet, gyomrot, rekeszizmot
és nagy mértékben a vékony- és vastagbelet
- ellen rzi és energiával tölti fel az emészt rendszert, a felszívó- és kiválasztó
rendszert
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Solar Plexus: hasnyálmirigy, gyomor, máj, epehólyag…
- idézet Alice A. Bailey: Ezoterikus gyógyítás c.
könyvéb l, ©1953, 1. fejezet, 45. oldal
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„A STRESSZHATÁSOK NEGATÍV ÉRZELME HATÁSSAL VAN A
MÁJRA ÉS MÁS SZERVEKRE”
MENG MEIN ENERGIA KÖZPONT
(Az oktató kivetíti az energia központ színes képét.)
Most érintsétek meg hátul, a köldökkel szembeni részt.
Mondjátok: ”Meng mein energia központ”.
(Várj a tanulók válaszára.)
- ellen rzi és energiával látja el a vesét és a mellékvesét
- ellen rzi a vérnyomást
- a meng mein energia központ a szex energia központtal együtt vezérli a húgyúti
rendszert
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

GV4, Meng mein: néhány klinikai indikáció: vérzékenység, lumbális fájdalom,
mellékvese betegségei
- idézet Yoshiaki Omura: Az akupunktúrás gyógyítás
történeti és klinikai háttere ©1982, 118. oldal
Csecsem k, gyermekek, várandós n k és magas vérnyomásban szenved
meng mein energia központját ne energetizáljátok.

betegek

A meng mein energia központból a beteg energia eltávolításával 100-200-szoros
sepréssel a vérnyomás fokozatosan normalizálódik.
Ezt a kezelést addig kell ismételni, míg az állapot rendez dik.
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

…tekinthetjük úgy a meng-meint, hogy a vesékre hat…

Idézet Isabelle Robinet, Taoista Meditáció: a
Nagy tisztaság Mao-shan hagyománya© 1979, 2 fejezet, 79.o.

„LÉP ENERGIA KÖZPONT A FIZIKAI LÉPET IS ELLEN RZI - A
VÉR PERCENKÉNT HÁROMSZOR ÁRAMLIK ÁT A LÉPEN ...”
LÉP ENERGIA KÖZPONT
(Az oktató kivetíti az energia központ színes képét.)
Érintsétek meg a baloldali legalsó borda közepét.
Mondjátok: ”Elüls lép energia központ”. (Várj a tanulók válaszára.)
A lép energia központ a test hátsó részén is megtalálható.
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Érintsétek meg a hátulsó lép energia központot.
Mondjátok: „Hátulsó lép energia központ.
(Várj a tanulók válaszára.)
- szabályozza a lépet, környezetéb l felszívja a prána energiát, feldolgozza és
elotja azt a különböz energia központokba
- hogy a gyenge kliensek gyorsan életer sek legyenek, a szennyezett energiájukat
alaposan el kell távolítani és vitális élet energiát kell továbbítani nekik.
Ezt inkább tapasztalt prána gyakorló végezze.
-

… a lép a Prána illetve a fizikai életer

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

szerve…
-

idézet Alice A. Bailey: Ezoterikus gyógyítás c.
könyvéb l, ©1953, 1. fejezet, 177. oldal

…a lépnél található (központ) – a vitalitás specializációjára, felbontására és
elosztására szolgál…
-

idézet Charles W. Leadbeater: A csakrák c. könyvéb l,
©1927, 15. utánnyomás 2006, 1. fejezet, 12. oldal

„A SZÍV AKTIVÁLÁSA SEGÍTENI FOG NORMALIZÁLNI MIND A
FELS , MIND AZ ALSÓ ENERGIA KÖZPONTOKAT”
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

ELS SZÍV ENERGIA KÖZPONT
(Az oktató kivetíti az energia központ színes képét.)
Ujjbegyetekkel érintsétek meg a mellkas közepét.
Mondjátok: „Els szív energia központ” (Várj a tanulók válaszára.)
A szív energia központ a test hátsó részén is megtalálható.
(Mutasd meg a tanítványoknak a hátulsó szív energia központ elhelyezkedését.)
Érintsétek meg a hátsó szív energia központot.
Mondjátok: „Hátsó szív energia központ”
(Az oktató kivetíti az energia központ színes képét.)
(Várj a tanulók válaszára.)
- szabályozza és energiával tölti fel a fizikai szívet és a csecsem mirigyet
- a hátulsó szív energia központ szabályozza és energiával tölti fel a fizikai szívet,
a csecsem mirigyet és a tüd t
- az els - és hátsó szív energia központ összeköttetésben van egymással
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Amikor a szívre sugároztok energiát, azt csak a hátulsó szív energia központon
keresztül tegyétek.

- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

TOROK ENERGIA KÖZPONT
(Az oktató kivetíti az energia központ színes képét.)
Érintsétek meg a torkot.
Mondjátok: „Torok energia központ”

(Várj a tanulók válaszára.)

- szabályozza a torkot, pajzsmirigyet, mellékpajzsmirigyet, nyirokrendszert
- bizonyos mértékben befolyásolja a szex energiaközpontot

- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Torok: pajzsmirigy, légz rendszer, hang…
- idézet Alice A. Bailey: Ezoterikus gyógyítás c.
könyvéb l, ©1953, 1. fejezet, 45. oldal
„AZ AJNA KAPCSOLATBAN VAN A KONKRÉT ELMÉVEL ÉS A
STRESSZEL”
AJNA ENERGIA KÖZPONT
(Az oktató kivetíti az energia központ színes képét.)
Érintsétek meg a két szemöldök közötti üres területet.
Mondjátok: „Ajna energia központ”.

(Várj a tanulók válaszára.)

- szabályozza és energiával tölti fel az agyalapi mirigyet, az endokrin rendszert és
más f energia központokat
- ez a Mester energiaközpont

- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Szemek közötti központ – Ajna központ – agyalapi mirigy, orr…
- idézet Alice A. Bailey: Ezoterikus gyógyítás c.
könyvéb l, ©1953, 1. fejezet, 45. oldal
„AZ AJNA ENERGIA KÖZPONT AKTIVÁLÁSA SEGÍT
NORMALIZÁLNI A FELS ENERGIA KÖZPONTOKAT”
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HOMLOK ENERGIA KÖZPONT
(Az oktató kivetíti az energia központ színes képét.)
Érintsétek meg a homlok közepét.
Mondjátok: „Homlok energia központ”

(Várj a tanulók válaszára.)

- szabályozza és energetizálja az idegrendszert és a tobozmirigyet

- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Az Atreya iskolában a homlok energia központot alcsakrának nevezik
… homlok… idegrendszer, nyirokrendszer
idézet Atreya Samuel Weiser, Inc., Prána, a jógi gyógyítás
titka c. könyvéb l, ©1996, 10. fejezet, 64. oldal
KORONA ENERGIA KÖZPONT
(Az oktató kivetíti az energia központ színes képét.)
Érintsétek meg a fejetek búbját.
Mondjátok: „Korona energia központ”

(Várj a tanulók válaszára.)

- szabályozza és energiával tölti fel az agyat és a tobozmirigyet
A fej hátsó részén van a hátulsó fej mellék energia központ.
A hátulsó fej mellék energia központra energiát közvetítve az agyat lehet energiával
feltölteni, melyen keresztül feltölt dik a szem, fül, toboz-, és agyalapi mirigy és a
száj
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A koronacsakra – tobozmirigy…

- idézet Alice A. Bailey: Ezoterikus gyógyítás c.
könyvéb l, ©1953, 1. fejezet, 45. oldal

…Fejtet : vezérli az agyat és agyalapi mirigyet.
- idézet Atreya Samuel Weiser, Inc.: Prána, A jógi gyógyítás
titka c. könyvéb l, ©1996, 10. fejezet, 63. oldal
AZ ENERGIA KÖZPONTOK A BELS SZERVEKET ÉS A BELS
ELVÁLASZTÁSÚ MIRIGYEKET SZABÁLYOZZÁK
Tekintsük át gyorsan a bels szerveket.
Ez nem azt jelenti, hogy a szervek átnézése után szakért kké válunk.
Ez a gyakorlat egyszer en megmutatja a különböz szervek elhelyezkedését, így
könnyebb eredményesen dolgozni.
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(Az oktató kivetíti a bels

szervek színes képét)

Érintsétek meg a korona és homlok energia központokat.
Mondjátok: „Agy és központi idegrendszer”
Érintsétek meg az ajnát.
Mondjátok: „Végrehajtó energia központ, agyalapi mirigy, fels
orr, melléküregek”

légúti rendszer,

Érintsétek meg a torkot.
Mondjátok: „Gége, hangszálak, pajzsmirigy, légcs , hörg k, nyel cs ”
Szív, érintsétek meg az elüls szívet.
Mondjátok: „Csecsem mirigy, fizikai szív, jobb és bal kamra, jobb és bal pitvar.”
Jobbra fenn: pacemaker
Bal oldalt: kritikus oldal
Érintsétek meg a hátulsó szívet.
Mondjátok: „Tüd ”
Érintsétek meg a tüd t, a jobb tüd t és a bal tüd t.
Érintsd meg a test központját.
Mondjátok: „Gyomor”
Érintsétek meg a test jobb oldalát
Mondjátok: „Máj”
A máj bontja a zsírt, belül nyirokcsatornái vannak, koleszterint termel, tisztítja a
vért.
A stressz hatással van a májra.
A test hátsó részének tetején – hasnyálmirigy
Mondjátok: „Hasnyálmirigy”
Tegyétek a jobb kezet a bal kéz tetejére.
Mondjátok: „Langerhans szigetek”
A hasnyálmirigy és a hasnyálmirigy tetején lév
az ételek emésztésében.

sejtek termelik az inzulint, ami segít

Érintsétek meg a test bal oldalát.
Mondjátok: „Lép”
Lebontja a megbetegedett piszkos vértesteket.
Ha a lép nem m ködik, az egyén gyengének érzi magát.
Érintsétek meg hátul jobb és bal oldalon.
Mondjátok: „Vese” – a toxinoktól tisztítja meg a vért
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Érintsétek meg pont a vesék felett.
Mondjátok: „Mellékvese”
Most érintsétek meg a rekeszizmot.
Mondjátok: „Rekeszizom.” – a tüd mozgatója, a tüd t m ködteti.
Elválasztja a test fels részén lév szerveket a test alsó részén lév emészt
egyéb szervekt l.

és

Érintsétek meg a hasat.
Mondjátok: „Bél – emésztés, kiválasztás és keringés.”
Középen: haránt vastagbél
Jobb oldalon: felszálló vastagbél
Bal oldalon: leszálló vastagbél
Test közepe, a köldök alatt – vékonybél
Lenti terület
Nemi szervek, méh, húgyhólyag, prosztata és a here.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l)
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L12 – 12. lecke

AZ ENERGIA ÉRZÉKELÉSE

Lebonyolítás

Körülbelül 40 perc

Power Point
Könyvhivatkozás

Yogi Ramacharaka: Hindu Yogi Breathing Exercise (1909)
Amy Wallace &Bill Henkin: The Psychic Healing Book
(1978)
Barbara Ann Brennan: Hands of Light (1987)

Internet

Keith Sherwood: The Art of Spiritual Healing (1985)
www.pranichealing.org

TORNAGYAKORLATOK AZ „ENERGIA ÉRZÉKELÉSÉÉRT”
A csikungot Kínában fejlesztették ki kb 5000 évvel ezel tt. Mi a csikung
módosított mozdulatait fogjuk használni, hogy növeljük a gyakorlók érzékenységét
a finom energia érzékelés iránt..
Ha a régi energiákat elengedjük, egyes meridiánok vagy nádiszok megtisztulnak. Ez
a testben lév energia csatornákban szabad áramlást biztosít a finom energiáknak
és a gyakorló energia érzékelésének képességét sokkal magasabb szintre emeli.
Végezzünk rövid tornagyakorlatokat a kéz energia központ érzékenységének
növelésére. Ez a finom energia „érzékelésének” gyakorlásához kell.
(Kérlek, álljatok fel)
1, Törzsfordítás jobbra, aztán balra, jobbra, balra, jobbra, balra – 12x
2, Csíp körzés 12x jobbra, 12x balra
3, Fejfordítás jobbra, majd balra
4, Vállkörzés 12x hátra, 12x el re
5, Most hajlítsátok be a könyököt, majd egyenesítsétek ki er teljesen a karjaitokat
szétnyitott ujjakkal és engedjétek az energiát kidobni a kezetekb l, az ujjaitokból és
még az ujjak közötti szövetekb l is. Érzitek, ahogy valami kijön?
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6, Most végezzetek csuklókörzést 12x balra és 12x jobbra
7, Most emeljétek fel bal tenyereteket az ég felé, míg egyidej leg tartsátok jobb
tenyereteket a föld felé és nyújtsátok, feszítsétek a bal kezeteket felfelé, a jobb
kezeteket lefelé. Ezt 7x csináljátok.
„A kézcsakrák kerülnek játékba mindenkor, amikor … a Gyógyítók kezeiket
használják a gyógyító információ és energiua fogadására és közvetítésére egyaránt „
-

idézet Amy Wallace és Bill Henkin: A szellemgyógyító könyv
- c. munkájából ©1978, 1. fejezet, 31. oldal

A KÉZ ENERGIA KÖZPONT ÉRZÉKENYSÉGÉNEK NÖVELÉSE
Gyakoroljunk
1, Zárjátok az energiakört, érintsétek nyelveteket a szájpadláshoz.
2, Nyomkodjátok meg a bal tenyeretek közepét a jobb hüvelykujjatokkal.
Nyomogassátok a tenyeretek közepét és egyidej leg forgassátok benne a
hüvelykujjatokat az óramutató járásának megfelel en. Ezt azért csináljuk, hogy a
kéz energia központot aktiváljuk.
3, Most ismételjétek meg az el z folyamatot a jobb tenyérrel és a bal hüvelykujjal.
Hüvelykujjatokat mindig az óramutató járásának irányba forgassátok a
tenyeretekben.
A folyamat megkönnyíti az energiaérzékel képességeteket.
4, Most nyomkodjátok meg minden egyes ujjatok végét a hüvelykujjatokkal.
5, Most tartsátok kezeteket egymástól 5-7 cm-re.
6, Ne gondoljatok semmire.
7, Ne várjatok semmit.
8, Csak legyetek semlegesek.
9, Most nagyon lassan húzzátok szét egymástól a kezeiteket, aztán megint
közelítsetek velük egymáshoz.
10, Folytassátok lassan kezeitek mozgatását egymás felé ill. egymástól el.
11, Csak próbáljátok „megérezni” az energiát.
12, Ne próbálkozzatok túl er sen … csak nyugodtan.
13, Lélegezzetek lassan és nyugodtan be …
14, Lélegezzetek lassan és nyugodtan ki …
15, Ismételjétek ezt 7 légzési cikluson keresztül.
(Az oktató vár néhány percet)
16, Ne feledjetek a tenyeretek közepére koncentrálni.
17, Köszönöm.
Miel tt az energia „érzékelését” végzitek, csináljátok meg ezt a gyakorlatot.
Ez segít a gyakorlónak, hogy jobb eredményeket érjen el.
„Az az érzés, hogy valamit felépítünk a kezeink között egyfajta vibráló érzés
nyomással, olyasmi mint a sztatikus elektromosság. Amikor az energiatestek
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élei egymással érintkeznek, van egyfajta vibráló érzés és nyomás”
- idézet Barbara Brennan: Gyakorló
kezek c. könyvéb l, 1987, 7. fejezet, 55. oldal
BESZÉLJÜNK AZ ENERGIA „ÉRZÉKELÉSÉR L”
Ennek a technikának a gyakorlása növeli a gyakorló energiaérzékelési ill. pásztázási
képességét.
Ezzel az eljárással el lehet dönteni, hogy a kliens energiaszintjét csökkenteni vagy
növelni kell.
A TEST VAGY AZ ÉRINTETT TERÜLET ENERGIASZINTJÉNEK
FELMÉRÉSE
megállapítja, hogy a kliensnek több vagy kevesebb energiára van-e szüksége
Az energia érzékelését vagy „pásztázását” az energiatest vagy egy adott testrész
ellen rzésére használjuk.
Érzékelve az energiát lassan, gyengéden mozgassátok kezeteket a kliens közelében.
Kérlek, ne veszítsétek el az energia szélét azzal, hogy túl gyorsan mozgatjátok a
kezeteket.
„Egy barátodat pásztázod …El ször pásztázd a testet, hogy olyan területet találj,
ami felhívja magára a figyelmet. Használhatod a kezeidet …”
Gyakorló kezek cím

Részlet: Barbara Ann Brennan
könyvéb l, 18.fejezet, 166.oldal – ©1987

Lassan mozgassátok a kezeteket …
Amikor ellenállást tapasztaltok, az azt jelenti, hogy megtaláltad a kliens energetikai
információs mezejének a szélét.
„…Érzékeld az auráját oly módon, hogy tenyeredet 1 lábnyi távolságban tartod
fölötte. Érzékeld a h mérsékletét, telítettségét vagy a bizsergést. Amikor megérzed
vagy érzékeled az aurát, kezd el mozgatni a kezedet az egész aurán, hogy
összehason-lítsd a h mérsékletet, érzékelést, érzetet, és képeket azt, hogy ezt a
saját elmédb l jöv kkel összehasonlítsd.
- idézet: Amy Wallace és Bill Henkin :The Psychic
Healing Booktcím könyvéb l, 2.fejezet, 44.oldal – 1978

Fontos, hogy megérezzétek az átlagos energiaszintet … és a „pásztázott” terület
vastagságát is.
Ez a finom különbség teszi lehet vé a gyakorlónak, hogy viszonyítási pontja vagy
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szabványa legyen, amikor a különböz szervek és energia-központok energiáját
érzékeli.
Lehetséges „energia kiürülés” és „energia torlódás”
„minden csakra különböz

frekvenciájú energiák belépési pontja. Amikor ezen
belépési pontok bármelyike, bármilyen okból el van zárodva, vagy be van csukva,
problémák keletkeznek, mivel a fizikai test tápláláshoz szükséges energiák
korlátozódnak, és ezek a problémák a kés bbiek folyamán fizikai betegségekké
alakulnak át.”

idézet Keith Sherwood: A spirituális gyógyítás m vészete
c. könyvéb l, ©1985, 6. fejezet, 63. oldal

Azokon a területeken, ahol nem érzitek az energiát vagy ha nem éreztek
ellennyomást a kezetekkel amikor az a test közelében van, ez az érintett terület
elégtelen energia mennyiségét jelzi.
A környez finom meridiánok részleges vagy teljes elzáródása azt eredményezi,
hogy az energia szabad áramlásában korlátozva áramlik az érintett területen
keresztül.
„ Ha ezen területek fölött nem érzékelsz semmit a kezeddel, itt nem áramlik

megfelel en az energia.”

idézet Amy Wallace és Bill Henkin: A szellemgyógyító
könyvéb l ©1978, 2. fejezet, 45. oldal

Egy másik lehetséges ok, hogy az energia központ energiában hiányt szenved, vagy
túlságosan fel van tölt dve szennyezett vagy beteg energiával, ami felel s a kliens
megbetegedésért vagy állapotáért.
Amikor a gyakorló úgy érzi, hogy keze visszaver dik vagy ellök dik a testt l, ez
az energiatorlódás jele.
Az energia még 1-2 m-re is visszalökheti a kezet.
Ez azt jelenti, hogy a környez meridiánok részleges vagy teljes blokkolódásáért a
túl sok energia vagy bioplazmatikus anyag felel s.
Az energia nem tud áramolni.
„Ha az aura egyes részeit vastagnak vagy s r nek érzed, ott energiatöbblet van az
adott területen, amely azért halmozódhatott föl, mert az aura más területein
blokkolva van.”
-

idézet Amy Wallace és Bill Henkin: A szellemgyógyító
könyvéb l ©1978, 2. fejezet, 46. oldal

A prána energia gyakorlónak tudnia kell, hogy a betegség el ször mindig az
energiatestben jelenik meg és csak kés bb a fizikai testben.
Az energia vagy a bels információs mez vizsgálatakor nemcsak az energia küls
PEGY 1 szint

TANÁRI KÉZIKÖNYV

2013.10.21.

92

rétegét fontos megérezni, hanem az energia bels

rétegét is.

Az energia érzékelésével történ alapos vizsgálat elárulja, hogy egy réteg vékony –
ami azt jelenti, hogy nincs jelen elegend energia, míg egy másik réteget
normálisnak éreztek.
Lassan mozgassátok a kezeteket el re és hátra, hogy figyelmesen érzékeljétek az
energiát.
Legyen meg a szándékotok arra, hogy érzékeljétek a kliens energiáját.
Érezzétek és pásztázzátok meg a klienst tet t l talpig.
Aztán érzékeljétek vagy pásztázzatok elölr l és hátulról – és a test mindkét
oldaláról.
Döntsétek el, hogy a test jobb és bal oldala egyensúlyban van e vagy
kiegyensúlyozatlan.
A test jobb és bal oldalának egyensúlyban kell lennie – tekintettel az energia
mennyiségére és az energia vastagságára egyaránt.
Ujjakkal történ energiaérzékelés akkor szükséges, ha kisebb problémás helyeket
szeretnétek behatárolni a testben.
A tenyeretek érzékelheti az egészségesebb területeket, de nem elég érzékeny ahhoz,
hogy nagyon pici problémás helyeket fedezzen fel.
(Az oktató bemutatja)
GYÓGYÍTÁS EL TTI ÉRZÉKELÉS VAGY PÁSZTÁZÁS
Vizsgáljátok meg a kliens energetikai állapotát.
El ször pásztázzátok meg a testet, és figyeljétek, mely testrész kelti fel az
érdekl déseteket! Használjátok a kezeteket…
idézet Barbara Ann Brennan: Gyakorló kezek c.
könyvéb l, ©1987, 18. fejezet, 166. oldal

A prána energia gyakorlónak fejlesztenie kell jártasságát a pásztázásban vagy az
energia érzékelésében. Ez fejleszthet képesség.
Hasznos megtanulni a küls -, az egészség-, és a bels
méretének és formájának érzékelését.

- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

energia információs mez

Ez azért kell, mert a küls energia információs mez és az egészség energia
információs mez is sokkal finomabb, mint a bels energia információs mez .
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ÉRZÉKELÉS FOLYAMÁN A KEZET RENDSZERESEN LE KELL
„PÖCKÖLNI”
Néha a gyakorló keze kapcsolatba kerül a beteg energiával az energia érzékelési
folyamat közben.
Ezért rendszeresen le kell „pöckölni” a kezet az érzékelés folyamán.
„Rendszeres id közönként emeld föl a kezed és „pöckölj” az ujjaiddal, mintha el
akarnád dobni a beteg anyagot.”
idézet Yogi Ramacharaka: Jógi légz gyakorlatok
c. könyvéb l, ©1909, 6. fejezet, 34- oldal

A BELS ENERGIA INFORMÁCIÓS MEZ
KÖZPONTOK ÉRZÉKELÉSE

ÉS AZ ENERGIA

ÉRZÉKELÉSKOR VAGY PÁSZTÁZÁSKOR KÖVESSÉTEK A
LEÍRTAKAT
1, A kéz energiaközpontok érzékenységének növelése
2, A kliens elkülönítése az aurátoktól (energia információs mez t l)
3, Aztán pásztázás
A energia központok vagy energia információs mez pontos pásztázását vagy
érzékelését nem lehet elvégezni, ha a gyakorló nem különíti el a klienst saját
energia információs mezejét l.
A gyakorló energia információs mez je és energia központjai er sebbek, kell, hogy
legyenek, mint a kliensé. A kliens energiaközpontjai gyorsabban kezdenek változni,
mivel kezelés során az energia a gyakorló fel l a kliens felé áramlik.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Hogyan csináljátok?
Mondjátok: „A kliens szigetelve van az energia információs mez mt l most!”
PÁSZTÁZÁS SORÁN ARRA A RÉSZRE FIGYELJETEK, AMIT
ÉRZÉKELNI SZERETNÉTEK
A hatás fokozódik, ha azt a részt figyelitek, amit érzékelni szeretnétek.
A csoportnak:
1, Zárjátok az energia kört!.
2, Fohászkodjunk isteni áldásért
„A legfels bb Istenhez,
Alázatosan kérjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
A tiszta érzékelést és az isteni gyakorló er t.
Köszönettel és teljes hittel.”
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3, A kéz energiaközpontok érzékenységének növelése.
Nyomkodjátok meg bal tenyeretek közepét a jobb hüvelykujjatokkal az óramutató
járásával egyez irányban, miközben forgatjátok.
4, Most ismételjétek meg a folyamatot a jobb tenyérrel és a bal hüvelykujjal.
Emlékezzetek, hogy forgassátok a hüvelykujjatokat az óramutató járásának
megfelel en, mialatt nyomogatjátok a tenyeret.
5, Most nyomogassatok meg minden egyes ujjvéget a hüvelykujjatokkal.
6, Lélegezzetek nyugodtan és lassan be …
7, Lélegezzetek nyugodtan és lassan ki …
8, Koncentráljatok tenyeretek közepére és az ujjaitok végére.
9, Legyen meg a szándékotok a másik kéz ujjainak érzékelésére.
10, Figyeljetek arra a területre, amit érzékelni szeretnétek.
11, Lassan mozgassátok a kezeteket el re és hátra.
12, Érzitek az ujj információs mezejét?
(Várj a tanuló válaszára)
Most ellen rizzük a hatást – amikor nem figyeltek az érintett területre.
Ismét érzékeljétek és pásztázzátok az energiát.
(Megjegyzés a tanároknak:
Yogi Ramacharaka és Master Choa Kok Sui is használták az „érintett rész”
elnevezést. A prána energia gyógyításban „bizonyos terület”nek nevezzük.)
„…A pránagyógyítás fokozott alapelve úgy t nik az, hogy a gyakorló prána
energiát küld az érintett testrészre, így pótolja az adott területen kialakult
pránahiányt.
idézet Yogi Ramacharaka A szellemgyógyítás
m vészete c. könyvéb l ©1909, 6. fejezet

Ismét érzékeljétek és pásztázzátok meg az energiát
1, Nézzetek fel a plafonra
2, Legyen meg a szándékotok a másik kéz ujjai energiájának érzékelésére
3, Lélegezzetek be lassan és nyugodtan …
4, Lélegezzetek ki lassan és nyugodtan …
5, Egy kézzel vagy egy ujjal próbáljátok érzékelni a másik kéz ujjának energia
információs mezejét.
6, Koncentráljatok a tenyeretek közepére és az ujjaitok végére.
7, Lassan mozgassátok kezeteket el re és hátra.
8, Érzitek a különbséget?
9, Mi a különbség?
(Várj a tanuló válaszára. Vitassa meg a csoport kb. 5 percig)
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MINDIG ÉRZÉKELD ÉS PÁSZTÁZD AZ ENERGIÁT, MÍG AZ
ÉRINTETT TERÜLETET FIGYELED!
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KI AKARJA MEGTANULNI AZ ENERGIA ÉRZÉKELÉSÉT?
Gyakoroljunk!
Válasszatok párt magatoknak.
Egyik a gyakorló, másik a kliens legyen.
Végy egy sós vizes tálat és egy kézi spray-t.
Gyakorlók álljanak fel. Kliensek maradjanak ülve.
(Várj, míg a tanulók párt választanak)
1, Imádkozzunk isteni áldásért:
„A legfels bb Istenhez,
Alázatosan kérjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
A tiszta érzékelést és az isteni gyakorló er t.
Köszönettel és teljes hittel.”
2, Zárjátok az energia kört. Helyezzétek a nyelvet a szájpadlásra.
3, Különítsétek el a kliens energia információs mezejét a sajátotoktól.
Mondjátok: „ A kliens el van különítve az információs mez mt l. Most azonnal!”
4, Most a gyakorlók tenyerükkel a kliens felé mutatva, karokat kissé elemelve a
testükt l kb. 1 m-re álljanak a klienst l.
5, Fókuszáljunk a kliens küls energia információs mezejének nagyságára.
6, Egyik vagy mindkét kezeteket lassan, óvatosan mozgassátok el re-hátra, és
kezdjétek el érzékelni a küls energia információs mez t.
7, Álljatok meg, ha meleget, bizsergést vagy enyhe nyomást éreztek.
8, Most fókuszáljatok a kliens egészség energia információs mezejének
vastagságának megérzésére.
9. Kezdjétek el érzékelni az egészség energia információs mez t egyik vagy
mindkét
kezetek lassú, kis el re-hátra mozgatásával.
10, Álljatok meg, ha meleget, bizsergést vagy enyhe nyomást éreztek.
11, Most fókuszáljatok a kliens bels energia információs mezejének
vastagságának megérzésére.
12. Kezdjétek el érzékelni a bels energia információs mez t egyik vagy mindkét
kezetek lassú, apró el re-hátra mozgatásával.
A BELS ENERGIA INFORMÁCIÓS MEZ ÁLTALÁBAN 12 CM
VASTAGSÁGÚ.
13. Álljatok meg, ha meleget, bizsergést vagy enyhe nyomást éreztek.
(Várj, míg a tanulók megtalálják a küls -, egészség- és bels energia információs mez t)
(Kérdezd meg a gyakorlókat … )
14.Érzitek az energia információs mez t?
(Várj a tanuló válaszára)
15, Most érzékeljétek az energiát a test jobb és bal oldalán.
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Mozgassátok kezeteket lassan, apránként el re és hátra.
Érzékeljétek a testet elölr l és hátulról, fejt l a lábakig.
A test jobb és bal oldalának megközelít leg egyformának kell lennie.
(Várj néhány pillanatot)
16, Most … érzékeljétek 2-2 energia központ energiáját a test elüls és hátulsó
oldalán.
Ahhoz, hogy ezt pontosan el tudjátok végezni, tudnotok kell, hol helyezkednek el
az energia központok. (Várj egy kicsit!)
17, Érzékeljétek a homlok energia központot.
Hol helyezkedik el a homlok energia központ?
(Várj a tanuló válaszára. Mutasd meg megint, ha szükséges)
18, Mozgassátok kezeteket lassan el re és hátra.
Bizonyosodjatok meg róla, hogy a kezetek pont a homlok energia központ el tt
van.
(Várj néhány pillanatot)
19, Érzékeljétek az elüls solar plexus energia központot.
Hol helyezkedik el az elüls solar plexus energia központ?
(Várj a tanuló válaszára. Mutasd meg megint, ha szükséges)
20, Mozgassátok kezeteket lassan el re és hátra.
Bizonyosodjatok meg róla, hogy kezetek pont azon energia központ el tt van,
amit érzékelni szeretnétek.
(Várj néhány pillanatot)
Most, kliensek, forduljatok meg.
Gyakoroljunk a test hátoldalán.
(Várj néhány pillanatot)
21, Érzékeljétek a hátulsó szív energia központot.
Hol helyezkedik el a hátulsó szív energia központ?
(Várj a tanuló válaszára. Mutasd meg megint, ha szükséges)
22, Mozgassátok kezeteket lassan el re és hátra.
Bizonyosodjatok meg róla, hogy kezetek pont az energia központ el tt van.
(Várj néhány pillanatot)
23, Érzékeljétek az alap/gyökér energia központot.
Hol helyezkedik el az alap/gyökér energia központ?
(Várj a tanuló válaszára. Mutasd meg megint, ha szükséges)
24, Mozgassátok kezeteket lassan el re és hátra.
Bizonyosodjatok meg róla, hogy kezetek pont az energia központ el tt van.
(Várj néhány pillanatot)
25, Szakítsátok meg az energetikai kapcsolatot!.
26, Adjatok visszajelzést társaitoknak.
Van az energiatest valamelyik részén vagy valamelyik energia központban
Torlódás vagy csökkenés?
(Várj kb. 1 percet)
Cseréljetek szerepet és ismételjétek meg a gyakorlatsort.
(HA VAN LEHET SÉG KIMENNI A SZABADBA – A TANÍTVÁNYOK
KIMEHETNEK MEGPÁSZTÁZNI A VIRÁGOKAT ÉS A FÁKAT)
(Adj a tanulóknak 5 percnyi id t, hogy a szabadban gyakorolhassák az energia
érzékelését)
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Van kérdés?
(Várj a tanulók kérdéseire és pontosan válaszolj rájuk)
„AMINT KEZED MÉG ÉRZÉKENYEBBÉ VÁLIK, KÜLÖNBSÉGET
TUDSZ TENNI ER S, GYENGE ÉS KELLEMETLEN ENERGIÁK
KÖZÖTT.
PÁSZTÁZÁS SEGÍTSÉGÉVEL MEGÁLLAPÍTHATOD AZT IS, HOGY EGY
SZEMÉLYNEK MAGAS VAGY ALACSONY AZ ENERGIASZINTJE”
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Ha valaki a kezét egy másik személy tetséhez közel teszi, érzékelni fogja a leadott
h t, és ahogy távolítjuk a kezünket, a h mérséklet egyre csökken, míg egy ponton
már nem érzékelhet . A h is egy energiaforma, és nincs szükség képzeletünk
meger ltetésére, hogy elképzeljük, hogy egy személy testéb l áramló h , az adott
személy rezgési mezejének egyik kifejez dési formája.
-

Idézet Fritz Frederick Smith M.D. Bels hidak – útikönyv az energia
mozgásához és a test szerkezetéhez c. könyvéb l ©1978, 27. oldal

VEGYÉTEK ÉSZRE A KÜLÖNBSÉGET AZ ENERGIA INFORMÁCIÓS
MEZ ÉRZÉKELÉSÉBEN, HA A KLIENS EL VAN KÜLÖNÍTVE A
GYAKORLÓTÓL
Végezzünk egy kísérletet.
Válasszatok párt.
A gyakorló feláll, kliens ülve marad.
1, Imádkozzunk isteni áldástért:
„A legfels bb Istenhez,
Alázatosan kérjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
A tiszta érzékelést és az isteni gyakorló er t.
Köszönettel és teljes hittel.”
2, Mindketten, a gyakorló és a kliens is, zárjátok az energia kört.
Helyezzétek a nyelveteket a szájpadlásotokra.
3, Most, gyakorló, érzékeld a kliens bels energia információs mezejét.
4, A gyakorló gondolatban „elkülöníti” a klienst a saját energia információs
mezejét l.
5, Érzékeld ismét a kliens energia szintjét.
6, Szerepcsere.
7, Kérjetek visszajelzést.
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L13 –13. Lecke

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS

Lebonyolítás

Körülbelül 20 perc

Power Point
Könyvhivatkozás

Yogi Ramacharaka: Fourteen Lessons in Yogi Phylosophy
(1903, 2007)
Yogi Ramacharaka: The Science of Psychic Healing (1909)
Barbara Ann Brennan: Hands of Light (1987)
Keith Sherwood: Chakra Therapy: For Personal Growth &
Healing (1988)

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS
„A kliens üljön egy széken, állj elé…Emeld fel (a kezeidet) a kliens fejével egy
magasságba, és végezz seprés lábai irányában, tenyered nézzen felé, ujjaid legyenek
kinyújtva, mintha ujjbegyeidb l er t öntenél felé…Ismételd meg ezt néhányszor!
Lefelé seprés közben ne feszitsd meg az izmaid, karjaid maradjanak lazák és
relaxáltak!”
Idézet Ramacharaka: Tizennégy lecke a jógi
filozófiából c. könyvéb l ©1904, 8. lecke, 154.oldal

Az általános tisztítás egy si technika az energiatest általános tisztítására.
Sok ezoterikus szerz ír könyveiben err l a tisztítási módról.
A hindu hagyományokban, ahol az „aura” tisztítása mindennapos volt, különböz
neveken emlegették ezt a technikát.
A kliens testének „sepréséhez” nemcsak a kezüket, hanem néha sepr t vagy egy kis
faágat használtak – fejt l a lábujjak felé irányuló mozdulatokat végeztek velük.
Ez a sepr mozdulat az, amivel most a beteg energiát távolítjuk el a kliens
aurájából. Hindiül ezt „Jhadna”-nak, tamil nyelven „Krishti Kadikarthi”-nak
nevezik. Hegyvidéki területeken feny ágakat használtak.
Indiában, Maharashtra államban olykor tojást vagy citromot használnak, hogy
kitisztítsák a kliensr l a piszkos vagy beteg energiát. Nyilvánvalóan ezeket a
sokrét technikákat az egyén energiarendszerének tisztítására használták, ezért a
Prána Energia Gyógyítást úgy tekintjük, mint az si indiai ismeretek és
bölcsességek Yoga Vidya rendszerének részét.
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Az általános tisztítást lefelé irányuló sepr
A kezek csak lefelé mozognak.

mozdulatok sorozatával végzik.

„A kezek lefelé mozgatása pihentet érzést okoz a kliensben, míg az arc el tti
fölfelé mozgatás éberséget és aktivitást eredményez.”
Idézet Yogi Ramacharak: A szellemgyógyítás
tudománya c. könyvéb l ©1909, 7. fejezet, 54. oldal

A lefelé irányuló seprésnél a fejen túlról indulunk le, le, le a lábak felé.
Hogyan kell ezt csinálni?
„…fejt l…fésüld át egész auratestüket kinyújtott ujjakkal. Végezz hosszú
mozdulatokat a fejt l lefelé a lábujjakig, miközben kezedet kb. 15 cm-re tartod a
testükt l. Végezd ezt a seprést a test minden oldalán!...”
Idézet Barbara Ann Brennan: Gyakorló kezek c.
könyvéb l ©1987, 26. fejezet, 268.oldal

Különböz szerz k különböz ajánlásokat adnak a tisztítás alatti kézpoziciókról.
Ezek és számos egyéb kézpozició ajánlott.
1, Enyhén hajlított ujjakkal tisztítunk – hajlított kéz pozíció
2, Tisztítás széttárt ujjakkal – fés ujj pozíció
Ezt a két lépést ötször végezzük el a kliens testének els
részén.

részén és ötször a hátsó

Más szavakkal, osszátok fel a kliens testének els és hátsó részét fejt l lábig öt
vonalra, a kliens teste közepét l a test oldala felé.
Az els vonal pontosan a test közepe, ahol a központi (befogadó) meridián
helyezkedik el a test elüls részén, és az irányító (kormányzó) meridián a test
hátulsó részén – ahogyan a kínai tradicionális orvoslásban, az akupunktúrában
nevezik.
3, Az éterikus fényszál tisztítása oldalirányban széttárt ujjakkal – fés ujj pozíció. A
kezek a test közepét l a bels energia információs mez n túlra haladnak.
Nagyon fontos a koncentráció.
Fogalmazzátok meg a beteg energia eltávolításának szándékát.
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Ha a gyakorló elméjében nincs mentális tisztaság, az energia eltávolítása kevésbé
hatékony és id igényesebb lesz. Viszont akárki képes egyszer en kinyilatkoztatni
szándékát , hogy „segít” egy másik személynek… aztán „sepréssel” csodálatos
eredményeket ér el.
A gyakorló szándékának és bizonyos mennyiség akaratának együttese teszi
lehet vé a beteg energia kezekkel történ gyors és alapos eltávolítását.
A gyakorló rendszeres gyakorlással nagy könnyedséggel és minimális er kifejtéssel
tudja alkalmazni a tisztítást.
„…fejt l…fésüld át egész auratestüket kinyújtott ujjakkal. Végezz hosszú
mozdulatokat a fejt l lefelé a lábujjakig, miközben kezedet kb. 15 cm-re tartod a
testükt l. Végezd ezt a seprést a test minden oldalán!...”

Idézet Barbara Ann Brennan: Gyakorló
kezek c. könyvéb l ©1987, 26. fejezet, 268.oldal

Gyakoroljunk.
Keressetek magatoknak egy párt.
Vegyetek egy sós-vizes tálat és spricnit.
A gyakorló is és a kliens is álljon fel.
Zárjátok az energia kört.
1, Kezdjük a hajlított kéz pozicióval. (kéz enyhén behajlítva)
2, Legyen tiszta szándékotok az összes beteg energia eltávolítására.
3, Egyszerre tartsátok a két kezeteket a kliens feje fölé.
4, El ször – húzzátok a kezet le, le, le és dobjátok ki.
5, Helyezzétek kezeteket 10 cm-el távolabb.
Másodszor - húzzátok kezeteket le, le, le és dobjátok ki.
6, Helyezzétek kezeteket még 10 cm-el távolabb.
Harmadszor - húzzátok kezeteket le, le, le és dobjátok ki.
7, Helyezzétek kezeteket 10 cm-el távolabb.
Negyedszer - húzzátok kezeteket le, le, le és dobjátok ki.
8, Kövessétek a test körvonalát.
Ötödször - húzzátok kezeteket le, le, le és dobjátok ki.
9, Kérlek, tisztítsátok meg a kezeteket
10, Most gyakoroljuk a fés ujj poziciót, az ujjakat szélesen széttárva tartsátok.
11, Legyen tiszta szándékotok az összes beteg energia eltávolítására.
12, El ször – húzzátok a kezeteket le, le, le és dobjátok ki.
13, Másodszor – húzzátok a kezeteket le, le, le és dobjátok ki.
14, Harmadszor – húzzátok a kezeteket le, le, le és dobjátok ki.
15, Negyedszer – húzzátok a kezeteket le, le, le és dobjátok ki.
16, Ötödször – húzzátok a kezeteket le, le, le és dobjátok ki.
17, Tisztítsátok meg a kezeteket.
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18, „Fésüljétek ki” az egészség szálakat, hogy kibogozzátok ket. Oldalirányú
mozdulatokkal széttárt – szélesre nyitott ujjakkal csináljátok.
19, Fej rész – oldalirányban mozgassátok kezeteket a test közepét l a bels
energia
információs mez n túlra.
20, Torok rész – oldalirányban mozgassátok kezeteket a test közepét l a bels
energia információs mez n túlra.
21, Szív rész – oldalirányban mozgassátok kezeteket a test közepét l a bels
energia információs mez n túlra.
22, Solar-plexus rész – oldalirányban mozgassátok kezeteket a test közepét l a
bels energia információs mez n túlra.
23, Ágyéki rész – oldalirányban mozgassátok kezeteket a test közepét l a bels
energia információs mez n túlra.
24, Comb rész (láb fels része)– oldalirányban mozgassátok kezeteket a test
közepét l a bels energia információs mez n túlra.
25, Lábszár rész (láb alsó része)– oldalirányban mozgassátok kezeteket a test
közepét l a bels energia információs mez n túlra.
26, Tisztítsátok meg a kezeteket.
27, Ismételjétek meg a gyakorlatot a test hátulsó részén.
28, Szakítsátok meg az energia szálat.
29, Szerepcsere.
30, Beszéljétek meg a partnerrel a tapasztaltakat.
(Várj néhány percet)
Végül seperd a prána áramlást a fejhez és onnan a lábak felé néhányszor!
Idézet Yogi Ramacsarakaí. A légzés hindu jógi tudománya
c. könyvéb l, ©1909, 9. fejezet, 43. oldal

Kezelés során hatalmas mennyiség spirituális energia áramlik le, ezért, miközben a
gyakorló a kezelés során lefelé sepri az energiát, néhány kliens elálmosodhat vagy el
is aludhat. Ez az isteni energia er s hatása a kliens kevésbé er s energiarendszerére.
Végezhetsz néhány „felfelé irányuló seprés”-t is a kliens újraébresztése illetve még
éberebbé tétele érdekében. Ez a tisztítási folyamat alaposan ellazítja a klienst – még
el is álmosodhat.
A kliens lábánál kezdd, végezz folyamatos sepr mozdulatot mindkét kezeddel a
kliens lábától a feje tetejéig, a kliens étertestében.

Idézet Keith Sherwood: Csakraterápia: a személyiség
fejl déséért és gyógyulásért c. könyvéb l, ©1988, XIV. fejezet, 185.oldal

Jegyezzétek meg, hogy a „felfelé irányuló seprés” nem tisztítási technika.
Ezért nem szükséges lerázni a kezed felfelé irányuló seprést követ en.
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„Felfelé irányuló seprést” csak azután végezhetünk, ha a klienst el tte alaposan
kitisztítottuk.
Figyelem: „Felfelé irányuló seprést” használva „lefelé irányuló seprés” alkalmazása
el tt a beteg energia a fej területére kerül vagy megakad a fej területén, mely
negatív hatást eredményezhet.
Hány alkalommal kell általános tisztítást vagy helyi tisztítást végezni egy bizonyos
területen?
A válasz: annyiszor, ahányszor szükséges.
Nincs erre meghatározott szám.
Miért végzünk általános tisztítást?
- általánosan eltávolítja a beteg és többlet energiát
- bizonyos mértékig kitisztítja a meridiánokat és az akupunktúrás pontokat
- lehet vé teszi, hogy az egészség információs mez több beteg energiát
engedjen el
- a túl energetizált személyeket megnyugtatja a felesleges energiák gyors
eltávolításával
- a többlet energia gyors eltávolításával könnyen el tud aludni a kliens
- relaxálja az egyént csökkentve a stresszt és feszültséget
- amikor az egészség energia információs mez t fésüljük – ezzl kibogozzuk és
meger sítjük a finom éterikus fényszálakat
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L14 – Lecke 14
Lebonyolítás

A SIKERES KEZELÉSHEZ SZÜKSÉGES
EGYSZER LÉPÉSEK GYAKORLÁS ÉS
KÍSÉRLETEK
Körülbelül 50 perc

Power Point
Könyvhivatkozás

H.P.Blavatsky: The Secret Doctrine (1888)
Misha Popper: Hypnotic Leadership: Leader, Followers and
the Loss of the Self (2001)

Internet

Michael Bradford: Hands-on Spiritual Healing (1993)
www.pranahealing.org

A SIKERES GYÓGYÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES „EGYSZER
Ha a gyakorló követi az egyszer lépéseket, sikeressé válhat.

LÉPÉSEK”

1, Invokáció vagy ima
2, Bizalom és hit
A kliens bizalma és hite szükséges a gyógyulás gyors megtapasztalásához. A
felépülés érdekében a kliensnek befogadónak kell lennie, vagy akarnia kell a
továbbított energia felszívódását. A fogékonyság másként fogalmzava a hit.
3, Kéz energia központok érzékenységének növelése
Jobb hüvelykujjatokkal nyomogassátok a bal tenyeretek közepét az óramutató
járásával megegyez irányban forgassátok benne a hüvelykujjatokat.
Nyomogassátok a jobb tenyereteket és egyidej leg forgassátok benne a bal
hüvelykujjatokat az óramutató járásával megegyez irányba.
Minden ujjvéget nyomogassatok meg a hüvelykujjatokkal.
4, Energia érzékelése
Finoman és nagyon lassan mozgassátok kezeteket el re-hátra és kezdjétek el
érzékelni a bels energia információs mez t, az energia központokat vagy a
szerveket, valamint a test különböz részeit. Az „energia érzékelése” alatt
különítsétek el a klienst az energia információs mez tökt l.
5, A nem kívánatos vagy abnormális energia eltávolítása vagy tisztítása – a
kezelend területr l. Tisztítási folyamat közben az eltávolított energiát
rendszeresen „pöcköljétek” le. Használjátok a sós-vizes tálat.
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Mindig tisztítsátok meg kezeiteket.
6, Vitális élet energia továbbítása vagy átadása – egyik kéz a fogadó kéz felfelé
tartott tenyérrel és a másik kézen keresztül életenergiát juttatunk a klienshez.
7, Az energia rögzítése
Alkalmazzatok világoskék energiát vagy pránát a megkezelt területen.
8, Az energetikai kapcsolat megszakítása
Emeljétek fel a kezeteket – mint egy kést- végezzetek er teljes lefelé irányuló
mozdulatot azért, hogy elvágjátok a klienssel összeköt szálat és mondjátok
magatokban:
„elvágom, elvágom, elvágom” (cut, cut, cut)
(Az oktató bemutatja)
9, Köszönet nyilvánítás
AZ ENERGIAKÖR ZÁRÁSA
Madame Blavatsky így ír :
„…nem kell semmit elhinnünk azért,mert azt mondják, a hagyományokban sem,
csak azért, mert régóta adják tovább ket, sem a pletykáknak, mint olyanoknak;
sem remeték írásainak, csak azért mert remeték írták azokat; sem olyan meséknek,
amelyekr l azt mondják egy déva isnpirálta ket (amelyr l azt gondoljuk
spirituális inspiráció); sem olyan kinyilatkoztatásokat amelyek valamely bizonytalan
feltételezésen alapulnak; sem azért mert valami analóg szükségszer ségnek t nik;
sem azért mert azokat egyszer en tanítóink vagy mestereink mondták. Csak azokat
a írásokat, doktrinákat vagy mondásokat kell elhinnünk, amelyeket saját érvrendszerünk és
tudatosságunk meger sített (kiemelés jelen m szerz jét l). „Ezért” mondja
összegzésként „azt tanítottam nektek, ne higgyetek, csak mert ezt hallottátok, csak
ha tudatotokkal elhittétek, akkor cselekedjetek ennek megfelel en végérvényesen”
Idézet H.P. Blavatsky A titkos doktrina c. könyvéb l,
©1800as évek, 46. rész, 401. oldal

„ A vakhit az Igazság legnagyobb ellensége”
Hipnotikusan vezet

Albert Einsteinnek tulajdonítva, idézet Misa Popper
vezet k, követ k és önmagukat elvesztettek ©2001, 81. oldal

A szerz spirituális tanítója, Choa Kok Sui Mester mondta: „Ne higgyétek el vakon
a dolgokat. Meg kell bizonyosodni róla”. Így hát kísérletezzünk.
Kísérletet fogunk végezni, hogy megnézzük, milyen változás történik a bels
energia információs mez ben, ha a nyelveteket a szájpadláshoz érintitek és ha nem
érintitek oda.
Válasszatok párt magatoknak.
A gyakorló álljon fel, a kliens üljön le.
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1, Gyakorlók, növeljétek a „kéz energia központ érzékenységét”.
2, Kliensek, ne zárjátok az energia kört.
3, Gyakorlók, most „érzékeljétek” a kliens bels energia információs mez jének
energiáját.
4, Most kérjétek meg a klienst, hogy helyezze a nyelvét a szájpadlására azaz
zárja az energia kört.
5, Ismét „érzékeljétek” a bels energia információs mez energiáját.
6, Van különbség?
(Várj a tanuló válaszára)
Cseréljetek szerepet és kérjetek visszajelzést
Megnövekedett az energiaszint?
Hány százalékkal?
(Várj a tanulók válaszára)
Különböz hagyományokban a „kezek érzékenysége” különböz
növelhet .

módon

„Néhányszor összeütöm a tenyeremet majd er sen összedörzsölöm a tenyerem.”
Idézet Michael Bradford: Kezek –
a spirituális gyógyításban, ©1993, 54. oldal

A gyakorlóknak mindig észben kell tartaniuk, hogy a kezelés id tartama alatt zárják
az energia kört és kérjék meg erre a klienst is.
MIKOR NEM KEZELHET A GYAKORLÓ
A gyakorló egészsége nagyon fontos, hogy elkerüljük a kliens energiájának
szennyezését, mely rosszabbodást idézhet el állapotában. Ezért a prána energia
gyakorlók meglehet sen jó egészségnek kell örvendjenek.
Egy dohányzó prána energia gyakorló szintén dohányzó klienseket gyógyíthat és
olyan prána energia gyakorló, aki húst eszik, inkább szintén húsev klienst
gyógyíthat, mint vegetáriánus klienst – mert az energiájuk nem kompatibilis.
A prána energia gyakorló éterikus-, érzelmi- és mentális „tisztasága” nagyon fontos.
Úgy, ahogy a víz könnyebben folyik a tiszta csöveken keresztül, az energia is
könnyebben áramlik az energia csatornákon vagy meridiánokon keresztül, ha az
ember energiarendszere tiszta. Ha a gyakorló éterteste tiszta könnyebben
er teljesebb energiát képes továbbítani.
Ajánlott, hogy a prána energia gyakorló soha ne végezzen prána energia gyógyítást,
ha mérges, izgatott vagy érzelmileg instabil.
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Hasonlóképpen, ha az energia gyakorló alkoholista, kábítószer élvez , vagy orvosi
gyógykezelés alatt áll és toxikus gyógyszert kell szednie, tartózkodjon mások
gyógyításától.
A Föld meditáció a békéért, az ikerszív meditáció, a „Metta” meditáció vagy a
„Bhakti yoga rendszeres gyakorlása – olyan technikák, melyek növelik az életben a
harmóniát, az egyensúlyt és ezekben a gyakorlatokban résztvev k személyiségét
javítják. Ezekr l kés bb beszélünk és nagyon fontos része annak, hogy a gyakorló
még er teljesebbé váljon.
Nem lényeges, mennyire er teljes a gyakorló, a természet törvényét kell
követnetek.
Rákos betegek ne gyógyítsanak másokat.
Saját felépülésükre kell koncentrálniuk.

- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A KEZELÉSI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁNAK GYAKORLÁSA
1, LÉGZ SZERVI MEGBETEGEDÉSEK GYÓGYÍTÁSÁNAK
GYAKORLÁSA
A légz rendszert érint
érintettek:

megbetegedéseknél az alábbi energia központok

1, Ajna energia központ – orrot, melléküregeket szabályozza
2, Torok energia központ – a teljes torok területét szabályozza
3, Másodlagos torok energia központ –a légutakat szabályozza
A torok alatti üregben helyezkedik el
4, Szív energia központ – a tüd t szabályozza
5, Solar Plexus energia központ – a rekeszizmot szabályozza
Néhány esetben fontos lehet még az egyén testének meger sítése céljából a köldök
megtisztítása és súlyos fert zés esetén a lép energia központ kezelése.
OK. Kezdjük gyakorolni a légz szervi megbetegedések kezelését.
Válasszatok párt.
Döntsétek el ki lesz a gyakorló és ki lesz a kliens.
Vegyetek egy sós vizes tálat és egy kéz spray-t.

(Várj egy kis ideig)

1, Gyakorló álljon fel, kliens üljön le.
Kezelés alatt az órát vegyétek le.
Fokozzuk a kezek érzékenységét.
Gyakorló MOSOLYOG.
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Különítsétek el a klienst az energia információs mez tökt l,
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Megfelel irányba nézzetek (észak vagy kelet).
2, Mondjátok a kliensnek: „Hunyd be a szemed! Légy befogadó és úgy ülj, hogy
teljes talpad a padlón legyen! Kérlek, zárd az energia kört!”
3, Gyakorlók, zárjátok az energia kört.
4, Most imádkozzunk:
„A legfels bb Istenhez
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldásodat
Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És a csodálatos gyakorló er t
Köszönettel és teljes hittel. Köszönjük.”
5, Képzeljétek el, hogy rózsaszínes piros nyílást a kliens elüls szív energia
központján.
6, Az ajna energia központtal kezdjük.
7, Gyakorló, emeld fel a kezed és érezd az ajna energia központ energiáját.
8, Tisztítsátok meg az ajna energia központot.
Távolítsátok el az energiát. 1,2,3,4,5 kidob. 6,7,8,9,10 kidob. ..30-ig.
9, Tisztítsátok meg a kezeteket.
10, Továbbítsatok energiát az ajna energia központhoz.
Lélegezzetek lassan be, tartsátok benn, lélegezzetek lassan ki, tartsátok meg üresen,
lélegezzetek lassan be, tartsátok benn a leveg t, lélegezzetek lassan ki, tartsátok
meg üresen. A tenyeretek helyett az ujjatokat használjátok az energia átadására.
Kezelés közben figyeljétek a klienseiteket, lazítsatok, ne legyetek feszültek,
MOSOLYOGJATOK, „pöcköljétek le” a kezeteket.
11, Ismét emeljétek fel a kezeteket és érzékeljétek az energiát. Éreztek különbséget?
12, Képzeljetek világoskéket. Fessétek be 1,2,3, kidob.
13, Menjetek a torok energia központhoz.
14, Gyakorló, emeld fel a kezed és pásztázd meg a torok energia központot.
15, Éreztek valamit?
16, Tisztítsátok meg a torok energia központot.
17, Távolítsátok el a beteg energiát. 1,2,3,4,5 kidob. 6,7,8,9,10 kidob. ..30-ig.
18, Tisztítsátok meg a kezeteket.
19, Közvetítsetek energiát a torok energia központra.
Lélegezzetek lassan be, tartsátok benn, lélegezzetek lassan ki, tartsátok üresen,
lélegezzetek lassan be, tartsátok benn, lélegezzetek lassan ki, tartsátok meg üresen.
Kezelés közben figyeljétek a klienst, lazítsatok, ne legyetek feszültek,
MOSOLYOGJATOK, „rázzátok le” a kezeteket.
20, Ismét emeljétek fel a kezeteket és érzékeljétek a torok energia központot.
Éreztek különbséget?
21, Képzeljetek világoskéket, fessétek be 1,2,3, kidob.
22, Menjetek a másodlagos torok energia központhoz.
23, Gyakorló, emeljétek fel a kezeteket és pásztázzátok meg a másodlagos torok
energia központot.
24, Éreztek valamit?
25, Tisztítsátok meg a másodlagos torok energia központot.
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26, Távolítsátok el a beteg energiát. 1,2,3,4,5 kidob. 6,7,8,9,10 kidob. ..30-ig.
27, Tisztítsátok meg a kezeteket.
28, Közvetítsetek energiát a másodlagos torok energia központhoz.
Lélegezzetek lassan be, tartsátok benn, lélegezzetek lassan ki, tartsátok üresen,
lélegezzetek lassan be, tartsátok benn, lélegezzetek lassan ki, tartsátok meg üresen.
Ügyeljetek arra, hogy sugározzatok energiát az elüls szív energia központra.
Kezelés közben figyeljétek a klienseket, lazítsatok, ne legyetek feszültek,
MOSOLYOGJATOK, „rázzátok le” a kezeket.
29, Ismét emeljétek fel a kezeteket és érzékeljétek a másodlagos torok energia
központot. Érzel különbséget?
30, Képzeljetek világoskéket, fessétek be 1,2,3, kidob.
31, Menjetek a hátulsó szív energia központhoz.
32, Gyakorló, emeld fel a kezed és érzékeld a hátulsó szív energia központot.
33, Éreztek valamit?
34, Tisztítsátok meg a hátulsó szív energia központot.
35, Távolítsátok el a hátulsó szív energia központ beteg energiáját. 1,2,3,4,5 kidob.
6,7,8,9,10 kidob. ..30-ig.
36, Tisztítsátok meg a kezeteket.
37, Közvetítsetek energiát a hátulsó szív energia központhoz.
Lélegezzetek lassan be, tartsátok benn, lélegezzetek lassan ki, tartsátok üresen,
lélegezzetek lassan be, tartsátok benn, lélegezzetek lassan ki, tartsátok meg üresen.
Kezelés közben figyeljétek a klienseket, lazítsatok, ne legyetek feszültek,
MOSOLYOGJATOK, „rázzátok le” a kezeket.
38, Ismét emeljétek fel a kezeteket és érzékeljétek a hátulsó szív energia központot.
Éreztek különbséget?
39, Képzeljetek el világoskéket. Fessétek be és dobjátok ki.
40, Most menjetek a solar plexus energia központhoz.
41, Gyakorló, emeld fel a kezed és érzékeld az elüls solar plexus energia
központot.
42, Éreztek valamit?
43, Tisztítsátok meg az elüls solar plexus energia központot.
44, Távolítsátok el a beteg energiát. 1,2,3,4,5 kidob. 6,7,8,9,10 kidob. ..30-ig.
45, Tisztítsátok meg a kezeteket.
46, Közvetítsetek energiát az elüls solar plexus energia központra.
Lélegezzetek lassan be, tartsátok benn, lélegezzetek lassan ki, tartsátok üresen,
lélegezzetek lassan be, tartsátok benn, lélegezzetek lassan ki, tartsátok meg üresen.
Kezelés közben figyeljétek a klienseket, lazítsatok, ne legyetek feszültek,
MOSOLYOGJATOK, „rázzátok le” a kezeteket.
47, Ismét emeljétek fel a kezeteket és érzékeljétek az elüls solar plexus energia
központot. Éreztek különbséget?
48, Képzeljetek el világoskéket, fessétek be, dobjátok ki.
49, Most mondjunk köszönetet.
„A legfels bb Istenhez
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldásodat
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Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És ennek a kliensnek a gyógyulását
Köszönettel és teljes hittel. Köszönjük”
50, Most vágjátok el az energiaszálat.
51, Mindenki jól van?
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

2, FÁJDALMAS MENSTRUÁCIÓ GYORS KEZELÉSE
Fájdalmas menstruáció esetén két energia központ érintett.
1, Alap energia központ – szabályozza a méhet
2, Szex energia központ – szabályozza a nemi szerveket
Néhány esetben fontos lehet meger síteni a n testét a köldök- és a solar plexus
energia központok megtisztításával és mindkét energia központhoz megfelel
mennyiség energia juttatásával.
Gyakoroljuk a fájdalmas menstruáció kezelését.
Ne cseréljetek szerepet.
1, Most imádkozzunk
„A legfels bb Istenhez
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldást
Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És csodálatos gyakorló er ért imádkozunk
Köszönettel és teljes hittel.
Köszönjük”
2, Képzeljétek el, hogy rózsaszínes piros nyílást a kliens elüls szív energia
központján.
3, Különítsétek el a klienst az energiamez tökt l.
4, Az alap energia központtal kezdjük.
5, Gyakorló, emeld fel a kezed és érezd az alap energia központ energiáját.
6, Tisztítsátok meg az alap energia központot.
Távolítsátok el az energiát. 1,2,3,4,5 kidob. 6,7,8,9,10 kidob. ..30-ig.
7, Tisztítsátok meg a kezeteket.
8, Közvetítsetek energiát az alap energia központhoz
Lélegezzetek lassan be, tartsátok benn, lélegezzetek lassan ki, tartsátok üresen,
lélegezzetek lassan be, tartsátok benn, lélegezzetek lassan ki, tartsátok meg üresen.
A tenyér helyett az ujjaitokat használjátok az energia átadására.
Figyeljétek a klienst.
Ne közvetítsetek energiát a meng mein energia központra.
„Rázzátok le” a kezeteket.
9, Ismét emeljétek fel a kezeteket és érzékeljétek az energiát. Éreztek
különbséget?
10, Képzeljetek világoskéket. Fessétek be 1,2,3, kidob.
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11, Menjetek a szex energia központhoz.
12, Gyakorló, emeld fel a kezed és pásztázd meg a szex energia központot.
13, Éreztek valamit?
14, Tisztítsátok meg a szex energia központot.
15, Távolítsátok el a beteg energiát. 1,2,3,4,5 kidob. 6,7,8,9,10 kidob. ..30-ig.
16, Tisztítsátok meg a kezeteket.
17, Közvetítsetek energiát a szex energia központhoz.
Lélegezzetek lassan be, tartsátok benn a leveg t, lélegezzetek lassan ki, tartsátok
üresen, lélegezzetek lassan be, tartsátok benn a leveg t, lélegezzetek lassan ki,
tartsátok meg üresen.
Kezelés közben figyeljétek a klienst, lazítsatok, ne legyetek feszültek,
MOSOLYOGJATOK.
„Rázzátok le” a kezeteket.
18, Ismét emeljétek fel a kezeteket és pásztázzátok meg a szex energia központot.
Éreztek különbséget?
19, Képzeljetek világoskéket, fessétek be 1,2,3, kidob.
20, Most mondjunk köszönetet:
„A legfels bb Istenhez
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldást
Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És ennek a kliensnek a gyógyulását
Köszönettel és teljes hittel.Köszönjük”
21, Vágjátok el az energia szálat. „CUT,CUT,CUT”
22, Mindenki jól van?
23, Adjatok visszajelzést.
(Várj néhány percet)
24, Cseréljetek szerepet.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

3, AZ IMMUNRENDSZER ER SÍTÉSÉNEK GYAKORLÁSA
Az immunrendszer meger sítése esetén 2-3 sorozat általános tisztítással kezdünk,
hogy növeljük az energiatest képességét több energia felvételére.
Az immunrendszer er sítésénél a kéz- és láb mellék energia központok kezelése
nagyon hatásos. Lehet vé teszi, hogy az energiatest telít djön leveg - és föld
energiával.
1, Kéz energia központok – a tenyerek közepén helyezkednek el
2, Talp energia központok – a talpak közepén helyezkednek el
A test meger sítéséhez kezelni kell még a solar plexus- és a köldök energia központokat. Súlyos fert zés esetén a lép energia központot is kezelni lehet.
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Kezdjünk gyakorolni.
Döntsétek el, ki lesz a gyakorló és ki lesz a kliens.
1, Különítsétek el a klienst az energia információs mez tökt l.
2, Mondjátok a kliensnek: „Hunyd be a szemed! Légy befogadó és úgy ülj, hogy
teljes talpad a padlón legyen! Kérlek, zárd az energia kört!”
3, Gyakorlók, zárjátok az energia kört.
4, Most imádkozzunk:
„A legfels bb Istenhez
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldást
Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És a csodálatos gyakorló er t
Köszönettel és teljes hittel. Köszönjük”
5, Képzeljétek el, hogy rózsaszínes piros nyílást a kliens elüls szív energia
központján.
6, Kezdjünk általános tisztítással.
7, Gyakorló, emeld fel mindkét kezed a fej fölé hajlított kéz pozícióban és
tisztíts az 1. vonal mentén, kidob, 2., kidob, 3., kidob, 4., kidob, 5., kidob.
8, Tisztítsátok meg a kezeteket.
9, Most emeljétek fel mindkét kezeteket a fej fölé fés ujj pozícióban.
Szélesre tárd ujjakkal fésüljétek az els t, kidob, másodikat, kidob, harmadikat,
kidob, negyediket, kidob, ötödiket, kidob.
10, Tisztítsátok meg a kezeteket.
11, Aztán fésüljétek az egészségsugarakat oldalirányú mozdulattal a fej-, a torok-,
solar plexus-, az ágyéki területeknél, a lábak fels - és alsó részénél.
12, Menjetek a test mögé és ismételjétek meg a folyamatot.
13, Emeljétek fel mindkét kezeteket hajlított kéz pozícióban a fej fölé és
tisztogassatok az 1. vonal mentén, kidob, 2., kidob, 3., kidob, 4., kidob, 5.,
kidob.
14, Tisztítsátok meg a kezeteket.
15, Most emeljétek fel mindkét kezeteket fés ujj pozícióban a fej fölé.
Szélesre tárt ujjakat fésüljétek az els t, kidob, másodikat, kidob, harmadikat,
kidob, negyediket, kidob, ötödiket, kidob.
16, Tisztítsátok meg a kezeteket.
17, Aztán fésüljétek az egészségsugarakat oldalirányú mozdulattal az a fej-, a torok-,
solar plexus-, az ágyéki területeknél, a lábak fels - és alsó részénél.
18, Most emeljétek fel a kezeteket és érzékeljétek a jobb és bal kéz energia
központok energiáját.
19, Tisztítsátok meg a jobb kéz energia központot.
Távolítsátok el az energiát. 1,2,3,4,5, kidob. 6,7,8,9,10, kidob, 30-ig.
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20, Most tisztítsátok meg a bal kéz energia központot.
Távolítsátok el az energiát. 1,2,3,4,5, kidob. 6,7,8,9,10, kidob, 30-ig.
21, Tisztítsátok meg a kezeteket.
22, Közvetítsetek energiát a jobb kéz energia központra.
Lélegezzetek lassan be, tartsátok benn a leveg t, lélegezzetek lassan ki, tartsátok üresen,
lélegezzetek lassan be, tartsátok benn a leveg t, lélegezzetek lassan ki, tartsátok meg üresen.
Figyeljétek a klienst.
„Rázzátok le” a kezeteket.
23, Közvetítsetek energiát a bal kéz energia központba.
Lélegezzetek lassan be, tartsátok benn a leveg t, lélegezzetek lassan ki, tartsátok üresen,
lélegezzetek lassan be, tartsátok benn a leveg t, lélegezzetek lassan ki, tartsátok meg üresen.
Figyeljetek a kliensre.
„Rázzátok le” a kezeteket”.
24, Ismét emeljétek fel a kezeteket és érzékeljétek mindkét kéz energia központ
energiáját. Van különbség?
25, Menjünk a talp energia központokhoz.
26, Gyakorló, kéz felemel, érzékeld a jobb és bal talp energia központokat.
27, Éreztek valamit?
28, Tisztítsátok meg a jobb talp energia központot.
1,2,3,4,5, kidob. 6,7,8,9,10, kidob,
29, Csináljátok 30-ig.
30, Tisztítsátok meg a kezeteket.
31, Most tisztítsátok meg a bal talp energia központot.
1,2,3,4,5, kidob. 6,7,8,9,10, kidob, 30-ig.
32, Tisztítsátok meg a kezeteket.
33, Közvetítsetek energiát a jobb talp energia központra.
Lélegezzetek lassan be, tartsátok benn a leveg t, lélegezzetek lassan ki, tartsátok üresen,
lélegezzetek lassan be, tartsátok benn a leveg t, lélegezzetek lassan ki, tartsátok meg üresen.
Figyeljetek a kliensre a kezelés alatt, lazuljatok el, ne legyetek feszültek, MOSOLYOGJATOK.
„Rázzátok le” a kezeteket.
34, Közvetítsetek energiát a bal talp energia központra.
Lélegezzetek lassan be, tartsátok benn a leveg t, lélegezzetek lassan ki, tartsátok üresen,
lélegezzetek lassan be, tartsátok benn a leveg t, lélegezzetek lassan ki, tartsátok meg üresen.
Figyeljetek a kliensre a kezelés alatt, lazuljatok el, ne legyetek feszültek, MOSOLYOGJATOK.
„Rázzátok le” a kezeteket”.
35, Ismét emeljétek fel a kezeteket és érzékeljétek a jobb és bal talp energia központ
energiáját.
36, Van különbség?
37, Ebben a protokollban NEM rögzítjük a kéz és talp energia központokat. Ez lehet vé teszi, hogy a kliens teste hosszabb id n keresztül vegye fel a leveg és föld energiát. A jobb
eredmény érdekében utasítsátok ket, hogy több leveg és föld energiát vegyenek fel.
38, Most mondjunk köszönetet.
„A legfels bb Istenhez
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldást
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Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És ennek a kliensnek a gyógyulását
Köszönettel és teljes hittel. Köszönjük”
39, Most vágjátok el az energiaszálat.
40, Mindenki jól van?
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

4, EMÉSZT RENDSZERI FERT ZÉSEK KEZELÉSÉNEK
GYAKORLÁSA
Emészt rendszeri fert zés esetén két energia központ érintett.
1, Solar plexus energia központ
2, Köldök energia központ
Alaposan tisztogassátok meg és közvetítsetek megfelel mennyiség energiát.
Ha súlyos a fert zés, a teljes has területét kezeljétek.
OK. Kezdjük el a gyomor-bél fert zések kezelését.
Ne cseréljetek szerepet.
1, Imádkozzunk
„A legfels bb Istenhez
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldást
Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És csodálatos gyakorló er ért imádkozunk
Köszönettel és teljes hittel. Köszönjük”
2, Képzeljetek el, egy rózsaszínes piros nyílást a kliens elüls szív energia
központján.
Nem számít, mennyire er teljes a prána energia gyakorló, ha a kliens nem veszi fel
az energiát, gátolva lesz a gyógyulási folyamatot.
3, Különítsétek el a klienst az energia információs mez tökt l.
4, A solar plexus energia központtal kezdjük.
5, Gyakorló, emeld fel a kezed és érezd az elüls solar plexus energia központ
energiáját.
6, Éreztek valamit?
7,Tisztítsátok meg a solar plexus energia központot.
Távolítsátok el az energiát. 1,2,3,4,5 kidob. 6,7,8,9,10 kidob. ..30-ig.
8, Tisztítsátok meg a kezeteket.
9, Közvetítsetek energiát a solar plexus energia központra.
Lélegezzetek lassan be, tartsátok benn a leveg t, lélegezzetek lassan ki, tartsátok
üresen, lélegezzetek lassan be, tartsátok benn a leveg t, lélegezzetek lassan ki,
tartsátok meg üresen.
Kezelés közben figyeljétek a pácient, lazítsatok, ne legyetek feszültek,
MOSOLYOGJATOK.
„Rázzátok le” a kezeteket”.
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10, Ismét emeljétek fel a kezeteket és érzékeljétek az energiát. Éreztek különbséget?
11, Képzeljetek világoskéket. Fessétek be 1,2,3, dobd ki.
12, Menjetek a köldök energia központhoz.
13, Gyakorló, emeld fel a kezed és pásztázd meg a köldök energia központot.
14, Éreztek valamit?
15, Tisztítsátok meg a köldök energia központot.
16, Távolítsátok el a beteg energiát. 1,2,3,4,5 kidob. 6,7,8,9,10 kidob. ..30-ig.
17, Tisztítsátok meg a kezeteket.
18, Közvetítsetek energiát a köldök energia központhoz.
Lélegezzetek lassan be, tartsátok benn a leveg t, lélegezzetek lassan ki, tartsátok
üresen, lélegezzetek lassan be, tartsátok benn a leveg t, lélegezzetek lassan ki,
tartsátok meg üresen.
Kezelés közben figyeljetek a kliensre, lazítsatok, ne legyetek feszültek,
MOSOLYOGJATOK.
„Rázzátok le” a kezeteket.
19, Ismét emeljétek fel a kezeteket és pásztázzátok meg a köldök energia
központot.
Éreztek különbséget?
20, Képzeljetek világoskéket, fessétek be 1,2,3, dobd ki.
21, Most mondjunk köszönetet:
„A legfels bb Istenhez
Alázatosan köszönjük a nagy-nagy áldást
Köszönjük az isteni vezetést, segítséget és védelmet
És ennek a kliensnek a gyógyulását
Köszönettel és teljes hittel. Köszönjük”
22, Most szüntessétek meg az energiaszálat, „vágjátok el!”
23, Mindenki jól van? Jelentkezett valakinél mellékhatás?
24, Kérjetek visszaigazolást.
(Várj néhány percet)
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

FELADAT
Ha hazamentek, kérlek gyakoroljátok a mai napon tanultakat.
Kezdjétek valami egyszer vel. Kezdjétek a tisztítással és az energia közvetítésével.
Kezeljétek gyermekeiteket, párotokat, vagy egy növényt, vagy egy állatot. Kezeljetek
valami könny t.
Bármi lehetséges, azonnal kezdjetek gyakorolni. Így gyorsan meger sítést nyer amit
megtanultatok
IMÁDSÁG
„A legfels bb Istenhez
Köszönjük nagy áldásaidat
Alázatosan imádkozunk az isteni vezetésért, segítségért és védelemért
És az isteni gyakorló er ért
Köszönjük, hogy a gyógyítás eszközévé tettél minket
Köszönettel és teljes hittel.”

PEGY 1 szint

TANÁRI KÉZIKÖNYV

2013.10.21.

117

L15 – 15. lecke

VILÁGBÉKE MEDITÁCIÓ AMELY IKERSZÍV
MEDITÁCIÓKÉNT IS ISMERT
Körülbelül 60 perc

Lebonyolítás
Power Point
Könyvhivatkozás*

Charles W. Leadbeater: The Chakras, 9. kiadás (2001, 1927)
Master Choa Kok Sui: The Ancient Art and Science of
Pranic Healing (1990, 8.rész, 227-239 oldal)
Internet
www.pranichealing.org
www.meditatepeace.com
www.ppmaudiostream.org
Egyéb
Függelék F – további információ az Ikerszív Meditációról
Függelék G – az Ikerszív Meditáció szövege
*ezek a könyv hivatkozások, csak a mostani olvasási sorrendet tükrözik
„Tanítsd mindenkinek a hármas igazságot…
Nagylelk szív--kedves beszéd és szolgálattal és alázattal élt élet
azok a dolgok, amik megújítják az emberiséget”
- Buddha

A VILÁGBÉKE MEDITÁCIÓ IKERSZÍV MEDITÁCIÓ NÉVEN IS
ISMERT
Beszéljünk a világbéke meditációról.
Choa Kok Sui Mester munkásságában ennek a meditációnak számos neve volt,
mint A BÉKE ÉS MEGVILÁGOSODÁS MEDITÁCIÓJA, A SZERET
KEDVESSÉG MEDITÁCIÓJA, IKERSZÍV MEDITÁCIÓ, IMÁK ÉS
ELMÉLKEDÉSEK A KÖNYÖRÜLETESSÉGÉRT ÉS BÉKÉÉRT – attól
függ en, milyen vallásos közegben tanították
1995-ben Choa Kok Sui Mester Litvániában járt és megkérte Charlotte Andersont,
hogy hozzon létre egy új szervezetet, ami a globális harmóniát és a világbékét
támogatja. Azt mondta, hogy „VILÁGBÉKE MOZGALOM” legyen a neve.
Charlotte létrehozta.
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Körülbelül 2 évvel kés bb megkérte Charlotte-t, hogy készítsen hangfelvételt az
hangjával az Ikerszív Meditációról. Azt mondta, ennek az új verziónak „Világbéke
meditáció” legyen a neve.
Türelmesen elmagyarázta, hogy sokan nem érdekl dnek az Ikerszívnek nevezett
meditáció iránt, de SOKAN akarnak egy kis id t áldozni a világbékéért történ
imára vagy meditációra. A felvételt Charlotte finanszírozta és készítette el
Manilában, a Fülöp-szigeteken.
Napjainkban világszerte gyakorolják ezt a meditációt „Világbéke Meditáció” néven
– és most a nap 24 órájában, a hétk minden napján elérhet , a „PPM Audio
Stream”-en a www.ppmaudiostream.org weboldalon. Ennek a weboldalnak a
használata ingyenes – hogy a békéért imádkozzanak és meditáljanak.
A hindu hagyományban a Világbéke Meditációt „Bhakti Yoga” néven is ismerik.
Yogi Ramaiah tette könyvgy jteményébe Mahavatar Babaji Kriya Yoga Essaysb l, ami a Kriya Bhakti Yoga vagy a Szeretet és Áhitat gyakorlása Istenhez és
összes teremtményéhez gyakorlat egy része.
A buddhista hagyományban ez a gyakorlat a „Szeret Kedvesség Meditáció”
magasabb formájaként ismert. Metta Meditációnak hívják és a könyörületesség
fejlesztésére összpontosít.
A „Metta” kifejezés a léleknek és a létezésnek azt az állapotát jelenti, ahonnan a feltétel
nélküli szeret kedvesség árad.
A Mettát a könyörületesség elérésének els szintjének tartják.
Aki ezt a gyakorlatot végzi, elárasztja az egész Univerzumot, minden személyt és
minden lényt szeret energiájával – a Mindenség szeretetével.
Ezért van az, hogy míg a szeretet aktív állapotban van, addig a meditáló tényleg
eggyé válik a Mindenséggel.
Ezt a meditációt néhány Sufi csoport is gyakorolta.
Ennek a meditációnak a rendszeres gyakorlása megtölti a meditálót szeretettel,
fénnyel, reménnyel és er vel.
A szerz , spirituális tanítója, Choa Kok Sui Mester „Világbéke Meditációnak” is
nevezte – az Ikersziv Meditáció elnevezés mellett.

Miért hívták Ikerszív Meditációnak?
Az „Ikerszív Meditáció” két energia központra – a szív energia központra és a
korona energia központra utal.
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Tisztánlátók megfigyelték, hogy a szív energia központnak 12 szirma van. Azt is
észrevették, hogy a korona energia központnak 960 küls és 12 bels szirma van.
A szív energia központ 12 szirma a korona energia központ bels szirmainak
pontos mása. Amikor ez a két er teljes energia központ összekapcsolódik és a
szeretet energia sugárzására használják minden embernek és minden lénynek –
akkor ezt a meditációt Ikerszív Meditációnak hívják.
„Sok esetben azt látjuk, hogy a „Sashasarara” csakrának (ez a korona
energiaközpont indiai neve) 2 sorban vannak a szirmai, amelyek másolatok, a küls
sorban található 960 sziromból álló boltozat, majd egy kisebb 12 sziromból álló,
amely ebb l forogva emelkedik ki…Indiai könyvekben úgy írják le, mint
ezerszirmú és ez nincs is nagyon távol a valóságtól…”
-

idézet Charles W. Leadbeater A csakrák c. könyvéb l
©1927, 9. kiadás 2001, 1. fejezet, 17. oldal

„ a szív csakra. A negyedik központ, a kardiális, a szívnél, fényl arany szín ,
minden negyede három részre van osztva, így alakul ki tizenkét hulláma, mivel
els dleges ereje tizenkét küll t alakít ki.”
-

idézet Charles W. Leadbeater A csakrák c. könyvéb l
©1927, 9. kiadás 2001, 1. fejezet, 17. oldal

A szív energia központ az emberi szeretet és béke, mások és saját magunk
tiszteletének és elfogadásának központja.
A korona energia központ kivétel nélkül minden ember és minden lény isteni vagy
spirituális szeretetének központja. A magasabb intuíció központja is.
Amikor a korona energia központ aktivált állapotban van, tisztánlátók
lótuszvirágként látják. Ezt minden spirituális hagyomány szimbolikus ábrázolásában
látni lehet –glória festésével a korona fölé, mely a lótuszvirághoz való hasonlóságot
mutatja, amint az taoista és buddhista ábrázolásokon látható.
A magasabb intuíció azt jelenti, hogy bizonyos dolog vagy dolgok tudása bevillan.
Ebben az esetben a válaszok teljesen váratlanul jönnek a tudatba. Az ilyen típusú
információ csak úgy jön az elmébe anélkül, hogy az egyénnek tanulnia kellene
bármit is. Általában ezt a tudást, ami látszólag a „semmib l” jön, nevezzük
egyszer en intuíciónak.
Nem csak a megvilágosodott embereknek vannak jó intuícióik. Ez gyakran igaz
üzletemberekre, tudósokra, zenészekre, átlagemberekre. A jó intuíció adottsága
nagyon fontos tényez , hogy sikereket érjünk el az életben.
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Choa Kok Sui Mester ezt a technikát adta a világnak. Korábbi könyve els
kiadásaiban ez áll:
„…Az ikerszív meditáció rendkívül er s eszköz ahhoz, hogy elérjük a világbékét;
ezért ezt a meditációs technikát terjeszteni kell. Jelen m szerz je felhatalmaz
minden érdekl d t, hogy újra nyomtassa, lemásolja és reprodukálja ezt a fejezetet,
amennyiben megfelel módon hivatkozik az eredeti munkára” (aláírás) CHOA
KOK SUI
idézet Master Choa Kok Sui: A pránagyógyítás si m vészete
és tudománya c. könyvb l, 239. oldal.

A következ információ azért szükséges, hogy felkészítsük azon a tanulók tudatát,
akik els alkalommal tanulnak a meditációról. Ezek az anyagok egy fontos
információkat tartalmazó összeállításban vannak, amit néhány évvel ezel tt
ingyenesen tettek közzé különböz weboldalakon, mint pl …
www.meditatepeace.com vagy a www.ppmaudiostream.org

Ennek a meditációnak különböz változatait Choa Kok Sui Mester különböz
könyvei ( Miracles through Pranic Healing , Beyond the Mind – The Golden Lotus Sutra on
Meditation, The Origin of Modern Pranic Healing and Archatic Yoga and Achieving Oneness
with the Higher Soul ) magyarázzák.
HOGYAN VÉGEZZÜK A VILÁGBÉKE MEDITÁCIÓT?
Valaki meditált már közületek?
(Az oktató egy kis megbeszélést tart a csoporttal ebben a témában és megkérdezi, milyen típusú
meditációt végzett el z leg.)
Kérdés: „Hogyan meditáljunk?”
A meditálás egyszer , ha néhány egyszer lépést követtek.
Meditálás el tt elvégzünk egy rövid tornagyakorlat sort.
Ezek a gyakorlatok bizonyos fokig kitisztítják a finom testet, az energia
központokat és a meridiánokat. Segít a fizikai és az energia testnek felkészülni, hogy
meditálás alatt könnyebb legyen az energia felvétele és az szabadon áramoljon a
testben.
Kérlek, soha ne hagyjátok ki a tornagyakorlatokat meditálás el tt.
A gyakorlat fontos tényez , ami hozzásegít ahhoz, hogy meditációs
megtapasztalásotok még teljesebb legyen.
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Miel tt meditáltok, tegyétek le a tárcákat, órákat, gy r ket és kristályokat és
helyezzétek biztonságba a táskátokban vagy az aktatáskátokban a földre.
Kérlek, ne meditáljatok kristállyal a testeteken. Miért?
Mert a kristály aktiválja az alacsonyabb energia központokat.
Ez távol tarthat a bels megtapasztalástól, mivel a fizikai világba „horgonyoz”.
Néhányszor gyönyör élmények jelentkeznek, amit a „magasabb világban
repülésnek” hívnak.
A megvilágosodásért és a békéért folytatott meditálást ül helyzetben kell végezni.
Kérlek, üljetek el re a széketeken, hátatok körülbelül 15 cm-re legyen a szék
támlájától.
Kérlek, tartsátok hátatokat egyenesen az energia áramlás el segítése érdekében.
Használhatjátok a Lotus Asanát ( ahogy a Hatha Yogában teszik) is … a padlón
ülve.
Habár a padlón akkor ülhettek csak, ha az nagyon tiszta.
Ha a padló nem nagyon tiszta, energia szennyez dés tapasztalható – ami testi
szinten viszketésben vagy kellemetlen érzésben nyilvánulhat meg.
Amikor meditáltok, fontos az energia kört zárni a testben. Kérlek, érintsétek a
nyelveteket a szájpadlásotokhoz, hogy az energia simán áramolhasson meditáció
alatt.
Kérlek, végezzetek ritmikus jógalégzést is. Az egyszer légzés az elmét és az
érzelmeket segít szabályozni.
Ha a légzés egyenletes és szabályos, a meditáció alatti megtapasztalásotokat fogja
fejleszteni.
Kérlek, imádkozzatok vagy fohászkodjatok isteni áldásért. Mindig kérjetek isteni
vezetést, segítséget, védelmet és megvilágosodást.
El ször kérlek, koncentráljatok a szív energia központra. Nyilvánítsátok ki
szándékotokat, hogy megáldjátok a Földet, beleértve minden embert és minden
lényt.
Choa Kok Sui Mester meditációi alkalmával gyakran használja Assisi Szent Ferenc
imáját.
Amikor ennek a meditációnak vagy imának a szövegét használjátok … a meditálók
automatikusan megáldanak minden embert és minden lényt.
El ször a szív energia központ – az emberi szeretet és könyörületesség
központjával - szeretet energiájával fogunk áldani.
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Fókuszálással és szándékkal megáldunk minden embert és minden lényt békével,
szeretettel, reménnyel, hittel, fénnyel, örömmel és megbocsátással. Aztán a
meditálók az anyaföld megáldására fordítják figyelmüket.
Aztán a meditálók figyelmüket a korona energia központjukra összpontosítják és
folytatják az egész Föld áldását szeret kedvességgel, de most a korona energia
központ energiáját használják.
A meditálók most figyelmüket mind a szív, mind a korona energia központra
összpontosítják. A szív- és korona energia központ kombinált energiáját használva
– folytatják az anyaföld megáldását.
Ezután a meditálók ölükbe teszik a kezüket, tenyérrel felfelé a térdükre, relaxáló
pózba. Hónaljuk legyen nyitva az energia áramlás el segítésére.
A meditációnak ennek a részén a meditálókat megkérik, hogy vizualizáljanak /
jelenítsenek meg egy fénypontot ragyogó csillagként vagy ragyogó lángként (kb. 7
cm-re a fejük fölött) a korona energia központjukon.
A meditálók folytatják a fény vizualizálását és halkan kántálják az OM vagy Amen
vagy Amin mantrát - Choa Kok Sui Mester hangjával.
Ez id alatt, amikor a meditálók a „Fény meditációt” végzik az „OM” mantrán és
az OM-ok közötti szünetekben vagy résekben, elérhetik a megvilágosodást.
Különösen a két OM közötti szünetre koncentrálással egyesek megtapasztalhatják
krisztusi, krisna, buddha természetüket, a tudatosság kiterjedését és a mindennel
való egységet.
A meditálók aztán „relaxálnak, elengednek és figyelik a fényt, érzik a csendet és
kiterjesztik a tudatosságot. Ez általában automatikusan megtörténik a meditáció
mély ellazulása alatt.
Ahogy a meditálók folytatják a csend gyakorlatot, a „légy tudatos”-ságot és
folytatják
a koncentrálást a fényre és a csendre, tovább vezetik ket, hogy egyszer en
„elengedjenek és továbbmenjenek”.
Miután teljesen visszatérnek a testükbe, fontos, hogy a meditálók elengedjék a
felesleges energiát. Kéz és láb mozgatásával hozzuk vissza a testbe a tudatosságot.
Aztán fontos, hogy áldáson keresztül hagyják menni a felesleges energiát.
Ehhez emeljétek megint magatok elé a kezeteket tenyérrel kifelé a szív
magasságában.
Képzeljétek el a Földet, mint egy kis labdát.
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Kezeitekkel irányítsátok mindenhol mindenkire azt a szeretet és könyörületesség
energiát, amit meditáció alatt hoztatok létre.
Az áldást f leg azokra az emberekre vagy azokra a helyekre irányítsátok, ahol
gyakorló energiára vagy megbékélésre van szükség és természetesen extra energiát
irányítsatok világunk sérült helyeire.
Aztán a lábak és a gerinc alján keresztül a meditáló folytatja az anyaföld megáldását.
Meditáció alatt az anyaföldet megáldják jó leveg vel, jó vízzel, jó földdel, békével,
fejl déssel, jóléttel. Aztán a meditálók kérik, hogy frissüljön fel, fiatalodjon meg,
újuljon meg az anyaföld.
Kezeteket tegyétek a térdetek mellett lefelé – az anyaföld felé irányítva a felesleges
energiát.
Az áldás újjáéleszti, regenerálja isteni, szeretett anyaföldünket.
Az áldásnak addig kell folytatódnia, amíg nem érzitek, hogy a kezek és lábak
normalizálódtak.
A meditáció végén mindig „köszönetet kell mondani” a meditáció során kapott
isteni áldásért.
Meditáció után kérlek, végezzetek rövid tornagyakorlatokat, mivel az energia
elnyel dése és felszabadulása folytatódik.
Kérlek, kövessétek ezeket az egyszer utasításokat olyan pontosan, amennyire csak
lehetséges.
Meditáció után:
A túltelít dött hát – azoknak az embereknek a tünete, akik meditálnak, de nem
engedték el a felesleges energiát. Engedjétek el alaposan a felesleges energiát.
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A Világbéke meditáció rendszeres gyakorlásával lesz:
- er sebb immunrendszer (a szív energia központ aktiválja és er síti a
csecsem mirigyet)
- nagyobb pszichológiai stabilitás és több szeretet energia
- nagyobb megértés
- alfa hullámok aktivitásának növekedése az agyban, ami magasabb intuicióhoz
és gyorsabb „közvetlen kapcsolat” érzékenységhez vezet
- az isteni energia nagyobb lezúdulása – a megnövekedett gyakorló er
fejl déséhez és gyorsabb szellemi fejl déshez vezet
PEGY 1 szint

TANÁRI KÉZIKÖNYV

2013.10.21.

124

Figyelem!
A meditációt nem végezhetik:
-

csecsem k és kisgyermekek
glaukómában szenved k
komoly szívproblémában szenved k
magas vérnyomásúak
- súlyos vesebetegek
A meditálás ártalmas az állapotukra.
Sem az oktató, sem a meditációt népszer sít k nem felel sek a helytelen
alkalmazás miatt bekövetkez negatív hatásokért.
VÉGEZZÉTEK EL A KÖVETKEZ
MEDITÁLÁS EL TT

TORNAGYAKORLATOKAT

(A fizikai gyakorlatok a PPM meditációs CD (2001) – amit Charlotte Anderson készített bels oldalán le vannak írva. Ezek a gyakorlatok a web-en is megtalálhatók:
www.meditatepeace.com ).
1, Szemkörzés 12x az óramutató járásának megfelel en, aztán 12x ellenkez

irányba.
2, Nyak gyakorlatok
a, Fordítsátok fejeteket jobbra, aztán balra. Ez egy számolás. Csináljátok ezt 12x.
b, Döntsétek a fejeteket hátra, aztán el re. Ez egynek számít. Csináljátok ezt
12x.
3, Nyújtott karral karkörzés el re 12x és hátra 12x.
4, Könyök gyakorlat – hajlítsátok be, majd er teljesen nyújtsátok ki a karotokat
szétnyitott ujjakkal és hagyjuk az energiát er teljesen kidobódni a kezekb l,
ujjakból és az ujjak közötti szövetekb l. Éreztek valamit kijönni onnan?
5, Kézforgatás – Forgassátok a csuklótokat 12x jobbra és 12x balra
6, Törzsfordítás – Fordítsátok fels testeteket balra, aztán jobbra. Ez egynek
számít. Csináljátok ezt 12x.
7, Csíp körzés – tegyétek csíp re a kezeteket és körözzetek a csíp tökkel 12x
jobbra, aztán 12x balra.
8, Fél guggoló gyakorlat – kissé hajlítsátok be a térdeteket és ritmikusan mozogjatok
fel és le. Végezzük el ezt a gyakorlatot 50x.
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9, Hajlító és feszít gyakorlatok – emeljétek fel kezeteket a fejetek fölé, hajoljatok
hátra és billentsétek a fejeteket hátra. Hajoljatok el re.
Ezzel egy id ben hajlítsátok be egy kicsit a térdeteket, míg kinyújtott karokkal
ujjaitokkal megérintitek a földet az. Ez egynek számít. Ismételjétek meg 12x.
10, Térd gyakorlatok – Körözzetek térdeitekkel 12x az óramutató járásával
megegyez en és 12x azzal ellentétesen.
11, Láb gyakorlatok
a, Mutassatok lábujjaitokkal el re, aztán hátra. Ez egynek számít. Végezzétek
ezt
el 12x a jobb lábbal és 12x a bal lábbal.
b, Körözzetek a jobb lábfejetekkel12x az óramutató járásának megfelel en és
12x az ellenkez irányba. Végezzétek el ugyanezt a bal lábfejetekkel.
Ezeket a gyakorlatokat meditálás el tt 1-3x végezzétek el.
A VILÁGBÉKE MEDITÁCIÓ GYAKORLÁSA
Kérlek, foglaljatok helyet.
Most elvégezzük együtt a Világbéke meditációt.
(Oktató, kérlek használd Choa Kok Sui Mester „Világbéke meditáció” CD-jét.
Ha nincs lehet ség CD használatára, az oktató levezetheti a meditációt, de ez csak akkor
ajánlott, ha nagyon szükséges. A teljes meditáció megtalálható a függelékben.)
Meditáció alatt Choa Kok Sui Mester fog benneteket vezetni.
(Ahol erre szükség van, az oktató olvassa a meditáció szövegének magyar
fordítását.)
Kérlek, vegyétek le az órátokat, tárcátokat és a kristályokat.
Meditáció alatt:
-

ne keresztezzétek lábatokat, kezeteket
üljetek egyenes háttal, nem a háttámlának d lve
zárjátok az energia kört
relaxáljatok
- ha kellemetlenül érzitek magatokat, nyissátok ki a szemeteket, keresztezzétek
kezeteket, lábatokat, hogy megállítsátok a magas energia beáramlását
testetekbe. Ha túl sok energiát észleltek – hagyjátok el a helységet, vezessétek
le a felesleges energiát áldással és gyökerezéssel. Végezzetek
tornagyakorlatokat és kérjetek segítséget az oktatótól, ha szükséges.
A Világbéke meditáció CD szövegének azt a verzióját, amit el fogunk végezni Choa
Kok Sui Mester vezeti és Charlotte Anderson készítette. További információ
található a http://www.ppmaudiostream.org oldalon, powerpoint formátumban,
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Meditálás után végezzétek el a fizikai gyakorlatsort, hogy felszívódjon és alaposan
eloszoljon az energia a testben. Kérlek, ismételjétek meg azt a gyakorlatsort, amit a
meditáció el tt végeztetek, vagy végezzétek el a következ leegyszer sített
gyakorlatokat.
1. Lerázás – áljatok lábujjhegyre, és 60szor szökdeljetek. A gyakorlat célja, hogy
gyorsan lerázzuk a fölösleges energiát, amely a meditáció során keletkezett,
illetve megszabaduljunk az elhasznált energiáktól.
2. Paprika Jancsi gyakorlat – álljatok zárt lábbal, egy ugrással terpeszbe,
tapsoljatok a fejetek fölött. Újabb ugrással zárjátok a lábatokat és kezeteket
vigyétek a combokhoz!
3. Szemkörzés – 12 szer az óra járásával megegyez , 12x azzal ellenkez
irányban
4. Nyújtózkodás-el rehajlás – nyújtsátok fej fölé a kezeiteket, hajtsátok hátra a
fejeteket, majd hajoljatok el re és kissé rogyasztott térddel érintsétek meg a
talajt a lábatok el tt. Ismételjétek meg ezt 12szer.
5. Fels test csavarás – fordítsátok törzseteket balra, majd jobbra. Ismételjétek
ezt meg 12szer.
6. Csíp körzés – csíp re tett kézzel végezzetek csíp körzést 12szer jobbra
majd 12szer balra!

idézet a www.meditatepeace.com oldalról,
készítette Charlotte Anderson

PEGY 1 szint

TANÁRI KÉZIKÖNYV

2013.10.21.

127

L16 – 16. lecke
Lebonyolítás

IMÁDKOZÁS VAGY ESDEKLÉS ISTENI
GYÓGYULÁSÉRT
Körülbelül 40 perc

Power Point
Könyvhivatkozás

Keith Sherwood: The Art of Spiritual Healing
H.P. Blavatsky: The Theosophist , 1887-1888 október
Yogi Ramacharaka: The Science of Psychic Healing (1909),
The Hindu Yogi Science Of Bearth (1909)

Internet

Amy Wallace & Bill Henkin: The Phychic Healing Book
(1978)
www.pranichealing.org

IMÁDKOZÁS VAGY ESDEKLÉS ISTENI GYÓGYÍTÁSÉRT
Az imádkozás vagy esdeklés az isteni gyógyításért megszólítja a legmagasabb Isteni
er t, a spirituális hierarchiát és a spirituális tanítót, hogy gyógyítsa meg a klienst.
A gyógyítás soha nem korlátozódik csupán a fizikai testre. Az alapos gyógyításba
beletartozik a kliens életének teljes területe, ami egyensúlyt és harmóniát kíván – a
kliens fizikai testét is beleértve.
Azért nevezik spirituális gyógyításnak, mivel Isten, a MINDEN, a gyógyítás forrása,
a Legfels bb Lény az általunk elképzelhet legmagasabb szinten található, innen
áramlik alsóbb szintekre.
-

idézet Keith Sherwood: A spirituális gyógyítás m vészete
c. könyvéb l ©1985, 1.fejezet, 1. oldal

Beszéljünk az isteni gyógyításról.
Az isteni gyógyítás azon alapul, hogy az embernek van egy spirituális szála.
Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

„Az igazság univerzális, senki és semmilyen szervezet nem sajátíthatja ki magának.”
-

idézet HP Blavatsky A teozófus c. könyvéb l
- 1887 október – 1888.

Az Antahkarana a spirituális szál, mely az inkarnálódott lelket és a magasabb lelket
köti össze az isteni szikrával.
Az isteni energia az „Antahkarana”-n keresztül lép be a korona energia központba
és a gyakorló energia testébe.
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Ahogy a gyakorló energia szintje emelkedik, ez a „magasabb min ség ” energia
lehet vé teszi, hogy a gyakorló jobb eredményeket érjen el a gyógyításban.
Az igazság univerzális. Az igazság nem csak egy hagyományhoz kapcsolódik.
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A kabbalisták a Sutra Atmát „fényoszlop”-nak hívják, és azt jelölik vele, amit a
tisztánlátók szó szerint „fényoszlop”-nak látnak.
A Csikung gyakorlók és a taoista jóga gyakorlók ezt az isteni energiát „mennybéli
Csi-nek vagy Ki-nek nevezik.
A keresztények a „szentlélek leereszkedésének” hívják, amit egy fényoszloppal és
egy „leereszked galambbal” szimbolizálnak.
A szanszkrit nyelven az indiai jógik ezt „Antahkarana”-nak vagy a „fény spirituális
híd”-jának hívnak.
Hogy mennyi isteni energiát tud egy gyakorló lehozni vagy „csatornázni”, az
spirituális szálának vastagságától függ.
Spirituális gyógyítás során, más gyógyításoktól eltér en a gyógyítás függ attól, hogy
a gyakorló mennyi gyógyító energiát tud közvetlenül a kliensnek csatornázni, illetve
a kliens képességét l, hogy ebb l mennyit tud saját gyógyulására fordítani.
- Idézet Keith Sherwood: a spirituális gyógyítás
m vészete c. könyvéb l ©1985., 1. fejezet, 2. oldal

A spirituális szál vastagsága fokozatosan növekszik, ahogy fejl dik a lélek.
A gyakorló a Sutra Atmájának méretét befolyásolni tudja:
1, Az erények gyakorlásával
2, Világbéke meditáció rendszeres végzésével
3, Mások megsegítésének gyakorlásával
4, Adakozással és adással
Úgy t nik sokak számára ismeretlen a „spirituális szál” fogalma, valószín leg
azért, mert ennek létezése sem általánosan ismert.
Idézet „ A sas és a felkel nap: Amerikaiak
és Japán új vallásai c. könyvb l, ©1974

A SPIRITUÁLIS SZÁL ENERGIÁJÁNAK ÉRZÉKELÉSE
Szeretnétek érzékelni a spirituális szál energiáját?
(Várj a hallgatók válaszára)
Gyakoroljunk?
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Válasszatok partnert.
Két útja van a spirituális szál pásztázásának (érzékelésének).
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Egyik tök a gyakorló, másik az alany.
Alany, kérlek ülj le.
Pásztázók, kérlek, álljatok az alanyok mögé.
1, Gyakorló, pásztázzátok meg két kézzel a spirituális szálat
2, A kezek körülbelül 10 cm-re legyenek egymástól.
3, Az egyik kéz feljebb legyen, mint a másik.
4, Gyengéden mozgassátok a kezeteket beljebb, hogy megérezzétek partneretek
spirituális szálának energiájának szélét. Kérlek, ne „csapkodjátok / ütögessétek”
az energiát. Ez a terület nagyon érzékeny, így kérlek nagyon óvatosan „érzékeld” az
energiát.
5, Most fordítsátok felfelé a tenyereteket.
6, Kezdjetek kezetekkel a partneretek feje felé haladni. Éreztek valamit?
7, Most, kérlek, helyezzétek kezeteket egyenesen partneretek feje fölé felfelé tartott
tenyérrel. Érzitek az isteni energia leáramlását?
8, Érzitek, ahogy a finom energia lefelé jön a kezetekbe?
9, Most, alany, kérlek helyezd a nyelved a szájpadlásodra (zárd az energia
kört).
10, Gyakorlók, pásztázzatok újra … mindkét kézzel érzékeljétek a spirituális szál
energiáját. Aztán pásztázzatok újra egy kézzel, tenyérrel felfelé partneretek
koronája felett.
11, Most, kérlek, kérjétek meg az alanyt, hogy imádkozzon íly módon:
„ Uram, alázatosan esdeklem áldásodért.
Vezetésért, gyógyításért és védelemért.
Köszönettel és teljes hittel”
12, Gyakorló, pásztázzátok újra a spirituális szál energiáját …
Kérlek, óvatosan érzékeljétek az energiát.
13, Van különbség?
14, Kérlek, beszéljétek meg partneretekkel.
15, Nagyon jó.
16, Most szerepcsere.
17, Kérlek, foglaljatok helyet.
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Amikor valakinek kételyei vannak, a spirituális szál kisebb lesz.
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Haldoklók spirituális szála rendkívül vékony.
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l.

HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ISTENI GYÓGYÍTÁST?
Néhány tradícióban miel tt a kliens energiájával dolgoznak, mély légzést végeznek.
Más tradíciókban, mint a keresztényeknél kézrátétet használnak a gyógyító rezgés
vagy energia klienshez juttatására.
A történelemben a különböz kultúrákban különböz módszereket jegyeztek le.
„A valódi spirituális gyógyítást nem végzi senki sem, Ilyen esetekben a gyakorló
eszközzé vagy csatornává válik, amelyen keresztül áramlik az univerzum gyógyító
ereje…”
. Idézet Yogi Ramacharaka: A szellemgyógyászat
tudománya c. könyvéb l © 1909, 19. fejezet, 174. oldal

Az, hogy egy gyakorló mennyi Isteni energiát tud lehozni vagy csatornázni
spirituális szálának vastagságától függ. Az Anthakarana az a spirituális szál, amely
összekapcsolja a leszületett leket a magasabb lélekkel, az Isteni szikrával.
Az isteni energia az”Anthakarana”-n keresztül haladva lép be a korona
energiaközpontba, a gyakorló energiatestébe.
„Ez egy olyan folyamat, amelynek során a gyakorló teljes mértékben a kozmosz
teljesen harmonikus energiájához hangolódik – amelyet Istenként is tekinthetünk –
ily módon tiszta csatornává válik, amelyen keresztül áramlik az Energia.
Gyakorlatilag, ez imádság, semmi mást nem tartalmaz, csak a hitet, amely hegyeket
képes megmozgatni”
idézet Amy Wallace és Bill Henkins: A szellemi gyakorló
könyv c. m véb l, ©1978, 1. fejezet, 35. oldal

Kezelés közben … legyetek meditatív állapotban.
A prána energia gyógyítás „mozgásban lév meditáció”.
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A GYÓGYULÁS SEBESSÉGÉNEK GYORSÍTÁSÁRA IMÁT
HASZNÁLUNK
Most használjunk imát a gyógyításhoz.
Gyakoroljunk.
Válasszatok egy partnert.
A gyakorló álljon fel, kliens maradjon ülve.
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Kliens és gyakorló, kérlek, mindannyian zárjátok az energia kört.
A jó gyakorló mindig alaposan fohászkodik.
Ha a spirituális szál nagy, a gyakorló lényegesen jobb eredményeket tud elérni
kliense gyógyításakor.
1, Imádkozzunk isteni áldásért
„Uram, alázatosan imádkozunk áldásodért,
a vezetésért, gyógyításért és védelemért.
Tégy engem az isteni gyógyítás eszközévé.
Köszönettel és teljes hittel”
2, Most végezzünk általános tisztítást el ször a test els , majd a test hátsó
részén. Behajlított kézzel tisztítsatok, els vonal, kidob, második vonal, kidob,
harmadik vonal, kidob, negyedik vonal, kidob, ötödik vonal, kidob.
Szélesre kitárt ujjakkal tisztítás, els vonal, kidob, második vonal, kidob,
harmadik vonal, kidob, negyedik vonal, kidob, ötödik vonal, kidob.
Most szélesre kitárt ujjakkal tisztítsátok meg az éterikus fénysugarakat
oldalirányba fentr l lefelé a lábig.
3, Most tisztítsátok meg a fej teljes területét és a korona energia központot.
4, Most tisztítsátok meg kezeteket, miel tt az isteni energiát a klienshez juttatjátok.
5, Amikor isteni gyógyítást végeztek, a korona energia központra és a tenyerünkön
lév kéz energia központra koncentráljatok. Sugározzatok isteni energiát a
korona energia központra.
6, Gondolatban mondjátok:
„Uram, alázatosan esedezünk isteni áldásodért,
a vezetésért, gyógyításért és védelemért.
Kérlek, tégy engem az isteni gyógyítás eszközévé.
Köszönettel és teljes hittel”
7, Ismételjétek meg a fohászt
„ Köszönöm ennek az embernek a gyógyítását
Köszönettel és teljes hittel”
8, A kliensnek befogadónak kell lennie.
A kliensnek mondania kell
„Nyitott vagyok a gyakorló energiára
A testem felveszi a gyakorló energiát
A testem felveszi a gyakorló áldást
Mélyen, teljesen és tartósan, most azonnal
Teljesen, önként és hálásan elfogadom az isteni gyakorló energiát
Gyógyult akarok lenni MOST”
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9, Utasítsátok a klienst, hogy képzeljen el fehér pránát vagy fehér fényt a kezelt
terület belsejébe. Képzeljétek el, ahogyan a test befogadja a Gyakorló Energiát!
10, Kezelés után adjatok utasításokat a kliens testének:
„Teljesen, mélyen és tartósan szívd fel a gyakorló energiát most!”
11, Aztán mondjátok: „Köszönöm, hogy a kliens mellé rendeltél egy gyógyító
angyalt, míg gyógyulása nem teljes. Köszönettel és teljes hittel.”
12, A kezelés végén mondjatok köszönetet
„Uram, a gyógyító angyaloknak
Köszönöm jelenlétedet, köszönöm a gyógyítást.
Köszönettel és teljes hittel.”
13, Aztán rögzítsétek az energiát
14, … és vágjátok el vagy szakítsátok meg az energia kapcsolatot.
- idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l
„A spiritiszta (spirituális) hagyományban létezik egy hosszú és nemes lény számos
hozzá csatlakozóval, „lélekvezet vel’ „gyógyításvezet vel” vagy „gyakorló
mesterrel” akik számos nagy gyakorló segít i vagy tanácsadói.
-

idézet Amy Wallace és Bill Henkins: A szellemi gyakorló
könyv c. m véb l, ©1978, 2. fejezet, 53. oldal

A kliens a kezelés alatt néha elalhat. Ez azért van, mert az isteni energia nagyon
er s és a fizikai testüket elárasztja az energia. Így a kliens egyszer en elalszik.
Ne felejtsétek rendszeresen ismételni a kliens nevét.
Imával általános tisztítást is végezhettek.
Így az ima alatt 5 vonalas általános tisztítást végeztek.

idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Vigyázzatok arra, hogy gyerekeknek, id seknek és gyenge személyeknek gyengéden
sugározzátok az isteni energiát.
A hatalmas mennyiség energia túl sok lehet érzékeny állapotú testük számára.
AZ ISTENI ENERGIA KLIENSETEK JÓLÉTÉNEK NÖVELÉSÉRE IS
HASZNÁLHATÓ
(Erre vonatkozóan utasításokat kell adnunk a kliensnek)
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1, Kérlek, zárjátok az energia kört.
2, Kezdjétek imával
„A legfels bb Istenhez
A Föld szelleméhez
Az isteni atyához és anyához
A láthatatlan segít khöz, gyógyító angyalokhoz,
Arkangyalokhoz és gyógyító papokhoz
Köszönjük nektek a gyógyító fényt”
3, Vizualizáljátok, ahogy egész testetek fénnyel tölt dik fel.
4, Hozzatok létre ibolya fényb l egy tojást és sétáljatok a belsejébe.
5, Vizualizáljátok, hogy egész testeteket körülveszi ez a tojás alakú ibolyás fény
6, Mondjátok: „Feltölt dtem ibolya fénnyel, az energia információs mez m
teljesen
ibolya szín lett.”
7, Lássátok, ahogy bels szerveitek megtelnek ibolya szín fénnyel.
8, Lássátok, hogy az energia információs mez tök megtelik ibolyaszín fénnyel.
Az elmém megtelt ibolya szín fénnyel.
Az érzelmeim megteltek ibolya szín fénnyel.
9, Kezelés végén mindig mondjatok köszönetet.
„ Uram, gyógyító angyalok
Köszönjük jelenléteteket a gyógyításnál.
Köszönettel és teljes hittel”
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L17 – 17. lecke

A KÖVETKEZMÉNY TÖRVÉNYE

Lebonyolítás

Körülbelül 15 perc

Power Point
Könyvhivatkozás
Internet

Edgar Cayce: The story of Karma (1994)
Edgar Cayce: Reincarnation & Karma (2007)
Rózsakeresztes szerz k: The Rosincrucian Forum (1939)
www.pranichealing.org

A KÖVETKEZMÉNY TÖRVÉNYE
A következmény törvénye karma törvényeként vagy az ok-okozat törvényeként is
ismert. Lényegében ez azt jelenti, hogy minden egyes cselekedetre van válasz …
Más szavakkal, minden gondolatnak, szónak és cselekedetnek meg lesz a
következménye vagy reakciója.
„Nos, próbáljuk megérteni a karmát, és azt hogyan találkozhatunk vele. Különféle
elgondolások vannak – legyen az filozófia vagy vallás esetleg tudományosabb
módszerrel ok és okozat – a karma mindez együtt, és ennél is több.
idézet Edgar Cayce: Reinkarnáció és Karma
c. könyvéb l, ©2006, második utánnyomás, 2007 március,
5. fejezet, 151. oldal

A hindu „karma” fogalma jól ismert minden vallásban és tradícióban és
megmutatkozik nekünk a természetben.
A Szent Bibliában, a Yang és Yin aranyszabályai azt mondják:
Tedd az embereknek azt, amit akarod, hogy veled is tegyenek … és
Ne tedd azt az emberekkel, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek.
„A karma olyan egyetemes törvény, amellyel dolgoznunk kell.”
idézet Edgar Cayce: a Karma története
c. könyvéb l, ©1984, 1. fejezet, 7.oldal

A következmény törvénye pontos. Egy tudomány.
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Kérlek, írjatok le három dolgot, amit szeretnétek az életben.
Érd el, hogy legyen olyan diák, aki megosztja, amit kapni akar?
Amit kapni akartok, azokat a dolgokat kell adnotok.
A következmény törvénye valóban az a módszer, amely megfelel a karma
törvényének gyakorlatba ültetésével. Ezeket az egyszer technikákat alkalmazva
megváltoztathatjátok az életeteket.
Amikor Jézus Urunk azt mondta a beteg és nyomorék embereknek: „Vétkeitek el
vannak feledve … lényegében megbocsátotta korábbi hibáikat, másképp mondva
„semlegesítette” korábbi negatív karmájukat, mely szenvedéseiket okozta az akkori
életükben, amikor szerencséjükre találkoztak a Messiással, Jézussal.
Nyilvánvalóan csak a Nagy Léleknek van képessége, hogy azonnal megváltoztassa
egy személy karmáját, így enyhítve szenvedéseit.
Meg kell jegyezni, hogy Choa Kok Sui Mester többszörösen tett „csodát” életében
és számos azonnali gyógyulást idézett el élete során. Élete során ez a példa sokkal
inkább szabály lett, mint kivétel.
A kegyesség és a megbocsátás törvénye „magasabb rend ”, mint a karma vagy a
következmény törvénye.
„Ez az áldás és a kegyelem törvénye is , mivel ha kegyelmet szeretnél nyerni, Neked
is kegyesnek kell lenned. Ha békét szeretnél, azt el ször magadban kell elérned,
békésnek kell lenned, és bármerre mész békét kell teremtened, bármerre jársz,
bárkivel is kerülj kapcsolatba kivétel nélkül mindig.”
idézet Edgar Cayce: Reinkarnáció és Karma
c. könyvéb l, ©2006, második utánnyomás, 2007 március,
8. fejezet, 168. oldal

Mások állandó kritizálása akadályozza mások fejl dését. Azzal, hogy
könyörületességet, kedvességet és megbocsátást, gyakoroltok a megel zitek és
nem generáltok új problémákat.
Ha követitek a törvényt, rendben lesztek.
Ti és a családotok védve lesztek.
Az nem ártás vagy Ahimsa a szeret kedvesség gyakorlásának eredménye.
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Kérlek, tanácsoljátok a klienseteknek, hogy alkalmazzák a következmény törvényét.
A gyakorlóknak motiválniuk kell kliensüket, hogy „jó karmájukat” kezdjék el
növelni „jó cselekedetekkel” – ami csökkenti az illet „régi negatív karmáját”.
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Ezeknek a pozitív tevékenységeknek az lesz az eredménye, hogy javulni fog a
személy fizikai, mentális és érzelmi egészsége.
„A Karma törvénye azt a leckét akarja megtanítani nekünk, hogy ne legyünk többé

figyelmetlenek, a Karma törvénye mindig arra törekszik, hogy el idézzen egy
kiigazítást illetve hogy tanúja legyen annak, hogy megfelel kompenzációt kapunk
minden rossz és jó cselekedetünkért. Emlékeznünk kell, hogy a Karma törvénye
ugyanannyira kész bennünket megjutalmazni egy jó cselekedetért, mint amennyire
rászorít bennünket, hogy jóvátegyük rossz cselekedeteinket.
Abban az esetben, amikor a Karma ad utasításokat vagy vezetést, az ezeket
figyelmen kívül hagyó helytelen cselekedeteink eredménye olyan feltételek és
tapasztalások lesznek a jöv ben, amelyek értékes leckében tanítanak meg arra,
hogyan kerüljük el az ehhez hasonló hibák ismételt elkövetését.”
Idézet a Rózsakeresztes szerz k A rózsakeresztes
fórum c. kiadványából © 1936

A prána energia gyakorlók növelhetik jó karmájukat „szolgálattétellel” is, hetente
néhány ingyen kezeléssel.
Jó cselekedetek vetésével … a következmény törvényéb l adódóan amit vet, az fog
megvalósulni az életünkben. A prána energia gyógyítás ezen egyszer törvényeinek
használatával a gyakorló növelheti pozitív karmáját.
Ezeket az egyszer egyetemes törvényeket megtanulva a tanulók alkalmazhatják
tudásukat, hogy „visszafizessék” régi karmikus adósságaikat.
Choa Kok Sui Mester er sen hangsúlyozta ezeket az egyetemes igazságokat.
Ezeknek a tanításoknak az alkalmazása azt eredményezi, hogy a tanítványok élete
gyakran hatalmas mértékben változik. Ezeknek az egyszer tanításoknak az
alkalmazásával, a személyek képesek fejl dni és leszüretelni a boldogság és a
megelégedés gyümölcsét.
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L18 – 18. lecke

RITMIKUS JÓGA LÉGZÉS

Lebonyolítás

Körülbelül 40 perc

Power Point
Könyvhivatkozás

Yogi Ramacharaka: The Science of Breath (1904)
Yogi Ramacharaka: The Science of Pranic Healing (1909)

Internet

Dr C. Sundaram: Yoga Vidya Pranic Healing (2003)
www.pranichealing.org

Egyéb

Függelék H – további információ a ritmikus jóga légzésr l

FOHÁSZ ISTENI ÁLDÁSÉRT
Egy rövid imával kezdjünk.
Hunyjátok be a szemeteket
„ A Legmagasabb Istenhez,
alázatosan imádkozunk az isteni vezetésért, segítségért és védelemért
és az isteni gyógyító er ért
köszönjük Neked, hogy a gyógyítás eszközeként használsz minket
Köszönettel és teljes hittel.”
Yogi Ramacharaka könyvében (Psychic Healing, 2006) egy er teljes technikát ír le,
amely hatalmas mennyiség prána felszívására teszi képessé a gyakorlót és ezáltal
egy másik ember testének energetizálását.
„A pránalégzés rendkívül fontos szerepet játszik a pránagyógyításban…”
idézet Yogi Ramacharaka A szellemgyógyítás tudománya
c. könyvéb l, ©1909, 8. fejezet, 71. oldal

AHOGY A JÓGI TRADICIÓBAN … A PRÁNA ENERGIA
GYÓGYÍTÁSBAN ÖNMAGUNK FRISS ENERGIA VAGY PRÁNA
„BELÉGZÉSÉVEL” TÖRTÉN ÚJRA FELTÖLTÉSÉT RTITMIKUS JÓGA
LÉGZÉSNEK VAGY PRANAYAMA-NAK NEVEZZÜK.
Yogi Ramacharaka szerint „ …a legfontosabb dolog, amit meg kell jegyezni, hogy a
ritmikus légzés és kontrollált gondolatok révén képessé válsz jelent s mennyiség
pránát fölvenni, és képes leszel ezt egy másik személy részére is átadni, így
stimulálhatjuk a legyengült testrészeket, szerveket, egészséget adunk és elvesszük a
beteg energiát.”
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- Idézet Yogi Ramacharaka :A légzés hindu-,
jóga tudománya , ©1909, 12 fejezet, 60. old.

MIK A RITMIKUS JÓGA LÉGZÉS ALKALMAZÁSÁNAK JÓ
KÖVETKEZMÉNYEI?
- növeli az érzékenységet, ami az energia még könnyebb „érzékeléséhez”
szükséges
- fokozza a gyakorló vitális élet energiáját a kezelés megkezdése el tt
- növeli a gyakorló energia szintjét a kezelés alatt
- bizonyos fokig kitisztítja és energetizálja a kliens energia információs
mez jét
- megszünteti a gyakorló stresszét és fáradtságát
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Az „The Inner Sciences”-nél a ritmikus jóga légzést Pranayama-nak hívjuk.
A „Pranayama” kifejezés a hindu vagy jóga tradícióból ered és az öt ajánlott
technika egyike Mahavatar Babaji tanításaiban.
A Pranayama vagy ritmikus jóga légzés részekre van bontva.
A ritmikus jóga légzés erejének titka, hogy belégzés után benntartjuk a légzést –
amit „teljes benntartásnak” hívnak, aztán kilégzés és egy pillanatig légzésmentes
állapotban tartják a testet, amit „üres kinntartásnak” hívnak.
AZ ENERGIA MAGASABB SZINTEN TÖRTÉN
„ÉRZÉKELÉSÉHEZ” VAGY PÁSZTÁZÁSHOZ A RITMIKUS JÓGA
LÉGZÉS SZÜKSÉGES
El ször tornagyakorlatokat végzünk a kéz energia központok érzékenységének
növelése érdekében.
1, Törzsfordítás jobbra, aztán balra, jobbra, balra, jobbra, balra – 12x
2, Csíp körzés 12x jobbra, 12x balra
3, Fordítsátok fejeteket jobbra és nézzetek a vállatok mögé annyira, amennyire csak
lehet, majd forduljatok balra és nézzetek a vállatok mögé annyira, amennyire csak
lehet 12x
4, Most, kérlek tornáztassátok meg a vállakat, karkörzés 12x hátra, 12x el re
5, Most hajlítsátok be a könyököt, majd er teljesen nyújtsátok ki a karotokat
szétnyitott ujjakkal és engedjétek, hogy az energia kidobódjon a kezünkb l, az
ujjainkból és még az ujjaitok közötti szövetekb l is. Éreztek kijönni valamit?
6, Most végezzünk csuklókörzést 12x balra és 12x jobbra
7, Most emeljétek fel a bal kezeteket tenyérrel az ég felé, míg egyidej leg tartsátok a
jobb kezeteket tenyérrel a föld felé és nyújtsátok, feszítsétek a bal kezeteket
felfelé, a jobb kezeteket lefelé. Végezzétek el ezt 7x.
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ENERGIA ÉRZÉKELÉSE KÖZBEN VÉGEZZÉTEK A RITMIKUS
JÓGA LÉGZÉST
1, Zárjátok az energia kört
2, Helyezzétek kezeteket a mellkasotok elé
3, Tegyétek kezeteket egymástól körülbelül 10-15 cm-re.
4, Koncentráljatok az ujjaitok végére
5, Érzékeljétek az energiát kezeitek és ujjaitok vége között
6, Most, lassan lélegezzetek be – 1 számolásig tartsátok benn
7, Lélegezzetek lassan ki, tartsátok kint 1 számolásig
8, Belégzés – tart
9, Kilégzés – tart
10, Belégzés – tart
11, Kilégzés – tart
12, Most gyengéden mozgassátok ujjaitokat hátra és el re
13, Folytassátok a ritmikus légzést
14, Éreztek er s ellenállást?
(Várj a hallgatók válaszára)
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A 7-1 7-1 LÉGZ GYAKORLAT
Gyakoroljuk a 7-1 7-1 ritmikus jóga légzést
1, Válasszatok partnert
2, Gyakorlók felállnak, kliensek ülnek
3, Mindannyian zárjátok az energia kört
4, A gyakorló 7 számolásig belélegzik … 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5, 1 számolásig tartja
6, Most kilégzés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7, 1-ig tartja
8, Most, gyakorló, közvetíts energiát partnered bal tenyerébe
9, Végezz ritmikus jóga légzést 12 cikluson keresztül
10, O.K. Elég lesz.
11, Cseréljetek szerepet
12, Ismételjétek meg a gyakorlatot
13, Kérdezzétek meg partnereteket, mit éreznek
14, Beszéljetek az el ttetek álló személlyel
15, Beszéljetek a mögöttetek lév személlyel.
16, Váltsatok tapasztalatot
(Várj)
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17, Kérlek, foglaljatok helyet.
18, Folytathatjuk?
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

„A ritmikus légzés jógi szabály az, hogy a belégzés és kilégzés id tartama legyen
egyforma, míg a légzési ciklusok közötti visszatartás id tartama legyen fele a
belégzési és kilégzési ciklus idejének.
-

Lassan vegyetek egy mély lélegzetet, számoljazok 6-ig
Tartsátok bent a leveg t, és számoljatok 3-ig
Lassan fújjátok ki a leveg t orron át, és számoljatok 6-ig
Két ciklus között számoljatok 3-ig”
-

idézet Yogi Ramacharaka A légzés tudománya
c. könyvéb l, 13. fejezet, 63. oldal, ©1904

GYAKOROLJUK A 6-3 6-3 LÉGZ GYAKORLATOT
1, Helyezzétek a kezeket egymástól körülbelül 5-10 cm-re
2, Lassan mozgassátok a kezeket hátra és el re
3, Éreztek nyomást, ahogy el re-hátra mozgatjátok a kezeteket?
4, Nyelveteket érintsétek a szájpadláshoz, ez azt jelenti, hogy az energia kört zárjuk.
Így kell tartani a gyakorlat alatt.
5, Lélegezzetek be 6 számolásig, 2, 3, 4, 5, 6
6, 3 számolásig tartsátok bent – 2, 3
7, Lélegezzetek ki 6 számolásig – 2, 3, 4, 5, 6
8, 3 számolásig tartsátok kint – 2, 3
9, Csináljátok ezt 7 légzési cikluson keresztül
(Várj néhány percet)
10, Figyeljétek meg, milyen nagy az energiamez , amit létrehoztatok! Mozgassátok
a
kezeket hátra és el re
11, Van különbség?
12, Mi a különbség?
(Várj a hallgatók válaszára)
13, Köszönöm
Egyszer en légzéssel energia mez t tudtok létrehozni kezeitek között.
Ez jó, ha a kliensnek sok energiát kell adnotok.
-
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Egy másik forrás így ír a gyógyítás mikéntjér l:
„…Muszáj növelni az energiánkat, amely jógi gyakorlatok szerint csak akkor
lehetséges, ha a Kundalinit (energia) föl tudjuk emelni. A Kundalinit különféle
módokon tudjuk fölemelni.
Ugyanez a szerz egy másik bekezdésben így ír: „A Krya Kundalini Panayama és a
kapcsolódó légzési technikák(alkalmazhatók) a prána energia keringtetésére a testen
belül…”
-

idézet Dr. C Sundaram: Yoga vidya pránalégzés
(terápiás jóga) c. könyvéb l, ©2003

A prána energia gyakorló kezelés el tt és után is végezhet ritmikus jóga légzést.
Ezzel a kliens felé történ energia közvetítése fokozódik – ezzel gyorsítja a
gyógyulás folyamatot.
Ha a prána energia gyakorlónak a nehezebb kezelés alatt több energiára van
szüksége jóga prána légzést végezhet kezelés közben.
Azonban a prána energia gyakorlónak vigyáznia kell arra, hogy ne szívja fel a kliens
beteg vagy szennyezett energiáját.
Ha energia gyakorló központot választ, a gyakorlónak meg kell gy z dnie arról,
hogy a megfelel szell ztetés megoldott legyen és amikor csak lehet tartsa nyitvai
az ablakot, annak érdekében, hogy annyi friss pránát szívhasson be, amennyi csak
lehetséges.
A prána gyógyítás alatt ritmikus jóga légzéssel felvett többlet energia segítheti a
gyakorlót, hogy megel zze a kezelés utáni fáradtságot.
Ajánlott ritmikus jóga légzést végezni nagyszámú kliens kezelése után, hogy újra
feltölt djön a prána energia gyakorló teste. Ezáltal a gyakorló, számos klienst
gyógyíthat anélkül, hogy elfáradna vagy kimerülne.
Jó megoldás, a jobb kezet a gyomorszájra vagy solar plexusra helyezni, a bal kezet
pedig a hátunk közepére, és engedjük a prána vagy életer áramlását a testen belül
néhány percig.
- idézet Yogi Ramacharaka A szellemgyógyítás
tudománya c. könyvéb l, ©1909, 9. fejezet, 83. oldal

A KÖZVETÍTETT ENERGIA FOKOZÁSA RITMIKUS JÓGA
LÉGZÉSSEL
Például: Kétkezes párhuzamos energia feltöltés használható olyan kar gyógyításánál,
amit nem lehet felemelni vagy korlátozott mozgású váll kezelésénél!
Jó megoldás, a jobb kezet a gyomorszájra vagy solar plexusra helyezni, a bal kezet
pedig a hátunk közepére, és engedjük a prána vagy életer áramlását a testen belül
néhány percig.
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tudománya c. könyvéb l, ©1909, 9. fejezet, 83. oldal

Ez a technika lehet vé teszi bizonyos területek alsó és fels részének egyidej
energetizálását.
Például kezelhettek térdet vagy vállat egyidej leg – energiát közvetítve – az alsó és
fels részre egyszerre..
Az energia ily módon közvetítése bizonyos állapotokban gyorsítja a gyógyulási
folyamatot.
GYAKOROLJUNK
1, Kérlek, válasszatok párt
2, A kliens ül, a gyakorló áll
3, Zárjátok az energia kört
4, Végezzetek ritmikus jóga légzést
5, A lassú és ritmikus légzés által kapjátok a felhasználható energiát
6, Belégzés – megtart
7, Kilégzés – megtart
8, Folytassátok a ritmikus jóga légzést
9, Érzékeljétek a váll energiáját
10, Most tisztítsátok meg a vállat.
11, 1, 2, 3, 4, 5, kidob, 6, 7, 8, 9, 10, kidob … folytassátok a tisztítást 30-ig
12, Elég, tisztítsátok meg a kezeteket
13, Most helyezzétek a kezeteket egymással párhuzamosan – egyik kéz a váll
tetején, másik kéz kicsit a hónalj alatt. Közvetítsetek energiát mindkét
kezetekkel
és közben végezzetek ritmikus prána légzést.
14, Az energia közvetítése közben a gyakorlónak ügyelnie kell arra, hogy ujjai és
kezei soha ne mutassanak a kliens feje irányába.
15, Folytassátok a ritmusos jóga légzést és továbbítsatok energiát egyidej leg
mindkét érintett testrészre.
Ez a fajta „kétkezes párhuzamos energia feltöltés” szintén segítség törött csontok
kezelésénél.
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L19 – 19. lecke

PRÁNA ENERGIA TÁVGYÓGYÍTÁS

Lebonyolítás

Körülbelül 60 perc

Power Point
Könyvhivatkozás

Yogi Ramacharaka: Psychic Healing

Internet

Amy Wallace & Bill Henkin: Psychic Healing Book (2004)
www.pranichealing.org

PRÁNA ENERGIA TÁVGYÓGYÍTÁS
Néhány alkalommal a kliensek nem tudnak kezelésre menni, mert túl messze élnek.
Megfigyelhetjük, hogy a távgyógyítás modern esetei számosak. Az Eddyite-eknél
számos megkérd jelezhetetlenül eredeti ilyen eseter l vannak jegyzetek…amikor a
kliens nincsen tudatában a kezelésnek, elméje ellenállásoktól mentes lesz.
ezzel ellentétesen javallott… ha a kliens nem tud arról, hogy ilyen kezelést kell
kapnia, de teljesen megbízik a gyakorlóban, hasonlóan kedvez ek lehetnek a
feltételek.
-

idézet Edward Macomb Duff, Thomas Gilchrist Allen
Szellemgyógyítás és ievangéliumi csodák: tanulmány
az evangélium egyértelm ségér l c. könyvéb l, ©1902
- III. rész, 235. oldal

Ezért a gyakorlónak meg kell értenie, hogyan nyújthat „távgyógyítást” vagy teheti
azt, amit Yogi Ramacharaka és Choa Kok Sui Mester „távolsági gyógyításnak”
hívtak, bár Yogi Ramacharaka távgyógyításnak nevezte. A prána energia gyógyítás
más részeihez hasonlóan ezt a technikát is az sid kt l kezdve használták a
tradicionális „gyakorlók” és mások.
„Az küld elméje által beszínezett prána kibocsátható egy távoli személy részére,
aki készen áll arra, hogy ezt fogadja, a gyógyító munka így is elvégezhet . Ez a titka
a „távgyógyításnak”, amelyr l a nyugati világban már annyit hallottak…
idézet Yogi Ramacharaka A szellemgyógyítás
tudománya c. könyvéb l, ©1909, 9. fejezet, 88. oldal
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Tipikus egyszer séggel Choa Kok Sui Mester és mások állították:
A „TÁVOLSÁGI” GYÓGYÍTÁS A KÖLCSÖNÖS ÖSSZEKAPCSOLÓDÁS
ELVÉN ALAPUL.
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Az kölcsönös összekapcsolódás legszélesebb általánosítása azt eredményezi, hogy a
világot úgy fogjuk fel, mint egymással kapcsolatban álló dolgok hálózatát
- idézet Bernard Loomer: Isten mérete: Bernard Loomer
technológiája összefüggéseiben c. könyvéb l, ©1987, 20. oldal

AZ ENERGIATEST A FÖLD ENERGIATESTÉNEK RÉSZE
A távgyógyítás szerkezete hasonlít a telefonéhoz.
Kapcsolatba tudtok lépni másokkal, mert a telefonvonal összeköt más emberek
telefonvonalával.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A távgyógyítást vagy „távolsági gyógyítást” pontosan ugyanúgy kell elvégezni,
mintha a kliens jelen lenne.
- idézet Yogi Ramacharaka: Tizennégy lecke a jógi filozófiából
c. könyvéb l, ©1903, 7- lecke, 161. oldal

A GYAKORLÓ ENERGIA IRÁNYÍTÓ ÉS KÖZVETÍT
KÉPESSÉGÉNEK FOGALMA
Amikor valaki egy másik személyre gondol, energetikai kapcsolat alakul ki a két
ember között. Számos tradícióban úgy tartják, hogy az energia követi a
„gondolatot”. Ez a filozófia az alapja annak, hogy képesek vagyunk megérezni
bizonyos dolgokat.
A gyakorló gondolata az adótoronyhoz küldi a pránát, ez átvillan a téren és
befogadásra lel a kliens szellemtestében. Ez láthatatlan és a Marconi hullámokhoz
hasonlóan áthalad minden akadályon és keresi a távoli személyt, akinek képét
magunk elé kell képzelnünk mindaddig, amíg nem érzed, hogy kapcsolatba kerültél
velük.

idézet Yogi Ramacharaka A szellemgyógyítás
tudománya c. könyvéb l, ©1909, 9. fejezet, 88. oldal

Amikor a gyakorló a klienst kezeli, a gyakorló képes távolról eltávolítani a beteg
energiát vagy pozitív gyógyító energiát közvetíteni, ami részben az elme titokzatos
erején keresztül következik be. A kliensnek akkor a legjobb, ha befogadó, amikor az
isteni gyógyító energiát közvetítik. A távolból történ kezelést ebben a tradícióban
„távgyógyításnak” nevezik.
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A kliens beleegyezése nélküli távgyógyításokra vonatkozóan van néhány vita.
Szerz nk, spirituális tanítója, Choa Kok Sui Mester egy érdekes analógiát adott.
Azt mondta: Ha valaki uszodában van és fuldokolni látszik – azt mondod neki „Hé,
úgy nézel ki, mint aki fuldoklik. … Akarod, hogy segítsek kijutni? Dobjak neked egy
ment övet?. ” Vagy kinyújtod a kezed, megragadod a ment övet és bedobod neki
– vagy egyszer en beugrasz a medencébe és kimented a fuldokló áldozatot?
Mi van, ha megláttok valakit a tv-ben vagy olvasol róluk az újságban? Vagy mi van,
ha valaki beteg vagy súlyosan megsérült és segítségre van szüksége és képtelenek
segítséget kérni? A kezelés elvégzése könyörületes dolog.
Ebben az esetben ajánlott, hogy fohászkodjatok, azért a lélekért is, aki segítségre
szorul – kérjetek engedélyt a segítségre szoruló lelkét l, hogy segíthessetek.
Ha er sen negatív a válasz – vagy az intuíció szerint nem kell segítség, bölcs dolog
nem segíteni. Azonban ha a lélek fogékonynak t nik a kezelés fogadására, akkor
tegyetek úgy.
Néha egy közeli családtag vagy egy barát azt fogja mondani, hogy nem kíván
kezelést. Ebben az esetben a gyakorlónak el kell fogadnia a kívánságukat – és ne
kezelje ket.
Azonban abban az esetben, amikor a személy nincs jó állapotban, vagy képtelen
tisztán látni, hogy kell a segítség –ajánlott, hogy imádkozzon a gyakorló –a személy
lelkéhez is – és kérjen a gyógyításhoz engedélyt – aztán végezze el a megfelel
kezelést.
„A távgyógyítás olyqan folyamat, amelynek során gyógyító energiát küldünk egy
személynek, aki nincs fizikailag a közelünkben. Távgyógyítás során, a gyógyító
figyelmét a távol lév személy mentális képére fordítja. A távgyógyítás az a
folyamat, amikor olyan személynek küldesz gyakorló energiát, aki nincs fizikailag a
közeledben.”
-

idézet Amy Wallace és Bill Henkin Szellemgyakorló könyv c.
könyvéb l, ©1978, 2. fejezet, 50. oldal

A TÁVGYÓGYÍTÁS FOLYAMATA
Ha akarsz állapodj meg egy napban és id pontban a barátoddal, és kérd meg, hogy
maradjon csendben és lazuljon el, miközben vele dolgozol”
idézet Amy Wallace és Bill Henkin Szellemgyakorló könyv c.
könyvéb l, ©1978, 2. fejezet, 50. oldal
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A távgyógyításban a gyakorló maga elé képzeli állva a klienst.
Fénykép használata is lehetséges vagy egyszer en leírni a személy nevét egy
papírra. Ez lehet vé teszi, hogy az energia gyakorló még könnyebben „lépjen
kapcsolatba” a személlyel, hogy a „kapcsolat” létrejöjjön.
Ebb l az okból Choa Kok Sui Mester azt ajánlja, hogy NE oktassanak
távgyógyítást b nöz knek, börtönben lév knek, vagy azoknak, akik éretlenek
vagy azoknak az
embereknek, akik megpróbálhatnak visszaélni ezzel a felbecsülhetetlen energia
technológiával. A tanítás egyetlen célja, hogy ezeket a technikákat, hogy a
könyörületességet az emberiességért használjuk.
A gyakorlónak nagyon tisztán kell összpontosítania.
Nem fontos „látni” a kliens energia információs mezejét.
A gyakorlónak nem kell tisztán látnia – azért, hogy a távgyógyítást helyesen
végezze.
Gyakran az illet elméje hajlamos, azt gondolni, hogy nagyon nehéz egy másik
személyt távolról gyógyítani. Ez nem így van.
Csak arra van szükség, hogy tudjunk az energia információs mez létezésér l.
Egyszer en vizualizáljátok a személyt magatok el tt. Felejtsétek el a köztetek lév
távolságot.
Mentálisan zsugorítsátok össze fizikai testüket „kezelhet ” méret re.
Kezdjétek kezelni ket úgy, mintha ugyanabban a helységben lennétek.
Legyetek gyengédek! Soha ne használjatok er t. Az energia akaratos közvetítése a
kliensre állapot romlást okozhat javulás helyett. Ártalmas hatása lehet.
A prána kibocsátását mindig szabályozni kell. Különben a kliens nem tudja felszívni
és megfelel en feldolgozni a közvetített energiát. A kliensnek bizonyos mérték
kellemetlen érzése is lehet.
A TÁVGYÓGYÍTÁS LÉPÉSEI
1, Csináljátok egyszer en

2, Kapcsolódjatok a klienshez neve ismételgetésével.
A kliens nevének ismétlése történhet hangosan vagy csendben.
Néhány gyakorló a kliens fényképét használja a jobb vizualizáció érdekében.
Általában a nevek újra és újra ismételgetése elég.
3, Kezelés alatt a gyakorlónak folyamatosan fókuszálnia kell a kliensre és a
kliens energia információs mezejére. Ez egyszer en megoldható, ha mentálisan
vagy verbálisan a kliens nevét ismételgetik a kezelés id tartama alatt.
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4, A gyakorló egyszer en maga elé képzeli a klienst körülbelül 30-60 cm méretben.
5, És most kövessétek a prána energia gyógyítás lépéseit.
6, Minden esetben használjatok sós-vizes tálat, hogy megszabaduljatok a piszkos
vagy beteg energiától. Kezelés után tisztítsátok meg kezeteket sóval és vízzel
vagy alkohollal.
A TÁVGYÓGYÍTÁS GYAKORLÁSA
Gyakoroljunk.
Válasszatok partnert.
Határozzátok el: ki a gyakorló és ki a kliens.
(Oszd föl a csoportot egy kliens csoportra és egy gyakorló csoportra.
Külön helyen legyen a kliens csoport és a gyakorló csoport.
Utasítsd a kliens csoportot, hogy vegyék fel a befogadó testhelyzetet és zárják az energia kört.
Ha valaki rosszul érzi magát, azonnal szóljon a prána energia gyakorlónak vagy az oktatónak.)
Ha a tanfolyam csoportjában van valaki , aki kellemetlenül érzi magát, egyszer en
meg kell tisztítani az érintett részt a felesleges energiától.
1, Gyakorlók, vegyetek el egy sós-vizes tálat és egy kézspray-t.
2, Fohászkodjatok Isteni Áldásért
„ A legmagasabb Istenhez,
alázatosan imádkozunk az isteni vezetésért, segítségért és védelemért
és az isteni gyakorló er ért.
Köszönjük, hogy a gyógyítás eszközeként használsz minket.
Köszönettel és teljes hittel”
3, Kérlek zárjátok az energia kört.
4, Képzeljétek el a klienst magatok el tt
Mondjátok a kliens nevét
Ismételgessétek a nevet
5, Végezzetek ritmusos jóga légzést
Belégzés lassan, megtart
Kilégzés lassan, megtart
Folytassátok a ritmikus jóga légzést az egész kezelés alatt.
6, Különítsétek el a kliens energia információs mezejét a tiétekt l.
7, Emeljétek fel a kezeteket. Érzékeljétek az ajna energia központ energiáját.
8, Most gondoljatok az ajna energia központra
9, Tisztítsátok meg az ajna energia központot 1, 2, 3, 4, 5, kidob, 6, 7, 8, 9, 10,
kidob
… 30-ig
10, Kéztisztítás
11, Ismételjétek meg megint a kliens nevét
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12, Közvetítsetek energiát az ajna energia központhoz
13, Érzékeljétek ismét az ajna energia központ energiáját
14, Most gyakoroljatok a hátulsó solar plexus energia központon
15, Emeljétek fel a kezeteket. Érzékeljétek a solar plexus energia központ energiáját
16, Most gondoljatok a hátulsó solar plexus energia központra
17, Tisztítsátok meg a hátulsó solar plexus energia központot 1, 2, 3, 4, 5, kidob, 6,
7, 8, 9, 10, kidob … 30-ig
18, Kéztisztítás
19, Ismételjétek meg megint a kliens nevét
20, Közvetítsetek energiát a hátulsó solar plexus energia központhoz
21, Kombináljátok ezt az energia közvetítést invokatív gyakorló imával.
Mondjátok magatokban: „Köszönjük ennek az energia központnak a tisztítását,
az er vel feltöltését és gyógyítását. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.”
22, Érzékeljétek ismét a solar plexus energia központ energiáját
23, Most gyakoroljatok az alap energia központon
24, Emeljétek fel a kezeteket. Érzékeljétek az alap energia központ energiáját
25, Most gondoljatok az alap energia központra
26, Tisztítsátok meg az alap energia központot 1, 2, 3, 4, 5, kidob, 6, 7, 8, 9,
10,
kidob. Csináljátok ezt 30-ig vagy ameddig normálisnak „érzékelitek
27, Kéztisztítás
28, Ismételjétek meg megint a kliens nevét
29, Közvetítsetek energiát az alap energia központhoz
30, Érzékeljétek ismét az alap energia központ energiáját
31, Most rögzítsétek az energiát
32, Mondjatok köszönetet
„Uram Istenem, a gyógyító angyalokhoz,
Köszönjük jelenlétedet, köszönjük a gyógyítást.
Köszönettel és teljes hittel”
33, Szüntessétek meg az összeköttetést, „elvágom, elvágom, elvágom / cut, cut,
cut”
34, Kliensek mondják: „Köszönöm. Köszönöm a gyógyítóó energiát. Teljesen és
hálásan elfogadom a gyógyítást és az energiát.”
(Hozd össze a csoportot egy helységbe és kérj visszajelzést)
MEGJEGYZÉS:
Amikor a távgyógyítás isteni gyakorló energiával van kombinálva, nagyon
er teljessé válik.
Imádkozás után a prána energia gyakorlónak egyszer en csak a koronára és az
energiát közvetít kezére kell koncentrálnia és mondja magában: „Köszönöm a
kezelt energia központ tisztítását, energetizálását és gyógyítását. Köszönöm.
Köszönöm. Köszönöm az isteni gyógyítást.”
Ezt az eljárást minden egyes energia központnál meg kell ismételni.
PEGY 1 szint

TANÁRI KÉZIKÖNYV

2013.10.21.

149

35, Szerepcsere
(Ha lehetséges, változtasd meg az energia központokat – amiket kezeltek – amikor a szerepek
felcserél dtek)
-
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L20 – 20.lecke

AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÓDSZEREI

Lebonyolítás

Körülbelül 40 perc

Power Point
Könyvhivatkozás

Amy Wallace & Bill Henkin: The Psychic Healing Book
(1978)
Yogi Ramacharaka: The Science of Breath (1904)
Yogi Ramacharaka: The Science of Psychic Healing (1909)

Internet
Egyéb

Barbara Ann Brennan: Hands of Light (1987)
www.pranahealing.org
www.ppmaudiostream.org
Függelék I – A fehér fény meditáció használata

„Az öngyógyítás teljesen normális és természetes folyamat. Olyan mértékig része
annak, hogy van testünk, hogy a legtöbb kisebb betegséget és néhány nagyobbat is
képesek vagyunk meggyógyítani énünk tudatosságának azon részével, amely vezérli
a légzésünket, szívverésünket, valamint minden egyes sejtünket cseréli hét évente”.
-

idézet Amy Wallace és Bill Henkin Szellemgyakorló könyv c.
könyvéb l, ©1978, 3. fejezet, 63. oldal

FONTOS A GYAKORLÓ BELS

ÁLLAPOTA

Kívánatos, hogy a gyakorló fenntartsa az energia magas szintjét, hogy még
professzionálisabb a gyógyításban. Hogy várhatunk csodálatos gyógyítást, ha
alacsony az energia szintjük? Az energiaszint hosszú távú megtartása szükséges
ahhoz, hogy jó gyakorlóvá váljanak.
Többféle módja van az energiaszint növelésének. Íme néhány technika a gyors
öngyógyítás el segítésére.
A gyakorló bels

állapota kihat gyakorló képességükre.

AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÓDSZEREI

PEGY 1 szint

TANÁRI KÉZIKÖNYV

2013.10.21.

151

Általánosságban a prána energia gyakorlóknak rendszeresen kezelniük kell saját
energia információs mezejüket.
Ez végezhet :
- közvetlenül az érintett rész kezelésével
- távgyógyítást alkalmazva saját energia információs mezejük vagy saját testük
maguk elé vizualizálásával
Gyakoroljuk az ÖNGYÓGYÍTÁSt
Vegyetek egy sós-vizes tálat és kéz spray-t
1, Zárjátok az energia kört
2, Imádkozzatok isteni áldásért
„A legmagasabb Istenhez
Alázatosan imádkozunk az isteni vezetésért, segítségért és védelemért
És az isteni gyógyító er ért.
Köszönjük, hogy gyakorló eszközként használsz minket!
Köszönettel és teljes hittel.”
3, Érzékeljétek a köldök energia központ energiáját
4, Tisztítsátok meg a köldök energia központot. 1, 2, 3, 4, 5, kidob. 6, 7, 8, 9, 10,
kidob … csináljátok ezt 30x.
5, Kéztisztítás
6, Közvetítsetek energiát a köldök energia központhoz.
7, Belégzés … benntart … kilégzés … megtart. Addig közvetítsétek, ameddig csak
szükséges.
8, Érzékeljétek ismét a köldök energia központ energiáját.
9, Stabilizáljátok az energiát
10, Gyakoroljunk a solar plexus energia központon.
11, Érzékeljétek a solar plexus energia központ energiáját
12, Tisztítsátok meg a solar plexus energia központot. 1, 2, 3, 4, 5, kidob. 6, 7, 8, 9,
10, kidob … csináljátok ezt 30x.
13, Tisztítsátok meg a kezeteket
14, Közvetítsetek energiát a solar plexus energia központhoz. Belégzés … benntart
… kilégzés … megtart. Addig közvetítsétek, ameddig csak
szükséges.
15, Érzékeljétek ismét a solar plexus energia központ energiáját.
16, Stabilizáljátok az energiát
Az olyan testrészek öngyógyítására, amelyeket nem láttok vagy nem értek el …
használjatok távgyógyítást.
Gyakoroljuk
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1, Zárjátok az energia kört
2, Imádkozzatok isteni áldásért
„A legmagasabb Istenhez
Alázatosan imádkozunk az isteni vezetésért, segítségért és védelemért
És az isteni gyógyító er ért.
Köszönjük, hogy a gyógyítás eszközeként használsz minket.
Köszönettel és teljes hittel.”
3, Képzeljétek el, hogy háttal álltok magatok el tt.
4, Érzékeljétek a hátulsó szív energia központ energiáját
5, Tisztítsátok meg a hátulsó szív energia központot. 1, 2, 3, 4, 5, kidob. 6, 7, 8, 9,
10, kidob … csináljátok ezt 30x.
6, Kéztisztítás
7, Közvetítsetek energiát a hátulsó szív energia központhoz. Belégzés … benntart
…
kilégzés … megtart. Addig közvetítsétek, ameddig csak szükséges.
8, Érzékeljétek ismét a hátulsó szív energia központ energiáját.
9, Stabilizáljátok az energiát
A TEST MEGER SÍTÉSE
Ebben a gyakorlatban a solar plexus és a köldök energia központokat kell alaposan
megtisztítanotok.
Most helyezzétek az összes ujjatok hegyét egyenesen a solar plexus energia
központra.
Közvetítsetek energiát az ujj energia központotokon keresztül körülbelül 10 ciklus
ritmikus jógalégzésnyi id n keresztül a solar plexus energia központhoz.
Kilégzés alkalmával legyetek tudatában az egész testeteknek.
Ismételjétek meg ezt a köldök energia központon.
Ha ezt megfelel en végeztétek, a test energetizálódni fog és fel fog tölt dni.
„…tedd a kezeidet a solar plexusra, lélegezz ütemesen. Miután a légzés ritmusa
teljesen stabilizálódott, akard, hogy minden egyes leveg vétellel nagyobb
mennyiség pránát illetve életenergiát vonzz magadhoz, amelyet a solar pexusban
tárolsz. Minden kilégzésnél akard, hogy ez a prána jusson el valamennyi
testrészedbe…”
-

idézet Yogi Ramacharaka: A légzés tudománya
c. könyvéb , 14. fejezet, 67. oldal, 1904

AZ ÖNGYÓGYÍTÁS EGYÉB TECHNIKÁI
A gyakorló energia szintjének növelésére és jólétének támogatására bizonyos
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pontokat hangsúlyozni kell. Ezek segíthetnek a felépülés mértékének gyorsításában,
ha a gyakorlónak fájdalma vagy kellemetlen érzete van. Kérlek, fontoljátok meg a
következ pontok alkalmazását.
AZ ENERGIA KÖR ZÁRÁSA
Energia szinted növelésének legegyszer bb módja az energia kör zárása.
Egyszer en csak rá kell gondolnotok.
Általában a legtöbben intuitív módon csinálják a kezelés teljes id tartama alatt.
A VILÁGBÉKE MEDITÁCIÓ GYAKORLÁSA
A világbéke meditáció rendszeres elvégzésével energia szintetek rövid id n belül,
könnyen és gyorsan emelkedhet.
RITMIKUS JÓGA LÉGZÉS ALKALMAZÁSA
Rendszeres ritmikus jóga légzésével a gyakorló egész energia szintje emelkedni fog.
A ritmikus légzésnél az a legfontosabb, hogy megszerezzük a gondolatot vagy a
ritmust. Azok, aki tudnak valamennyit a zenér l, a mért számlálás gondolata
ismer snek t nik. Másoknak a katonák ütemes lépése „Bal,jobb;bal, jobb; bal,
jobb; egy, kett , három, négy, egy, kett , három, négy,” segíthet a gondolat
megértésében.
- idézet Yogi Ramacharaka: A szellemgyógyítás
tudománya c. könyvéb l ©1909, 6. fejezet, 74. oldal

Energia szintetek gyors megnövelése érdekében ajánlott, hogy a gyakorló
rendszeresen végezzen ritmikus jóga légzést.
Például, lehet csinálni:
- tiszta helyen a szabadban vagy erd ben
- tengernél, kertben vagy bárhol, ahol éterikusan és fizikailag tiszta.
A ritmikus jóga légzés használható vizualizációval kombinálva is. Ebben az esetben
elképzelitek vagy vizualizáljátok, hogy megtisztítjátok a kezelend területet vagy
energia központot és aztán friss energiát juttattok oda.
Így tudjátok testeteket rendszeresen energetizálni.
„ Majd lélegezz be több pránát annak érdekében, hogy elmúljon a fájdalmas állapot,
majd fújd ki a leveg t, miközben továbbra is arra gondolsz, kifújod a fájdalmat.
Folytasd hét légzési cikluson keresztül…”
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- idézet Yogi Ramacharaka: A szellemgyógyítás
tudománya c. könyvéb l ©1909, 10. fejezet, 94. oldal

SÓS VIZES FÜRD

ALKALMAZÁSA

A só lebontja a szennyezett energiát.
„Aurádat úgy tisztítsd meg, hogy 20 perces, forró vizes kádfürd t veszel, amelyben
egy font (kb. 45 dkg) sót oldasz föl…”
-

idézet Barbara Ann Brennan Gyógyít kezek
c. könyvéb l, ©1987, 21. fejezet, 199. oldal

Er sebb tisztító hatásért hozzáadhattok 7 csepp levendula vagy teafa olajat.
HOGYAN VEHETITEK FEL AZ ENERGIÁT A FÖLDB L
A lábon kisebb energia központok vannak. Ezek a fontos energia központok a föld
energia belépési pontjai – hogy felszívódjanak a fizikai testbe.
Ezért a test er sítése érdekében, valahányszor csak lehetséges, mezítláb kell sétálni
és olyan cip t hordani, aminek nem gumi vagy b r talpa van, hogy el segítsük a
föld energia felszívódását. Ez er síteni fogja a prána energia gyakorló testét és
növelni fogja gyakorló erejét.
EGY BIZONYOS TERÜLETRE VALÓ FÓKUSZÁLÁSSAL ÉS RITMIKUS
JÓGA LÉGZÉS VÉGZÉSÉVEL – AZ ADOTT TERÜLET ENERGIÁJA
MEGN .
„Ha jól vagy földelve, összpontosítsd figyelmedet a lábcsakrákra (talpad boltozatán
találhatóak), képzeld el, ahogy a Föld bolygó energiájat felveszed talpcsakráiddal,
szétterjednek alsó lábszáradban, combjaidban és els csakrádban. Szó szerint
érzékelheted az energiát – sok ember érzi.”
-

idézet Amy Wallace és Bill Henkin: Szellemgyakorló
könyvéb l, ©1978, 3. fejezet, 68.oldal

Végezzünk el egy rövid gyakorlatot.
1, Válasszatok partnert
2, Zárjátok az energia kört
3, Különítsétek el a partner energia információs mezejét a sajátotoktól
4, Érzékeljétek az energia központok energiáját partneretek talpán.
5, Partnered gumi vagy b r talpú cip t visel? Kérd meg, hogy vegye le … aztán
6, Érzékeljétek a talpakon az energia alközpontok energiáját
7, Van különbség?
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8, Alanyok, végezzetek 7 cikluson át ritmikus jóga légzést és ezzel egy id ben
koncentráljatok a talpatokra.
9, Gyakorlók, érzékeljétek ismét
10, Van különbség?
11, Kérlek, beszéljétek meg.
12, Szerepcsere
HOGYAN SZÍVJÁTOK FEL AZ ENERGIÁT A LEVEG B L VAGY A
NAPBÓL
Amikor leveg energiát vagy a Napból származó energiát szívjátok fel, a gyakorlók
egyszer en a kezeikre fókuszálják a figyelmüket. Addig végeznek ritmikus jóga
légzést, ameddig felszívni akarják az energiát.
Amikor a test teljesen feltölt dött, a gyakorlók érezni fogják, hogy feltölt dtek.
Még érezhetik is testükben az intenzív energia mozgását.
MEGFELEL

DIÉTA

Kerüljétek a disznóhúst. Az rendkívül szennyezett és a személynél rendkívül durva
energiát eredményez.
Érzékeljétek az étel energiáját, hogy megvizsgáljátok, energetikailag tiszta-e. Ha
nem, tisztítsátok meg az élelmiszert.
TORNAGYAKORLATOK
A fizikai tornagyakorlatok els dleges szerepet játszanak az öngyógyításban,
beleértve az egészséget és az életer t.
Napi 10 perc fizikai tornagyakorlat elegend a jóléthez.
Choa Kok Sui Mester meditáció el tti és utáni könny gyakorlatait a nap folyamán
többször meg lehet ismételni.
Ez az energia információs mez , a meridiánok és az energia központok részleges
tisztítását és aktiválását eredményezi.
ÖNGYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ VÉGZÉSE
Öngyógyítás érdekében díjmentesen elérhet ek online meditációk Choa Kok Sui
Mesterrel. Például a „zöld ibolya meditáció”, amikor csak egyszer en elképzelitek
magatokat a zöld fény óceánjában, aztán a lila fény óceánjában.
Ezen vizualizációkon keresztül belélegzitek a fény gyógyító kiegyensúlyozó
energiáját.
Ezeket a meditációkat a nap 24 órájában, a hét 7 napján díjmentesen
hallgathatjátok.
Kérlek, látogassatok el a : www.ppmaudiostream.org weboldalra.
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A PRÁNA ENERGIA GYAKORLÓ BESZENNYEZ DÉSÉNEK JELEI
A prána energia gyakorló beszennyez désének a következ jelei vannak:
A gyakorló szennyez dése az alábbi okokból következhet be:
1, A szennyezett energia gondatlan „kidobása” a sós vizes tálba – ezáltal a földre
kerül. Ha ez történik, mások beleléphetnek a szennyezett energiába és ezáltal
beszennyez dhetnek.
Fontos, hogy teljesen arra koncentráljunk, hogy a szennyezett energiát egyenesen a
sós vizes tálba dobjuk. Ne dobjátok a földre.
2, Köszvényt okozhat, ha a kézen, lábon vagy lábujjakon marad a szennyezett
energia. Krónikus tünetek jöhetnek létre, ha a szennyezett energiától nem
megfelel
módon szabadulunk meg és a szennyezett energia megtámadja a gyakorló
lépét.
3. Vannak gyakorlók, akik ugyanazokat a tüneteket tapasztalják, s t még érzik is,
mint a kliensük. Ez a nem empatikus szennyez dés jele.
Fontos a gyakorlónak, hogy vigyázzon, még részlegesen sem kapcsolódjon a
klienséhez.
„Van néhány olyan gyógyító, aki átveszi paciense betegségét. Ha egy ilyen gyógyító
törött lábbal foglalkozik, várható, hogy egy-két napon keresztül biceg, hogy saját
testében kidolgozza kliense gyógyulását. Mi ezzel együtt úgy érezzük, erre soha
nincsen szükség.”
-

idézet Amy Wallace és Bill Henkin: Szellemgyakorló
könyvéb l, ©1978, 2. fejezet, 48.oldal

4, Néha kezelés után a gyakorló fáradtnak vagy energetikailag kimerültnek érezheti
magát. Ez a szennyez dés másik tünete.
5, Ha a gyakorlónak kezelés után ismételten eszébe jut a kliens, az azt jelenti ,
hogy a gyakorló és a kliens közötti energia összeköttetés nincs rendesen
megszüntetve. Azonnal szüntessétek meg az energia szálat.
6, Hogy a kezeket és a testet megvédjük a szennyezett energiától, kezelés után
rendszeresen vegyetek sós-vizes fürd t. Azon kívül tisztítsátok meg kezeteket,
karotokat könyékig sós vízzel minden egyes kezelés után. Ez megel zi, hogy a
szennyezett energia a gyakorló testéhez ragadjon.
-
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L21 – 21.lecke
Lebonyolítás

SIKERES GYÓGYÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES
KÉPESSÉGEK A PRÁNA ENERGIA
GYÓGYÍTÁSSAL
Körülbelül 15 perc

Power Point
Könyvhivatkozás

Amy Wallace & Bill Henkin: The Psychic Healing Book (1978)

Internet

Barbara Ann Brennan: Hands of Light (1987)
www.pranahealing.org

Visszatérhetnek-e a tünetek?
A tünetek néhányszor visszatérhetnek.
Miért történik ez meg?
Mit tehetünk ennek megel zésére?
1, Az energia információs mez ben lev lyukak és repedések energia elszivárgást
okozhatnak. Általános tisztítás alkalmazásával megoldható ez az állapot.
Az energia információs mez … helyenként lehet vékony, repedezett vagy lyukas.
Ezeket meg kell javítani, és az egész formának vissza kell nyernie tojás alakját, szép
kemény héjjal.
-

Idézet Barbara Ann Brennan: Gyakorló kezek
c. könyvéb l, ©1987, 23. fejezet, 228. oldal

Energia elszivárgást az is okozhat, ha a közvetített energia nincs stabilizálva ott,
ahová az energiát sugároztuk.
2, A kezelt területen vagy a közelében lehetnek még blokkolt és/vagy ragacsos
energiák. Mérjük fel a kezelt terület vagy szervet vagy a mellette vagy közelében
lev energia központ.
Ezeknek az energiáknak az alapos eltávolításával gyorsan javulhat az állapot.
3, Másrészr l, ha a gyakorló nem sugárzott elegend életenergiát az érintett
területre – nem történik meg az öngyógyító folyamat gyorsulása.
4, Az energia hajlamos visszatérni oda, ahonnan ered.
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A legjobb eredményért mindig dobjuk ki a beteg energiát a sós-vizes tálba.
Emlékezzetek arra, hogy minden gyógyítás után szüntessétek meg az energia
összeköttetést a gyakorló és a
kliens között.
5, Ha a kliensnek komoly betegsége van, tünetei néhány óra múlva
visszatérhetnek. Ez azt jelenti, hogy az energia nagyon hamar felhasználódik.
Ebben az esetben a kezelést többször meg kell ismételni és gyakran jobb, ha
gyakorló csoport végzi a gyógyítást.
6, A kezelés után a kliensek 24 órán át nem fürödhetnek vagy nem
zuhanyozhatnak.
A fürdés eltávolítja az átvitt energiát. Az újonnan átvitt energia eltávolítása
tekintélyes romlást eredményez a kedvez eredmények elérésében.
Súlyos esetekben, ahol sok energiát juttatnak a klienshez tájékoztatni kell ket,
hogy még 2-3 napig ne fürödjenek a kezelés után. Használjanak nedves
törülköz t
testük megtisztítására, ha erre szükség van – de figyelmeztetni kell, hogy ne
„mossa le” az energiát.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Kezelés után megfigyelhet , hogy a fájdalom vagy a tünetek esetleg azonnal, vagy
rövid id n belül visszatérhetnek.
Ezekben az esetekben a prána energia gyakorlónak meg kell vizsgálnia a tünetek
visszatértének okait.
Lehetséges okok lehetnek:
- Az állapot vagy a betegség sok energiát kíván a gyógyuláshoz
- A megoldás: a kezelést rövid id n belül meg kell ismételni
- B megoldás: a továbbított energia nagyon gyorsan felhasználódik. Ha ez
történik, azonnal küldjük a klienst orvoshoz hagyományos diagnózisért vagy
kezelésért.
- Az érintett területen számos blokád található, amik összegy jtik a beteg
energiát. Ezt el kell távolítani. Ezért gyakrabban kell tisztítást alkalmazni.
Ezek az állapotok azért jöhetnek létre, mert a kiváltó okokat nem távolítottuk el
teljesen, ezért a hagyományos vagy bevált gyógymódot kell alkalmazni.
A GYÓGYÍTÁS GYAKORISÁGA
A prána energia gyakorlók úgy találják, hogy a kliens állapotjavulása azonnali.
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Különböz betegségek és állapotok kezelésénél azonban a gyógyulás hosszabb
id t, akár több hónapot is igénybe vehet.
Vészhelyzet esetén csapatmunkát kell alkalmazni annak érdekében, hogy sokkal
gyorsabb gyógyulást, nagyobb mérték fájdalomcsillapítást, javulást lehessen elérni.
Pl, a Fülöp-szigeteken súlyos esetekben csapatmunkát alkalmaznak, számos
gyakorló végez szinte non-stop gyógyítást.

- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A gyakorlóknak mindig emlékezniük kell arra, hogy az energia gyógyítás mindig a
hagyományos orvoslás kiegészít je. Az intelligens gondolkodás összhangba hozza
a hagyományos orvosi kezelést az energia gyógyítással.
Súlyos betegségek esetén, mint a rák, leukémia, lymphoma és egyéb esetben hetente
több alkalommal szükséges a rendszeres kezelés.
A kliens akár relatíve egyszer , vagy akár súlyos vagy krónikus állapotot mutat, a
betegség természete némileg megmutatja a gyakorlónak, hogy a kliensnek milyen
gyakran kell kezelést kapnia, hogy elérje a kívánt hatást.
A kezelést gyakran kell végezni, vagy legalábbis annyiszor, ahányszor az szükséges.
Hogy meghatározható legyen a kezelések megfelel száma, a klienst l meg kell
kérdezni:
- A betegség komoly, válságos vagy krónikus.
- A betegség kényes vagy nem kényes területen van. Nem kényes terület a kéz,
láb – a nap folyamán sokkal többször lehet kezelni – ez aktiválni fogja az
öngyakorló folyamatokat.
- Kényes területeken, mint az agy, szív, szem – a túl sok kezelés
energiafelgyülemlést okozhat.
- Milyen a kliens általános állapota?
- Ha nagyon id s, az energia nem tud gyorsan felszívódni.
- Ha ez az eset áll fenn, hosszabb id t vesz igénybe a sikeres eredmények
- elérése. Ugyanez a helyzet azokkal az emberekkel, akiknek különböz
- krónikus betegségeik vannak.
Milyen gyorsan akarnak meggyógyulni?
A kliens mentális állapota nagyon fontos, hogy megvalósuljon a csodálatos
gyógyulás.
Például … vészhelyzetben:
1, Szívroham esetén: több napon keresztül végezzetek kezelést naponta 2-3
alkalommal
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2, Fejfájás esetén el ször a solar plexusról távolítsátok el a szennyezett energiát.
Az esetek 30-40%-ban elmúlik, vagy lényegesen enyhül az állapot.
3, Csúnya égést újra és újra kezelni kell – folyamatosan, néhány órán keresztül.
Pl. A forró leves ráömlik egy másfél éves gyerekre. Az arca és a feje megég. Az anya
azonnal tisztítással kezd és energiát ad a sérült gyereknek. 45 perces kezelés után
lehet, hogy a baba nem fog kórházba kerülni.
4, Sebészeti esetekben a kezeléseket naponta 2-3-szor vagy akár többször is lehet
végezni, hogy el segítsük a gyorsabb gyógyulást.
5, Különböz fert zéseknél a kezelés ismétlése szükséges, mert az energia
felhasználás igen gyors.

- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Súlyos betegségek gyógyításánál emlékeznetek kell arra, hogy a solar plexust, a
köldököt és a lépet is kezelnetek kell. Ez nagyon fontos tényez , amikor súlyos
betegségeket gyógyítunk.
Ha a prána energia gyakorló nem biztos abban, milyen módszert alkalmazzon,
különböz lehet ségek közül választhat:
1, Nézzen utána Choa Kok Sui Mester pontos útmutatásainak a könyvében.
2, Konzultáljon egy prána energia gyakorló oktatóval.
3, Menjen fel a prána gyógyítás kérdés-felelet ajánlásra a
www.health.groups.yahoo.com/group/phquanda honlapra.
A kívánt eredmény elérése érdekében a prána energia gyakorlónak fontos a nagyon
alapos tisztítás, az energiák pontos érzékelésének elsajátítása és megfelel id
biztosítása, arra, hogy elérje a kívánt eredményt.
MIÉRT NEM M KÖDIK NÉHA A PRÁNA ENERGIA GYÓGYÍTÁS?
A gyakorlónak fontos, hogy kipihent legyen a kliens kezelésekor. Ha az energia
gyakorló nagyon reménykedik a gyógyítás hatásosságában, a gyakorló hatás vagy a
végs kimenetel lényegesen gyengébb lehet.
Néhány esetben nem lesz pozitív eredmény. Ez azért van, mert nem lényeges, hogy
a gyakorló milyen jól kezeli a klienst és nem lényeges, mennyire er sen akar a
kliens javulni, néhányszor karmikus adósságot kell törlesztenie, ezért a kliens
állapota nem fog javulni.
Ez nem a gyakorló hibája. És a kliens hibája sem.
Bár ez nem egy átlagos eredmény, amit a protokollok pontosan jeleznek, ez egy
lehetséges kimenetel, amivel a gyakorlónak tisztában kell lennie.
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Egy másik oka, amiért a kezelés nem lesz szerencsés – a kliensnek itt az „id ”,
hogy elhagyja testét.
AZ ÖSSZES BETEGSÉG ÉS ÁLLAPOT GYÓGYÍTHATÓ. DE NEM
MINDEN EMBER TUD MEGGYÓGYULNI. EZ A KARMA
TÖRVÉNYÉT L FÜGG. AMIT AZ EMBER VET, AZT ARAT.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Egy haldokló személy kezelésénél az energia nem marad meg a testben.
Bizonyos kliensek sokkal fogékonyabbak bizonyos gyakorlókra.
Ahogy néhányan magukhoz vonzanak egyes embereket és másokat nem.
Ez normális.
„Elképzelhet , hogy egy adott személy karmikus adósságát törleszti, és az a sorsa,
hogy az a betegsége legyen, amir l neked beszél. Az is lehet, hogy valamely más
gyógyítóval meglév karmikus kapcsolatból ered en, az a sorsa, hogy valaki más
gyógyítsa meg, és nem te.
Ha egy bizonyos személy nem akarja, hogy meggyógyítsák, nincsen semmi Isten
zöld bolygóján, amit megtehetnél azért, hogy meggyógyítsa ezt a személyt. Ezért
van az, hogy még a legnagyobb gyógyítóknak is vannak olyan klienseik, akiket nem
tudnak meggyógyítani.”
-

idézet Amy Wallace és Bill Henkin: Szellemgyakorló
könyvéb l, ©1978, 1. fejezet, 36.oldal

Néhány gyakorló képtelen elfogadni, hogy nem gyógyul meg minden kliens.
Fontos tudni, hogy minden betegséget, állapotot meg lehet gyógyítani, de nem
minden kliens állapota javul vagy gyógyul meg.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

„Ha olyan módon cselekszel, ami saját etikai érzékedet sérti, gyakorlói munkádat
nehezebbé, és valószín leg kevésbé hatékonnyá teszed, mivel saját tudatodat
zavarod. Ugyanakkor a gyógyítás csodálatos lehet séget teremt ahhoz, hogy
életedben etikus légy azáltal, hogy másoknak segítesz, hogy saját életét etikusabbá
tegye.
-

idézet Amy Wallace és Bill Henkin: Szellemgyakorló
- könyvéb l, ©1978, 1. fejezet, 34.oldal

AHHOZ, HOGY A GYAKORLÓ BESZENNYEZ DÉSÉT
ELKERÜLJÜK:
A nem kívánt vagy beteg energiát dobjátok ki a sós vizes tálba – hogy az teljesen
lebomlassza ezeket az energiákat és hogy elkerüljük mind a gyakorló, mind a
környezet szennyez dését.
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Végezzetek 6-3, 6-3 ritmusos jóga légzést, de napi 4-5 alkalomnál ne többet. Ha
ennél többször végzitek ezt a gyakorlatot, kundalini szindrómát eredményezhet. A
pranayamát 2-3 „súlyos” állapotú kliens kezelése után végezzétek, hogy
csökkentsük a lehetséges szennyez dést.
A gyakorló gyógyítás közben észak vagy kelet irányába nézzen.
Kérjétek meg a klienst, hogy a pszichés vagy érzelmi kezelés ideje alatt a korona
energia központja kelet felé legyen.
Fizikai betegségek gyógyításakor kérlek, kérjétek meg a klienst, hogy helyezkedjen
fejével a korona energia központtal északi irányba.
A gyakorlók több energiához juthatnak, ha szükség van rá – fizikai forrásokból,
mint ginzengb l, nyers tojásból, búzacsírából, búzaf juice-ból és más természetes
anyagokból.
Amikor a gyakorló elfogyasztja ezeket az anyagokat, mondja ezt: „Felszívom ennek
a tojásnak az energiáját” vagy bármilyen anyag feldolgozódik vagy rendez dik.
A gyakorlóknak emlékezniük kell arra, hogy alaposan meg kell tisztítaniuk a
kezüket, karjukat és az hónaljukat a gyógyítási folyamat után.

- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

Az energia min sége különböz .
Ha tiszta vegetáriánus vagy, sokkal érzékenyebb vagy.
Jobb, ha az energiád min sége összeillik a kliensével.
Ha dohányoz l, ne közvetítsetek energiát olyan személyre, aki nem dohányzik. Ha
dohányozol, tisztánlátók kissé szürkét látják a kezedet. Ezt a szürkés energiát
átjuttathatjátok a kliensre.
A szennyezett energia ezáltal átvihet a kliensre.
Emlékezzetek rá, hogy kezeteket mindig alaposan tisztítsátok meg.
A gyakorló izületi gyulladását a karban, kézen, lábon felhalmozódott piszkos
energia okozhatja.
Az a gyakorló, aki nem fordít megfelel figyelmet kezelés után a szennyez désmentesítésre, fizikai testében alkalmanként krónikus fáradtság szindrómát
tapasztalhat.
A gyakorló energiájának tisztábbnak vagy sokkal finomabbnak kell lennie a
kliensénél.
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A gyógyítás végeztével minden alkalommal le kell mosniuk a testüket sós vízzel,
hogy eltávolítsák a maradék szennyez déseket.
Azt is megfigyelték, hogy néhányszor a gyakorló tapasztalja a kliens tüneteit. Ez azt
jelenti, hogy a gyakorló empátiás természetének következtében fizikailag is tisztában
van a kliens állapotával.
Ez szigorúan nem ajánlott – és el kell kerülni. Azonnal meg kell szüntetni a
kapcsolódást vagy le kell vágni magunkat a kliensr l, friss leveg t kell szívni és
aztán folytatni kell a kezelést.
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

A GYÓGYÍTÁS FIZIKAI KÖRNYEZETÉNEK TISZTASÁGA
RENDKÍV L FONTOS
1, Nyissatok ablakot és szell ztessétek ki a szobát.
2, Játszátok az OM mantrát a kezelés végét l a következ kezelésig, hogy
el készítsétek a helyszínt. Az „OM”-ot folyamatosan lehet lejátszani a kezelések
között - éjjel-nappal is mehet.
3, Égessetek szantálfa füstöl t a kezel helységben.
4, Tisztítsátok meg alaposan a széket vagy az ágyat, ahol a kliens ült.
5, Fújjátok be alkohol* spray-vel a szobát.
Ajánlott, az etilalkohol használata és nem izopropil alkohol.
Choa Kok Sui Mester olcsó vodkát használt illóolajokkal, melyek együttesen
helyettesíthetnek egyéb alkoholos készítményeket.
Ahogy a gyógyításban növekszik jártasságotok, fejl désetek nagyon gyors lesz
A PRÁNA ENERGIA GYÓGYÍTÁSBAN FONTOS, HOGY A
GYAKORLÓ TANULJON ÉS GYAKOROLJON
Így könnyen jó gyakorlókká válhattok.
Az esetek többségében 2-3 alkalommal történ kezelés enyhülést eredményez.
De súlyos betegség esetén 6 hónaptól 1 évig terjed kezelés válhat szükségessé
amíg észrevehet javulás tapasztalható.
A kezelést rendszeresen meg kell ismételni a maradandó hatás érdekében.
A „gyógyulás” szó egyszer en azt jelenti, hogy a tünetek nem térnek vissza.
Emlékezzetek arra, hogy a közted és a kliens közötti energiaszálat el kell vágni.
Ha még továbbra is a kliensre gondoltok, visszatérhetnek a tünetek. Le kell
vágnotok magatokról!
- Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l
MOST ELÉRKEZETT A TANFOLYAM BEZÁRÁSÁNAK IDEJE.
KÉRLEK KÉSZÍTS JEGYZETET A HALLGATÓKNAK A KÖVETKEZ
EMLÉKEZTET KKEL
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1, Emlékeztesd a tanítványokat a magasabb szintek elvégzésére.
2, Bátorítsd a tanítványokat, hogy folytassák a tanulási folyamatot.
3, Kérd meg a tanítványokat, hogy segítsenek új résztvev ket vonzani a prána
energia gyógyítás 1. szintjének elvégzésére.
4, Adjatok elérhet séget – így tudják, hol érnek el téged és más prána energia
gyakorlókat a prána energia gyógyításért és Choa Kok Sui Mester más energiával
kapcsolatos tanításáért.
Fontos nemzetközi linkek:
www.pranichealing.org
www.ppmaudiostream.org
www.thesphinx.cc
www.superbrainyoga.org
www.archaticyoga.org
www.theinnersciences.net
http://www.pranicenergyhealing.net

ZÁRJUK LE AZ ÖSSZEJÖVETELT ISTENI ÁLDÁS KÉRÉSÉVEL:
„A legmagasabb Istenhez,
köszönjük nagy áldásaidat.
Alázatosan imádkozunk az isteni vezetésért, segítségért és védelemért
És az isteni gyógyító er ért.
Köszönjük, hogy a gyógyítás eszközeként használsz minket
Köszönettel és teljes hittel.”
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MELLÉKLETEK
A következ mellékleteket a prána energiagyógyítás kézikönyvében
található témákhoz további információ forrásként ajánljuk.
A MELLÉKLET – A PRÁNAGYÓGYÍTÁS KIFEJEZÉS KRONOLÓGIÁJA
B MELLÉKLET – A PRÁNA ENERGIAGYÓGYÍTÁSHOZ HASZNÁLT
FORRÁSOK
C MELLÉKLET – ERÉNYEK GYAKORLÁSA
D MELLÉKLET – 2. LECKE - Üzenet a gyakorlóknak
E MELLÉKLET – 3. LECKE – Tájékoztatás a kechari mudráról
F MELLÉKLET – 4. LECKE – A bioplazma testr l
G MELLÉKLET – 14. LECKE – Az Ikerszív meditáció szövege
I MELLÉKLET – 19. LECKE – Fehér fény meditáció
J MELLÉKLET – TOVÁBBI kutatási források
K MELLÉKLET – El készületek az aranykorra
L MELÉKLET – Az energiagyógyítás, mint a hagyományos kínai gyógyítás
része
M MELLÉKLET – Az energia felvételéhez használt pozíciók
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A MELLÉKLET
A PRÁNAGYÓGYÍTÁS KIFEJEZÉS KRONOLÓGIÁJA
Ezt a kronológiát azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, milyen si természet a
PRÁNAGYÓGYÍTÁS kifejezés, amely többféle forrásból eredeztethet , több szerz t l. directing
Ez a tájékoztatás megmutatja, hogy a kifejezést történetileg és viláágszerte használták.
Nyilván való, hogy a PRÁNAGYÓGYÍTÁS kifejezés már azt megel z en létezett, hogy Choa Kok Sui
Mester használta volna.
Els könyvének eredeti címe A PRÁNAGYÓGYÍTÁS si tudománya és m vészete (1987 December,
Els kiadás) megjegyzi, hogy ez a természetb l eredeztethet technikák gy jteménye – a
PRÁNAGYÓGYÍTÁS kifejezés ugyanakkor generikus.
A „Choa Kok Sui Mester szerinti PRÁNAGYÓGYÍTÁS” leíró jelleg , míg a PRÁNAGYÓGYÍTÁS
kifejezés generikus..
A „Choa Kok Sui Mester szerinti PRÁNAGYÓGYÍTÁS” jól elkülöníthet más szerz kt l, akik
korábban használták illetve jelenleg is használják ezt a kifejezést.
Leírásunk a terminológia – prána – gyökereivel kezd dik, és lépésr l lépésre végigvezet a
PRÁNAGYÓGYÍTÁS kifejezés használatának történetén.
Kiadás kelte
i.e. 500 el tt

Könyv címe
Csandogja Upanishad
2.7.1

i.e. 500 el tt

Csandogja Upanishad
2.7.1
A szellemgyógyítás
tudománya

1906
New York,
USA

Szerz
si szöveg e Prána
Vidya jóga
rendszerb l
Yogi Ramacharaka (az
amerikai szerz
William Walker
Atkinson egyik
m vészi álneve)

Leírás
A „prána” az éltet energia szanszkrit
neve, amely a „pr ” „megtölteni”
t b l származik
A prána… a szó szerint vett fizikai lét
része (amely) femttartja a testet
A PRÁNAGYÓGYÍTÁS Alapelvei
A PRÁNAGYÓGYÍTÁS gyakorlása
ez a szerz a spirituális gyógyítást
nevezi „Isteni gyógyításnak” is.. Choa
Kok Sui Mester is bemutatta a
spirituális vagy Isteni gyógyítást,
ahogyan azt ez a szerz és más
korábbi szerz k alkalmazták, ezzel is
jelezve a többszörös eredeztetés
kivonatát.
Ez a lap azt állítja, hogy az indiai
teozófusok minden más eljárásnál
inkább alkalmazzák a
PRÁNAGYÓGYÍTÁST és
alkalmazzák a „Prána távgyógyítást”
(is) fényes eredménnyel
…a Prána (PRÁNAGYÓGYÍTÁS)
életereje, a jóga ezen technikájának
alkalmazása révén (energia kibocsátás)
a kézen keresztül kliensek igazolt
gyógyításának meggy z eredményeit
produkálta.
Megjegyezzük, hogy a
PRÁNAGYÓGYÍTÁS kifejezés
részét képezi a könyv címének is.

1911
New York,
USA

A kinti élet magazinja,
8. szám

Nemzeti Tuberkulózis
Szövetség

1950,
Nagy
Britannia,
Írország

A Kiadó (cikkek
gy jteményét
tartalmazó könyv)

164. szám

1950,
London,
Egyesült
Királyság
1960
New York,
USA
1970
New York
USA

Gyakorló ujjak: A
pránagyakorló jóga
ereje

Percy Youlden
Johnson

A jóga teljes, illusztráltr
könyve

Swami Vishnu
Devananda

Értekezés a PRÁNAGYÓGYÍTÁSról

Darshana
International,
10. szám

J.P. Atreya, 1970
január

Amikor az elme csendes és
koncentrál…az ember Istenre
hangolódik…(és) feltölt dik Isten
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1973,
New York,
USA

Orgone, Reich és Eros:
Wilhelm Reich
elmélete az
életenergiáról

William Edward
Mann

1973,
Kerala,
India
1978 júli-aug
Montreal,
Kanada
1978,
Himalája,
India

Ramadas beszél: 3.
szám

Ramadas (Swami)

Kundalini Yoga

Swami Sivananda
Rava

1985
Himalája
India

Egészség és Hatha jóga

Swami Sivananda

1986 York
Beach,
USA

A csakrák és az
ezoterikus gyógyítás

Zachary F.
Lansdowne

1986 York
Beach,
USA

1986,
Llewellyn,
MN, US

Yoga Journal

A csakrák és az
ezoterikus gyógyítás

A boszorkányság teljes
könyve
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Tehát a PRÁNAGYÓGYÍTÁST vagy
a pránát akarattal ki lehet bocsátani
afelé a kliens felé, akinek szüksége van
rá. Ezt követ en a prána energia
áramolni kezd a kliens testébe.
A rezg prána ellen rzése…a jógit
(elvezeti) Önvalója felismeréséhez – a
PRÁNAGYÓGYÍTÁS… (gyakorlói)
alkalmazhatják a pránát halálos
betegségek gyógyításában is
A Pránagyógyítás kifejezéshez
kapcsolódóan az alábbi idézeteket
találjuk:
A PRÁNAGYÓGYÍTÁS
megközelítése szerint úgy gyógyítjuk a
fizikai testet, hogy pránát irányítunk
oda… Miel tt megkezdjük a
PRÁNAGYÓGYÍTÁST, tanácsos a
kliens (energiáját) gondosan fölmérni.
Ha fohászkodtunk a magasabb
intelligencia segítségéért, ez az (isteni)
intelligencia képes a szükséges
energiákat PRÁNAGYÓGYÍTÁS
formájában a megfelel helyre
irányítani.
A PRÁNAGYÓGYÍTÓ megpróbálja
stimulálni vagy energiát kivonni a
kliens csakrái közül egyb l vagy
több l a kliens szükségleteinek
megfelel en)

Zachary F.
Lansdowne

Raymond Buckland

TANÁRI KÉZIKÖNYV

elektromos energiájával (amely)
átáramlik rajta… ezt nevezik
PRÁNAGYÓGYÍTÁSNAK.
… a legtöbb mágneses gyógyításról)
vagy PRÁNAGYÓGYÍTÁSról szóló
könyv azt tanácsolja a gyakorlóknak,
hogy rázzák le a kezüket, hogy
(elkerüljék) a gyakorlók, hogy magukra
vegyék klienseik tüneteinek egy részét,
vagy mindet.
Értekezés a PRÁNAGYÓGYÍTÁS és
isteni gyógyítás közötti
különbségekr l.
Értekezés a Pranayama és a
PRÁNAGYÓGYÍTÁS erejér l

MEGJEGYZÉS:
Hisszük, hogy a Pránagyakorló
kifejezést ez a szerz használta
el ször 1986-ban, Choa Kok Sui
Mester könyveinek kiadását
megel z en.
13. lecke:Auragyógyítás,
PRÁNAGYÓGYÍTÁS, távgyógyítás,
Gyógyítás színekkel, drágak terápia…
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pozitív gondolkodás
Végezhetsz Aura vagy
PRÁNAGYÓGYÍTÁS
(távgyógyításként is). A
PRÁNAGYÓGYÍTÁS kétféle képpen
is végezhet abban az esetben, ha a
kliens fizikailag nincs jelen.
Az aura és a PRÁNAGYÓGYÍTÁS
(távgyógyításként) végezhet a
kliensr l készült jó min ség , tiszta
kép segítségével.
1987, York
A szemeknek megvan: Earlyne Chaney
A PRÁNAGYÓGYÍTÓ mágnesesség
Beach, USA
önsegít kézikönyv a
áramlik a kezeidb l…A meleg fokozza
jobb látásért
a keringfést
MEG KELL JEGYEZNÜNK, HOGY CHOA KOK SUI MESTER ELS KÖNYVE 1987
DECEMBERÉBEN KERÜLT KIADÁSRA
1987, Fülöp- A pránagyógyítás si
Choa Kok Sui Mester Ez Choa KOk Sui Mester els ként
szigetek
m vészete és
kiadott könyve
tudománya
1996, USA
Prána, a jógi gyógyítás
Atreya
A PRÁNAGYÓGYÍTÁST inkább a
titka
nyugati egészségügyi ellátási rendszer
kiegészítéseként, mint annak
versenytársaként alkalmazzuk
1997, India
Pránagyógyítás, a
A PRÁNAGYÓGYÍTÁS a könyv
légzés alkalmazásával
címének része
gyógyításkor
1998, USA
Gyakorlati ajurvéda:
Atreya
Lehetséges terápiás
titkok a fizikai,
hatás…PRÁNAGYÓGYÍTÁS
szexuális és spirituális
alkalmazásával
egészséghez
1999, Delhi,
Az
Sutapa Bhattacharya
Tárgyalja a PRÁNAGYÓGYÍTÁSon
India
egység/különállóság
belüli hagyományos és paranormális
misztriuma: a
folyamatokat… és még összetettebb
tudomány és a
szempontokból a gyógyítás jelenségét –
miszticizmus szintézise
mint például szövet helyreállás és
immunreakciók
A PRÁNA ENERGIAGYÓGYÍTÁS KIFEJEZÉS
2003,
Éteri wellness (kristály Carol és Robert
A PRÁNA ENERGIAGYÓGYÍTÁS
Pennsylvania, olvasók)
Lawson
képessége, mindenkinek veleszületett
US
képessége…
2005,
A légzés csodája
Andy Caponigro
A könyvben a 16. fejezet címe? Prána
California,
energiagyógyítás… ezt a képességet
1st
„PRÁNA
nyomtatás
ENERGIAGYÓGYÍTÁSNAK”
Kanada
nevezem, mivel a gyakorló azon
képességén alapul. hogy tudatosan
adjon át gyakorló Pránát egyik
személyt l a másiknak, hiszen a pránaéletenergia azonos valamennyi él
teremtményben.
2006,
A halhatatlansághoz
F. Cantanza Rite,
… ezen a rendszeren alapul a PRÁNA
Indianapolis, vezet helyes (rite) út
Ph.D., D.H.H.
ENERGIAGYÓGYÍTÁSNAK
US
nevezett tudomány és gyakorlat
2011, US
Egy túlél útmutatója, Dena Mendes
A PRÁNA
hogyan billentsük
(ENERGIA)GYÓGYÍTÁS az
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fenéken a rákot
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energiagyógyászat rendkívül kifejlett,
bonyolult és kipróbált rendszere, amely
a Prna (energiát) használjha a test
energiájának harmonizálásához,
kiegyensúlyozásához és átalakításához.
Megjegyzés: az zárójelben szerepl
energia szó, a szerz által hozzátett
jelz .
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B MELLÉKLET
A PRÁNA ENERIAGYÓGYÍTÁSHOZ HASZNÁLT FORRÁSMUNKÁK
Name of Book Name of Author ©Year
Color Cure A. Osborne 1901
Esoteric Astrology Alan Leo 1983
Esoteric Healing Alice A. Bailey 1953
Education in the New Age Alice A. Bailey 1953
The Psychic Healing Book Amy Wallace and Bill Henkin 1978
How God changes your Mind
Andrew Newberg and Mark
Robert Waldman 2009
London Lectures Annie Besant 1907
The Etheric Double Arthur E. Powell 1925
The Astral Body Arthur E. Powell 1927
Prana, The Secret of Yogic Healing Atreya 1996
Hands of Light Barbara Ann Brennan 1987
Natural Pet Healing - our psychic spiritual
Connection Braschler 2003
Man-Visible and Invisible Charles W. Leadbeater 1902
The Chakras: A Monograph Charles W. Leadbeater 1927
Gems of Thought Charles W. Leadbeater 1911
Astral Plane Charles W. Leadbeater 1973
The Inner Life Charles W. Leadbeater
The Hidden Life of Freemansonry Charles W. Leadbeater 1927
The Science of Sacraments Charles W. Leadbeater 1927
A Study of Taoist Acupunture and
Moxibustion
Cheng-Tsai Liu Liu Zhen-Cai,
Ka Hua 1999
Edgar Cayce On the Power of Color,
Stones and Crystals
Dan Campell, Charles Thomas
Cayce 1989
The Tao of Health, Sex and Longevitiy: A
modern Practical Guid to the ancient way Daniel P. Reid 1989
Cosmic Doctrine Dione Fortune 1995
Reincarnation & Karma Edgar Cayce 2006
Story of Karma Edgar Cayce 1994
Life´s Hidden Secret Edward G. Collinge 2003
The Principle of Light and Color Edwing D. Babbit 1878
Inner Bridges: A Guide to Energy
Movement and Body Structure Fritz Frederick Smith M.D. 1986
Transitions to a Heart Centered World:
Through the Kundalini Yoga and
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Meditation Guru Rattana Ph.d 1988
The Theosophist H.P. Blavatsky 1887
Manual on PEH Level I 1 August 2012 Page
163

The Secret Doctrine H.P. Blavatsky 1888
Color Healing Chromotherapy Health Research 1996
Golden Needle Wang Le-Ting: A 20th
Century Master´s Approach to
Acupuncture
Hui-chan Yo Hand Fu-Ru,
Shuai Xue Zong 1997
Taoist Meditation: The Mao-ShanTradition of Great Purity Isabelle Robinet 1970
Education and the Significance of Life J. Krishnamurti
Acupuncture Point Combination: The Key
to Clinical Success Jeremy Ross 1995
Theory of Color Johann Wolfgang von Goethe 1870
You the Healer Jose Silva 1989
Chakra Therapy: For Personal Growth &
Healing Keith Sherwood 1988
The Art of Spiritual Healing Keith Sherwood 1985
Handbook of the Aura
Laneta Gregory and Geoffrey
Treissman 1985
The Etheric Body of Man: The Bridge of
Consciousness
Laurence John Bendidt,
Phoebe Daphne Payne Bendit 1977
Edgar Cayce and the Eternal Feminine Lynn Roger 1971
The Origin of Modern Pranic Healing and
Arhatic Yoga Master Choa Kok Sui 2006
The Ancient Art and Science of Pranic
Healing Master Choa Kok Sui 1998
Superbrain Yoga Master Choa Kok Sui 2005
Miracles through Pranic Healing Master Choa Kok Sui 2004
Advanced Pranic Healing Master Choa Kok Sui 1992
Achieving Oneness with the Higher Soul Master Choa Kok Sui 2005
Possible Miracles Master Choa Kok Sui 2004
Prana Psychotherapy Master Choa Kok Sui 1989
Pranic Crystal Healing Master Choa Kok Sui 1996
Ritual Healing in Suburban America Meredith B. McGuire 1988
Hands on Spiritual Healing Michael Bradford 1993
Hypnotic Leadership: Leaders, Followers
and the Loss of the Self Misha Popper 2001
Learn the Art of Psychic Defense, Remote
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Viewing, Telekinesis and more Nicholaus R. Taylor 2003
The Art and Practice of Astral Projection Ophiel 1974
True and Invisible Rosicrucian Order Paul Foster Case 1985
The Color of Light: Meditation for All of
Us Living with Aids Perry Tilleraas 1988
Manual on PEH Level I 1 August 2012 Page
164

The Ancient Secret of the Fountain of
Youth Peter Kelder 1939
Teaching Atlas of Acupuncture: Clinical
Indication Piero Ettore Quirico MD 2008
The Rosicrucian Forum Rosicrucians Editors 1936
Rosicrucian Digest Rosicrucians Editors 1940
Kahuna Healing Serge Kahili King 1983
Mastering your Hidden Self: A Guide to
the Huna Way Serge Kahili King 1985
The Chakras and the Human Energy
Fields
Shafica Karagulla MD, Gelder
Kunz 1989
The Life Divine Sri Aurobindo 1985
Fluid Physiology and Pathology in
Traditional Chinese Medicine Steven Clavey 1995
Kundalini Yoga Swami Sivananda 1978
The Kybalion The Three Initiates 1908
The Universal Healing Art of Jing-Qi-Shen Ven Rinchen Chodak 2006
Thought Vibration or the Law of
Attraction in the Thought World Wiliam Walker Atkinson 1908
The Science of Psychic Healing Yogi Ramacharaka 1909
Fourteen Lessons in Yogi Philosophy and
Eastern Mysticism Yogi Ramacharaka 1903
The Science of Breath Yogi Ramacharaka 1909
Hindu Yogi Breathing Exercise Yogi Ramacharaka 1909
Hatha Yoga: The Yogi Philosophy of
Physical Well-Being Yogi Ramacharaka 1932
Acupuncture Medicine. Ist Historical and
Clinical Background Yoshiaki Omura 1982
The Eagle and the Rising Sun: Americans
and the new religions of Japan 1974
The Holy Bible, New International Version,
Book of Matthew 1984
Vegetarian Times, A Magazine 1982
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C MELLÉKLET – AZ ERÉNYEK GYAKORLÁSA
A Prána (energia) gyakorlók legyenek példák klienseik és közösségük el tt. Az
erények fejlesztése rendkívül fontos:
Szeret kedvesség és nem-bántás: A szeret kedvesség és a nem-bántás,
egyszer en a durvaság hiányát jelenti. A szeret kedvességet kifejezhetjük
fizikailag, szóban vagy mentálisan. Az, hogy udvarias vagy, kedves és segít kész,
mind a szeret
kedvesség cselekedetei. Mondj olyan szavakat, amelyek
gondoskodók és ösztönz ek, ez a szóbeli megnyilvánulás. Az emberek olyanok,
mint a növények, gondozni kell ket, hogy virágozzanak és növekedjenek. Például
elismerheted vagy megbecsülheted, ha valaki eredményeket ér el. Így arra
ösztönözzük t, hogy még jobbá váljék.
Mentálisan a szeret kedvesség azt jelenti, hogy megáldjuk az embereket.
A Prána (energia) gyógyításban a szeret kedvesség azt jelenti, hogy akkor is
gyógyítunk (kezelünk)egy beteget, ha nem engedheti meg magának, hogy fizessen
ezért. Ez azt jelenti, hogy másokat kedvességb l és könyörületességb l gyógyítunk
(kezelünk).
A nem-bántás azt jelenti, hogy tartózkodunk attól, hogy másokat fizikailag, szóval
vagy pszichikailag megsértsünk.
A nem-bántás gyakorlása más lények irányában szintén nagyon fontos. I nként
azonban szükségessé válhat valaki számára, hogy elvegye egy állat életét, hogy
élelmet tudjon biztosítani a családja számára. Az ölés cselekedetének ebben az
esetben sem szabad semmiféle durvaságot, rosszindulatot vagy az állat
szenvedésekor érzett élvezetet tartalmaznia.
Patkányok, csótányok, szúnyogok és rovarok megsemmisítése higiéniai okból
engedélyezett.
A szóbeli nem-sértés a durva, sért szavak használatának elkerülését jelenti,
amelyek kezelése sokszor hosszabb ideig tart, mint egy fizikai sérülésé.
A fizikai sebek gyógyulása csak egy-két hetet igényel, de egy tapintatlan, vagy rossz
szándékú megjegyzéssel okozott seb gyógyítása egy-két évbe is telhet, ha egyáltalán
begyógyul. Ezért ügyelj szavaidra, hogy ne bánts meg senkit!
Finomabb szinten a nem-bántás a túlzott mentális kritikától való tartózkodást vagy
ennek minimalizálását jelenti.
Prána (energia) gyógyításban a nem-bántás azt jelenti, hogy nem használjuk rossz
dolgokra a fizikai er ket. Szeret kedvességre és nem-bántásra van szükség a
megfelel és harmonikus emberek közötti kapcsolatokban.
Ha mindenki gyakorolná, a föld jobb tartózkodási hely lenne!
Nagylelk ség és nem-lopás: A nagylelk ség azt jelenti, hogy megosztunk, vagy
adunk. Fizikai szinten azt jelenti, hogy bölcsen adunk vagy osztunk meg pénzt
valakinek. A jólét kulcsa az adakozásban rejlik. Az, hogy bevételeid egy részét
spirituális vagy jótékony szervezetnek adományozod, a nagylelk ség fizikai
megnyilvánulása. Megfigyelték, hogy azok a kliensek, akik nagylelk en adnak a
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gyakorlónak, általában rendkívül gyorsan felgyógyulnak a betegségükb l. Ez azért
van mert az adással felhatalmazást kapnak az energia kapására.
A szerz megfigyelte, hogy sok esetben az, hogy valaki el re fizet a prána (energia)
gyakorlónak részleges vagy teljes gyógyulást hozott még azt megel z en, hogy
maga a pránakezelés tudatosan megvalósult volna.
A Föld áldása is a nagylelk ség egyik formája. Érzelmi szinten, úgy is lehetünk
nagylelk ek, hogy melegséget, gondoskodást támogatást adunk.
Mentálisan azokkal az emberekkel tudsz megosztani tudást és ismeretanyagot, akik
készen állnak és akarják azt befogadni. Észre fogjátok venni, hogy bizonyos dolgok
megértése mélyebbé válik, ha ezt tesszük. EZ azért van, mert nem uralsz addig egy
tárgyat, amíg nem kezded tanítani.
A nem-lopás azt jelenti, hogy senki ne vegyen el semmit, ami nem az övé.
Finomabb szinten azt is jelenti, hogy hogy nem szabad elvennünk azokat az
érdemeket vagy hitelt, amely máshoz kapcsolódik. A prána (energia) gyógyításban, a
nem-lopás azt jelenti, hogy a gyakorló (gyakorló) köteles a klienst nagyon alaposan
gyógyítani (kezelni) ha ezért a kliens el re fizetett, vagy kés bb fizetni fog. Ez az is
jelenti, hogy a kliensnek megfelel képen kompenzálnia kell a prána (energia)
gyakorlót azért a nagy gyakorló hatásért, amit kapott. Bizonyos esetekben ha
alulfizetik vagy nem fizetik meg a gyakorlót (kezel t) akkor sem, ha megvan ehhez
a pénzügyi lehet ség, rendkívül lassú gyógyulást, vagy a gyógyulás elmaradását is
jelentheti.
3. szinteség és nem-hazugság: Az szinteséget oly módon gyakoroljuk, hogy ez ne
bántson vagy sértsen meg másokat. Az szinteséget vagy nyíltságot nem szabad
olyan eszközként vagy fegyverként használni, amellyel érzelmi fájdalmat vagy
sérülést okozunk. Az szinteséget ne használjuk rosszindulattal. EZ az szinteség
erényének téves alkalmazását jelenti. Amennyiben ellentmondás állna fönt az
szinteség és a kedvesség és nem sértés erénye között, a kedvesség és nem-sértés
erényének kell mindenkor els bbséget adni.
A nem-hazudás azt jelenti, hogy nem teszünk rossz szándékkal igaztalan vagy hamis
állításokat, sem olyan szándékkal, hogy ezzel másokkal szemben el nyökhöz
jussunk.
4.Szorgalom és nem-lustaság: Pránagyógyításban, a szorgalom a pránagyógyításról
szóló könyvek alapos tanulmányozását jelenti. Azt is jelenti, hogy az egyes prána
gyógyítási technikákat rendszeresen gyakoroljuk, hogy kell en gyakorlottak
legyünk. Azt is jelenti, hogy a beteget alaposan gyógyítjuk. A szorgalom er s
felel sségérzetet is eredményez. Ha valaki kap egy feladatot, hogy elvégezze,
megfelel en és teljes egészében el kell azt végezni. Ez a nem-halogatást is jelenti. A
szorgalom másként kifejezésére használjuk „a céltudatosság és er feszítések
állandósága” kifejezést is. A céltudatosság és er feszítések állandósága valamint a
nem-lustaság a siker és a spirituális fejl dés kulcsa.
5. Mértékletesség és nem-túlzás: fontos, hogy kerüljük a kirívó vagy túlzó
viselkedést és tanúsítsunk mértékletességet. Pránagyógyításban sok embert
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gyógyítani és sokaknak segíteni jó dolog, de nem saját kimerülésünkig. Ezt végezni
heti öta vagy hat napon keresztül kifejezetten túlzott, és káros az egészségre.
Vannak olyan gyakorlók, akik nagyon betegek lettek, vagy fiatalon meghaltak effajta
túlzások következtében. Egy mértékletességet gyakorló gyakorló hosszabb id n
keresztül lehet a társadalom hasznára.
Szexelni jó, de ebben is mértékletességet kell tanúsítani és kerülni kell a túlzásokat.
Hosszabb id n keresztül túl sok szex a gyakorló er drámai csökkenését
eredményezheti.
Pénzügyileg ez azt jelenti, kerülnünk kell a túlzott és pazarló költekezést.
Amennyiben mód van rá nettó bevételünk 20 – 30 %-át tegyük félre és fektessük
be. Ez a felvirágzás egyik kulcsa.
idézet Choa Kok Sui Mester: Csodák pránagyógyítással
cím könyvéb l, 4. kiadás, ©2004
8. fejezet 351. oldal
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D MELLÉKLKET – ÜZENET A GYAKORLÓKNAK
ÜZENET
A tanfolyam befejezését követ en, kérlek, azonnal kezdjetek el gyakorolni. És
ajánlott, hogy sokszori ismétléssel folytassátok ezt a tanfolyamot. Ezáltal a
legnagyobb hasznot hozhatjátok ki a tanultakból.
Azonnal lehet séget kaptok arra, hogy csökkentsétek a világon a szenvedést és
minden nap növeljétek személyes jóléteteket.
Az itt bemutatott prána energia gyógyítás, mint si tudás, minden tanulónak
megfizethetetlen alkalmat szerzett arra, hogy jobban megértse azt az er t, ami
mindennapi életünket befolyásolja.
„Tudni” egy dolgot – fontos.
De azt a dolgot nagyon mélyen és alaposan meg is kell „érteni”.
„Emlékezni” valamire – azt jelenti, hogy bizonyos szinten tudatában vagyunk annak
a dolognak, amir l azt hisszük, hogy értjük.
Ezeknek a tanításoknak a „gyakorlása” megváltoztatja életünket. A gyakorlás
elvezet minket célunk eléréséhez – ami ezeknek a technikáknak és protokolloknak a
„tökéletes elsajátítása” – hogy gyakorlottak legyünk abban, amit csinálunk. Ezen
er feszítéseken keresztül sokkal könyörületesebb emberi lényekké válunk és
spirituálisan fejl dünk.
Ahogy gyakorolsz, úgy fog fejl dni a bizalmad és tanulási képességed is fejl dik a
jöv ben.
A PRÁNA ENERGIA GYÓGYÍTÁSRÓL KAPOTT A TANÍTÁSOKBÓL,
TISZTÁN LÁTHATÓ, HOGY AZ ENERGIA GYÓGYÍTÁSNAK EZ A
FORMÁJA MÁR ÉVSZÁZADOK ÓTA FENNÁLL.
MINDAZONÁLTAL ELISMERT DOLOG, HOGY CHOA KOK SUI
MESTER AZ ENERGIA NAGY MESTERE – ÉS KIEMELKEDIK AZON
A SZÁMOS SZERZ KÖZÜL, AKIK AZ ENERGIA GYÓGYÍTÁST A
MODERN EMBEREK ELMÉJÉBE BEHOZTÁK. AZ EMBEREKKEL
VALÓ
TÖR DÉSÉNEK
KÖSZÖNHET EN
ÉS
ANNAK
MEGÉRTÉSÉVEL, HOGY AZ ENERGIA GYÓGYÍTÁS EGY „HÍD A
SPIRITUALITÁSHOZ” ER SEN AJÁNLJUK, AZOK SZÁMÁRA,
AKIKET ÉRDEKEL A TÉMA, HOGY OLVASSÁK EL A MESTER
TÖBBI KÖNYVÉT IS A GYÓGYÍTÁSRÓL ÉS SPIRITUALITÁSRÓL.
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E MELLÉKLET – A KHECHARI MUDRA
A mudra részletesebb bemutatása a kínai Chi Kung vagy a Qi Gong gyakorlatokhoz
kapcsolódik. A Shaolin Wahnam Institute terjedelmes magyarázata szerint
„rokonságot mutat a Chi Kung és a harcm vészek által gyakran használt parányi
univerzum technikával, amelyet csikung és más harcm vészetek gyakorlói gyakran
alkalmaznak, hogy összekötik az elüls és a hátulsó csatornákat és létrehozzák a
mikrokozmosz áramlást.
Íme egy idézet Sifu Stiert l: „A bels harcm vészetek …, mint a Thai-Chi, PaKua és a Hsing-Yi különböz változatai … azt javasolják, hogy a nyelv hegyét
helyezzék a szájpadlásra az elüls fogak mögé … és az alsó és fels fogakat egy
kissé érintsék össze, míg a Chi-Kung/Qi-Gong ot végezzük. A nyelv és a fogak ily
módon való elhelyezkedése lehet vé teszi, hogy a bels energia (chi/qi), ami az
elüls
és hátulsó központi meridián csatornákban emelkedik felfelé,
kommunikáljon egymással végpontoknál a szájban. A hátsó központi csatorna (az
irányító/Tu-Mai) energia végpontja az állkapocs tetején az íny vonalában a két
metsz fog felett van. A Chi energia ezen a vonalon könnyebben emelkedik felfelé,
mint lefelé … és gyakran a felemelkedéssel is vannak nehézségei. Az elüls
központi csatorna (a fogadó csatorna/Jen-Mai) energia végpontja az alsó állkapocs
íny vonalában és az alsó elüls két fog között van. Ebben a vonalban a Chi energia
mindig ugyanolyan könnyedén képes mind felemelkedni, mind leereszkedni.
Amikor a fels és az alsó fogak kicsit összeérnek és a nyelv megfelel helyzetben
van … az energia, ami a hátulsó központi csatornán emelkedik fel az állkapocs
tetején lév végz déséhez, képes lesz „kommunikálni” és „összekapcsolódni”
azzal az energiával, amely felfelé halad az elüls központi csatornán az állkapocs
alsó részén lév végpontjához, a nyelv és a fogak „energia híd”-ján keresztül.
Aztán … amikor az elüls központi fogadó csatorna energiája leereszkedik és
süllyed lefelé a gát területe alá és a genitáliák mögé … a szájon keresztül húzni fogja
a Chi-t a hátulsó irányító csatorna felöl, hogy leereszkedjen a gáthoz. Ezt a kis
mennyei körnek hívják … felfelé emelkedve egyszerre az elüls és a hátulsó
központi csatornán keresztül … aztán mindkett leereszkedik ismét a gáthoz az
elüls központi vonalon keresztül. Ez a teljes elektromágneses energia körforgás,
aminek teljesen jól kell m ködnie ahhoz, hogy a jó Chi-Kung/Qi-Gong
gyakorlatok összes jótéteménye és szakértelme megvalósulhasson.
Íme az említett fórum:
http://www.wongkiewkit.com/forum/archive/index.php/t-4086.html
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F MELLÉKLKET – A BIOPLAZMIKUS TEST
Az alma-atai nagyra becsült Kirov Állami Egyetemen egy csoport biológus,
biokémikus és biofizikus kijelentette, hogy a bioplazmikus test nem egyfajta
plazma-szer , ionizált halmaza gerjesztett elektronoknak, protonoknak és esetleg
más részecskéknek, hanem önmagában véve egy egységes egész szrvezet, amely
egységként cselekszik, , olyan egységként, amelynek saját elektromágneses mezeje
van. (17. fejezet, 217. o.)
Az érzelmek, elmeállapotok és gondolatok hatással vannak a bioplazmikus testre
(16. fejezet, 209.o.)
3.
A Kazahsztáni Állami Egyetem kutatási eredményei alapján az energiatest
rendelkezik egy sajátos szervez elvvel, amely meghatározza a szervezet formáját.
Például, Dr. Alexander Studitsky moszvkvai Állatmorfológiai Intézetb l,
felszeletelt egy izomszövetet, becsomagolta egy sebbe egy patkány testén. Teljesen
új izom fejl dött ki.
Ebb l arra a következtetésre jutottak, hogy létezik egyfajta rendez
elv.
(17.fejezet, 218. o.)
4.
Ha egy ember elveszíti egy ujját vagy az egyik karját, azt még a továbbiakban is
érezni fogja, mintha ott lenne. (17. fejezet, 216.o.)
5.
Dr. Mihail Kuzmics Gaikin, leningrádi tudós, bizonyította hogy a bioplazmikus
csatornák és központok megfelelnek a kínai gyógyászatban leírt meridiánoknak és
akupunktúrás pontoknak (18. fejezet, 226 – 29. o.) Tobiszkóp segítségével
pontosan be tudta jelölni az akupunktúrás pontok pontos helyét is.
Kés bb egy fiatal fizikus Viktor Adamaóenko, feltalálta és kifejlesztette a
tobiszkóp egy fejlettebb változatát, amit CCAP-nak neveznek – akupunktúra
pontok vezet
csatornái ( angol kezd bet i alapján) amely nemcsak az
akupunktúrás pontokat azonosítja, de azok numerikus érték szerinti változását,
valamint a bioplazmikus test változásait is. (18.fejezet, 232.o.)
idézet Choa Kok Sui Mester: Csodák pránagyógyítással
cím könyvéb l, 4. kiadás, ©2004
2. fejezet 39-41. oldal
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G MELLÉKLET – TÁJÉKOZTATÓ AZ IKERSZÍV MEDITÁCIÓRÓL
Anélkül, hogy elhagynánk a házunkat, megismerhetünk mindent, ami a menyben és
a földön van.
Anélkül, hogy kikukucskálnánk az ablakon, megláthatjuk a meny útjait.
Akik kimennek, minél többet utaznak, annál kevesebbet tanulnak.
A bölcs azért tud mindent, anélkül, hogy bárhová menne, mindent lát anélkül, hogy
nézne, nem tesz semmit, mégis eléri (a Célt).
Lao Ce, Tao Te Ching
A meditáció irányuljon az Istennel való egyesülés felé. Teljes figyelmünket
szenteljük Isten felismerésének, mindig észben tartva, hogy Isten királysága
bennünk van, nincs itt, sem ott, csak benned.
Joel Goldsmith
MEGVILÁGOSODÁSI TECHNIKA illetve az Ikerszív meditáció egy olyan
technika, amelynek célja a kozmikus tudatosság vagy megvilágosodás elérése.
Ez a világ számára végzett szolgálat egy formája is, mivel azáltal, hogy az egész
földet megáldjuk szeret kedvességgel, a földet bizonyos fokig harmonizáljuk.
Az ikerszív meditáció azon az elven alapul, hogy bizonyos f csakrák a tudatosság
bizonyos szintjein vagy horizontjain belépési pontok vagy kapuk. Ahhoz, hogy
elérjük a megvilágosodást vagy a kozmikus tudatosságot, szükséges a korona csakra
megfelel aktiválása.
Az ikerszív kifejezés arra utal, hogy a szívcsakra, az érz szív központja, a
koronacsakra pedig az isteni szív központja.
Amikor a koronacsakra kell képpen aktivált, bels 12 szirma kinyílik és arany
csészeként, arany koronaként, arany lótuszként vagy arany virágként, spirituális
kiemelkedik és forog, így fogad spirituális energiát, amely szétterjed a test más
részeiben is. Szent grálként is szimbolizálják.
A királyok és királyn k által viselt korona, csak egyszer másolata a spirituálisan
fejlett személyek leírhatatlanul ragyogó koronacsakrájának.
A gyorsan forgó aranyló korona az adott személy feje tetején csillogó lángnyelvnek
t nik. Ezt szimbolizálja a pápa, a bíborosok, és érsekek süvege.
Ha a koronacsakra nagy mértékben aktivált, a fej körül megjelenik egy fénykör.
Ezért is ábrázolják a különböz vallások szentjeit fejük körül. Mivel a spirituális
fejl désnek különböz fokai léteznek, a glória mérete és fényessége is változó.
Ha valaki ikerszív meditációt végez, az isteni energia leáramlik a gyakorlóhoz,
megtölti t isteni fénnyel, szeretettel és er vel.
A gyakorló az isteni energia csatornájává válik.
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A taoista jógában az isteni energiát „mennybéli csinek” nevezik. A kabbalában
fényoszlopnak nevezik, amely arra utal, hogy tisztánlátók ezt ténylegesen
fényoszlopként érzékelik. Indiai jógik a fény spirituális hídjának vagy „antakarana”nak nevezik. A keresztények azt mondják, leszállt a szentlélek, amelyet leereszked
galamb és fényoszlop jelképez. Ez jelzi az isteni energia leereszkedését. Azok a
spirituális aspiránsok, akik hosszabb id n keresztül végezték ezt a meditációt azt
tapasztalhatják, hogy vibráló fény tölti meg a fejüket. Ez közös tapasztalás különféle
vallásokban, megfigyelhetitek ezt a hasonlóságot tapasztalataik között.
A korona csakrát csak akkor lehet megfelel en aktiválni, ha el tte a szívcsakrát is
megfelel en aktiváltuk. A szívcsakra a koronacsakra másolata. Ha megnézzük a
szívcsakrát, úgy néz ki, mint a koronacsakra belseje, amelynek 12 aranyló szirma
van.
A szívcsakra a koronacsakra alsóbb szint megfelel je.
A koronacsakra a megvilágosodás, isteni szeretet és a mindennel való egység
központja. A szívcsakra a magasabb szint érzelmek központja.
Ez a megértés, öröm, elérzékenyülés, megfontoltság, megbocsátás és egyéb finom
érzések központja. Kizárólag a magasabb szint finom érzések fejlesztése által
lehetséges megtapasztalni az isteni szeretetet. Azt megértetni egy hétköznapi
emberrel, mi az isteni szeretet és a megvilágosodás, ahhoz hasonló, mintha egy vak
emberrel szeretnék megértetni a színek mibenlétét.
A szív- és koronacsakrák aktiválásának számos módja létezik. Végezhetünk
tornagyakorlatokat vagy hatha jógát, jóga légzési technikákat, mantrákat vagy er s
szavakat és vizualizálási technikákat. Valamennyi technika hatásos, de egyik sem
elég gyors. Ezen csakrák aktiválásának egyik leggyorsabb módja a szeret
kedvességen való meditáció, illetve az egész föld áldása szeret kedvességgel. Ha a
szív és koronacsakrát használjuk a föld szeret kedvességgel áldásához, a spirituális
energiák csatornájává válnak, így aktiválódnak a folyamatban. Azzal, hogy a földet
szeret kedvességgel áldjuk világszint szolgálatot végzünk. Azért, hogy szeret
kedvességgel áldod a földet, viszonzásként sokszorosan áldott vagy. Az áldás révén
leszel áldott.Az adással kapunk- Ez a törvény!
Egy kell en aktivált koronacsakrájú személy nem éri el szükségszer en a
megvilágosodást, mivel azt is meg kell tanulnia, hogyan tudja aktiválni
koronacsakráját, ahhoz hogy elérje a megvilágosodást. Ez olyan, mintha lenne egy
bonyulult számítógépünk, de nem tudnánk, hogyan használjuk. Ha egyszer kell en
aktivált a koronacsakra, meditálnod kell a fényen, az om vagy ámen mantrán, és az
omok vagy ámenek közötti szüneten. Nem csak az om vagy ámen mantrára kell
intenzíven koncentrálni, hanem a két om vagy ámen közötti szünetre is. A fényre és
az omok vagy ámenek közötti szünetre (a csend pillanataira) való intenzív
koncentrálás révén érhet el a megvilágosodás vagy samadhi.
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A legtöbb embernél a többi csakráik meglehet sen aktívak. Gyakorlatilag minden
személynek aktív az alap csakrája, szex csakrája és napfonat csakrája. Ezek az
emberek így túlélési ösztönükkel, szexuális ösztöneikkel és azzal, hogy hajlamosak
alacsonyabb érzelmeikkel reagálni, rendkívül aktívak. A modern oktatás és
munkavégzés átható erejével, az észbeli képességek alkalmazását igénylik. Sok
embernek fejlett az ajna és a torok csakrája. Ami a legtöbb embernél nem fejlett az
a szív- és a koronacsakra. A modern oktatás sajnálatos módon túlhangsúlyozza a
torokcsakra és az ajna csakra fejlesztését, vagyis a konkrét és az elvont gondolkodás
fontosságát. Hanyagolják a szívcsakra fejlesztését. Ezért találkozhatunk nagyon
intelligens, de faragatlan személyekkel. Az ilyen személy érzelmileg nem érett, illetve
szívcsakrája meglehet sen alulfejlett. Bár intelligens és lehet „sikeres”, emberi
kapcsolatai rendkívül szegényesek lehetnek, alig van barátjuk és lehet, hogy
családjuk sincsen. Tehát, az Ikerszív meditáció gyakorlása révén, harmonikusan
kiegyensúlyozottá válhatunk. Ez azt jelenti, hogy f bb csakráink többé kevésbé
kiegyensúlyozottan fejlettek.
Az, hogy a konkrét és az elvont elmét konstruktív vagy destruktív módon
használjuk, a szívcsakra fejlettségén múlik. Ha a napfonatcsakra túlfejlett és a
szívcsakra alulfejlett illetve, ha az alacsonyabb szint aktívak és a magasabb szint
érzelmek alulfejlettek, az elme elképzelhet , hogy destruktív módon m ködik.
Azzal, hogy legtöbb ember szíve nem fejlett, a világbéke elérhetetlen álom marad.
Ezért kell a szív fejlesztését hangsúlyozni az oktatási rendszerben.
18 év alattiak ne gyakorolják az ikerszív meditációt, mivel testük még nem képes
nagy mennyiség finom energiát befogadni. Ez hosszútávon akér fizikai tüneteket
is el idézhet.
Szívbetegek, magas vérnyomással él k, vagy glaukomások se gyakorolják az
ikerszív meditációt, mivel romolhat az állapotuk.
Fontos, hogy akik rendszeresen szeretnék gyakorolni az ikerszív meditációt,
végezzenek öntisztítást vagy személyiségfejlesztést napi bels elemzéssle.
Az ikerszív meditáció nemcsak a szív- és koronacsakrát aktiválja, hanem a többi
csakrát is. Ezért a gyakorlónak minden jó és rossz tulajdonsága egyaránt
feler södik vagy aktiválódik. Ezt maga a gyakorló vagy tisztánlátó is igazolhatja.
FOLYAMAT:
Az étertest megtisztítása tornagyakorlatok végzésével. Végezz tornagyakorlatot kb.
öt percen keresztül, hogy megtisztítsd és energetizáld étertested. A gyakorlatok
során világos szürkés anyag illetve elhasznált prána rázódik le az étertestr l. A
tornagyakorlatok végzése minimálisra csökkenti a pránafelhalmozódás kockázatát
is, hiszen az ikerszív meditáció rengeteg finom energiát generál az étertestben.
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Fohász isteni áldásért. Elmondhatod saját imádságodat. Itt egy példa, amit a szerz
általában elmond:
Atyám, alázatosan fohászkodok isteni áldásodért!
Védelemért, vezetésért, segítségért és megvilágosodásért
Köszönettel és teljes hittel!
Az isteni tudatosság vagy spirituális vezet nk áldásának lehívása rendkívül fontos.
Minden komoly spirituális aspiránsnak van egy vagy több spirituális vezet je,
függetlenül attól, hogy ennek tudatában van-e vagy sem. A védelemért, segítségért
és vezetésért (útmutatásért) szükséges fohászkodni. Fohász nélkül veszélyes lehet
egy fejlett meditációs technika gyakorlása.
A szívcsakra aktiválása – az egész Föld áldása szeret kedvességgel. Néhány
másodpercig nyomd meg ujjaiddal az els szívcsakrádat. Ezt azért tesszük, hogy
könnyebb legyen a szívcsakrára koncentrálni. Koncentrálj a szívcsakrádra, és áldd
meg a Földet szeret kedvességgel. Áldás közben kicsiben magad elé képzelheted a
Földet. A szerz általában az alábbi áldást alkalmazza:
A FÖLD ÁLDÁSA SZERET KEDVESSÉGGEL
Isten szívéb l
Legyen az egész föld áldott szeret kedvességgel
Legyen áldott az egész Föld nagy örömmel, boldogsággal és isteni békével
Legyen áldott az egész föld megértéssel, harmóniával, jószándékkal és
a jót cselekvés szándékával! Úgy legyen!
Isten szívéb l, teljen meg minden érz lény szíve
isteni szeretettel és kedvességgel
Teljen meg minden érz lény szíve nagy örömmel, boldogsággal és isteni békével
Teljen meg minden érz lény szíve
Megértéssel, harmóniával, jószándékkal és
a jót cselekvés szándékával
Köszönettel…Úgy legyen!
Kezd k ezt az áldást egyszer vagy kétszer mondják csak el. Kezdetben ne vigyük
túlzásba ezt az áldást! Lehetnek, akik enyhe pránatorlódást érzékelnek a szívüknél.
Ez azért van, mert étertestük nem kell en tiszta.
Helyi sepréssel távolítsuk el e felgyülemlett energiát.
Az áldást nem szabad mechanikusan végezni. Érezni kell és teljesen át kell élni
minden egyes mondat hatását is. Alkalmazhattok vizualizációt is. A Föld áldásakor
képzeld magad elé a Föld auráját, amint kékes rózsaszínné válik.
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Amikor nagy örömmel, boldogsággal és békével áldjuk a Földet, képzelj magad elé
embereket, akiknek nehéz problémáik vannak, és mosolyognak, szívük örömmel,
hittel, reménnyel és békével telik meg. Képzeld el, hogy problémáik könnyebbé
válnak, és felvidul az arcuk. Amikor a Földet harmóniával, jó szándékkal és a jót
cselekvés szándékával áldod, képzelj magad elé embereket vagy nemzeteket a
harcmez n, amint a harcot követ en kibékülnek egymással. Képzeld magad elé,
ahogy ezek az emberek leteszik a fegyvert és megölelik egymást. Képzeld el,
ahogyan megtelnek jó szándékkal, és azzal a szándékkal, hogy megvalósítsák
szándékaikat. Ezt az áldást irányíthatjuk egy népre, vagy népek egy csoportjára. Ne
irányítsd az áldást csecsem kre, gyermekekre vagy egyes személyekre, mivel
túlterhelheti ket a meditáció által generált intenzív energia.
A koronacsakra aktiválása – a Föld áldása szeret
kedvességgel. Néhány
másodpercig nyomd meg ujjaddal a koronádat, hogy könnyebben tudj a koronádra
koncentrálni és áldd meg az egész Földet szeret kedvességgel! Amikor a
koronacsakra kell képpen nyitott, néhányan azt fogjátok érezni, valami kivirágzott
a fejetek tetején, és néhányan bizonyos nyomást is fogtok érzékelni a koronátokon.
Miután a koronacsakrát aktiváltuk, koncentrálj egyidej leg a korona- és a
szívcsakrára és néhányszor áldd meg a Földet szeret kedvességgel. Ezzel
összekapcsolod a két csakrát, és sokkal hatásosabb lesz az áldás.
A megvilágosodás elérése – meditálás a fényen, az om-on vagy ámenen és a két om
vagy ámen közötti szüneten. Ahhoz, hogy elérjük a megvilágosodást, el ször
képzeljünk el egy ragyogó fehér fénypontot a fejünk tetején, és ezzel egyid ben
magunkban kántáljuk az omm vagy ámen szót, és koncentráljunk az omok vagy
ámenek közötti szünetre (a csend pillanatára), miközben megtartjuk a fénypontot is.
Végezzük ezt a meditációt 10-15 percig. Ha teljesen tudsz egyidej leg koncentrálni
a fénypontra és a két om vagy ámen közötti szünetre, egy bels fényrobbanást
fogsz tapasztalni. Egész lényed megtelik fénnyel. Ekkor tapasztalod meg a
megvilágosodás els pillanatát, az isteni extázis els tapasztalását. A buddha tudat
vagy megvilágosodás megtapasztalásakor megtapasztaljuk és megértjük mit
mondott Jézus, amikor így szólt: „ Ha csak egy szemed lenne, egész tested megtelne
fénnyel”* (Lukács 11:34) „Mert Tebenned van a mennyei királyság” (Lukács 17:21)
Néhányaknak évekbe telhet, mire megtapasztalják a megvilágosodás els pillanatát,
vagy a Buddha tudatosságot. Másoknak lehet, hogy csak hónapokba kerül megint
másoknak csak hetekbe. Nagyon kevesek már els alkalommal sikerül elérni a
tudatosság els kiterjedését. Ez többnyire egy id sebb vagy segít segítségével tud
megvalósulni.
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A meditáció végzése közben az aspiráns maradjon semleges. Nem szabad, hogy
eredményeket várjon, vagy túl nagy elvárásai legyenek. Ellenkez esetben saját
elvárásain fog meditálni, illetve az elvárt eredményeken és nem a fényponton, az
om-on illetve az om-ok közötti szüneten.
Rendkívül fontos, hogy meditáció után elengedjük az energiatöbbletet oly módon,
hogy megáldjuk a Földet fénnyel, szeret kedvességgel, békével és jóléttel néhány
percen keresztül, amíg nem érzékeljük, hogy testünk állapota normalizálódik.
Ellenkez esetben az étertest túltelít dik, és a meditáló fejfájást és mellkasi
fájdalmat fog tapasztalni. A látható test állapota is romlani fog hosszútávon a túl
sok energia miatt. Más ezoterikus iskolák úgy engedik el az energiatöbbletet, hogy
vizualizálják, amint a csakrák sugározzák az energiatöbbletet, kisebbek és
halványabbak lesznek, de ily módon az energiatöbblet nem konstruktív módon
kerül felhasználásra.
Köszönetnyilvánítás. Meditáció után mindig mondjunk köszönetet az Isteni
hatalomnak és spirituális vezet (i)nknek az isteni áldásért.
További energiatöbblet elengedés és a test er sítése masszázzsal és
tornagyakorlatokkal. Meditálás után masszírozzuk meg a testünket és végezzünk
tornagyakorlatokat öt percig, hogy lerázzuk a többi elhasznált pránát a testünkr l,
így tovább elengedve, tisztítva és er sítve fizikai testünket. Ez megkönnyíti a prána
és spirituális energiák beépítését is, ezzel növeli a gyakorló szépségét és egészségét.
A meditálást követ en végzett masszázs és tornagyakorlatok csökkentik a
pránafelgyülemlést a test bizonyos részeiben, amelyek betegséget is okozhatnának.
Magadat is gyógyíthatod bizonyos betegségekb l azzal, hogy az ikerszív meditáció
után tornagyakorlatokat végzel. Fontos a meditációt követ torna, máskülönben a
látható fizikai test óhatatlanul gyengülni fog.
Bár az étertest fényes és er s lesz, a látható test elgyengül, mivel képtelen lesz a
hosszú távon a hátrahagyott energiának ellenállni, amely a meditáció során
keletkezik. Magadnak kell ezt megtapasztalnod ahoz, hogy teljesen megértsd.
Néhányan hajlamosak arra, hogy ne végezzenek tornagyakorlatokat meditáció után,
hogy tovább fenntartsák azt az áldott állapotot. Ezen a hajlamon úrrá kell lenni,
mivel ellenkez esetben a fizikai egészségünk romlani fog.
Id nként, ha egy spirituális aspiráns meditál, szokatlan fizikai mozdulatokat
tapasztalhat korlátozott ideig. Ez teljesen normális, mivel tisztulnak az éteri
csatornák. Hosszúnak t nhetnek az utasítások, de a meditáció maga rövid,
egyszer és hatékony. A tornagyakorlatokon kívül, mindössze 20 percet vesz
igénybe.
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A megvilágosodásnak sok foka létezik. Az intuíció vagy közvetlen szintetikus tudás
m vészete hosszú id n keresztül végzett meditációt igényel.
A világ számára végzett szolgálatként végezhetjük csoportosan is a Föld áldását
szeret kedvességgel. Ha ilyen céllal végezzük csoportban, el ször a szívcsakrán
keresztül áldjuk a Földet szeret kedvességgel, majd koronacsakrával, és végül a két
csakrával együtt. A meditáció után engedjük el az energiatöbbletet. A meditáció
többi részét elhagyhatjuk. Az áldást irányíthatjuk nem csak a Föld egészére, de egy
nemzetre, vagy nemzetek egy csoportjára is. Az áldás hatása megsokszorozódik ha
nem egyénileg, hanem csoportban végezzük. A Föld áldásának másikmódja, ha
megfelel id ben naponta rádióadásban közvetítjük, úgy hogy a hallgatók közül
néhányan, vagy mindannyian részt vesznek benne.
Ikerszív meditáció
8-1 ábra
Az isteni energia leereszkedése ikerszív meditáció közben:
Keresztény hagyományban ezt a szentlélek leszállásaként említik, taoista jógában a
mennybéli csí vagy energia leszállásának, a kabbalista hagyományban
fényoszlopnak, indiai jógában spirituális fényhídnak, vagy antakaránának.
Hasonlóképpen, ahogyan a prána energiagyógyítás képes „csodálatosan”
meggyógyítani egyszer és súlyos betegségeket, ha nagyszámú ember végzi az
ikerszív meditációt, ez csodálatosan meggyógyíthatja az egész Földet, ezáltal a Föld
harmonikusabbá és békésebbé válhat. Ez az üzenet a megfelel érettség
olvasóknak címzett, akikben él a „jót cselekvés szándéka”
GYÓGYÍTÓ ER FOKOZÁSA
Amikor egy személy az Ikerszív meditációt naponta vagy rendszeresen gyakorolja,
f csakráinak és aurájának mérete megn , ezáltal energiateste dinamikusabb és
er sebb lesz.
A fentiek igazolásához elvégezhetitek az alábbi egyszer kísérletet:
Kérj meg valakit, aki profi ebben a meditációban, vagy legalább két – három hete
rendszeresen végzi ezt a meditációt, segítsen neked a kísérletben.
Pásztázzátok meg a meditáció el tt f bb csakráit, bels és küls auráját a
meditáció el tt!
Amikor elkezd meditálni, várjatok legalább három percet, miel tt elkezdenétek
pásztázni
F bb csakráit, bels és küls auráját, és figyeljétek meg a méretbeli különbséget
meditáció el tt és alatt. Miközben az auráit pásztázzátok lassan menjetek el öt
méterre vagy messzebb az alanytól, és próbáljátok megérezni energiatestét.
Bizserg , enyhe remeg érzést fogtok tapasztalni ujjaitokon vagy a tenyereteken.
Mások lehet, hogy enyhe elektromos áramot vagy ehhez hasonlót érzékelnek.
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Órák múlva a meditáció után, a csakrák és az aura visszaáll majdnem eredeti
méretére, de ha ezt a meditációt végezzük naponta egy éven keresztül, a csakrák
átmér je négy – öt hüvelykr l (10-12 cm) legalább hat hüvelykre (15 cm) n meg.
Ez a rendszeres meditáció kumulatív hatása. Egy nagy csakrákkal és nagy bels
aurával rendelkez gyakorló er s és képes a legtöbb kisebb betegséget gyorsan,
szinte azonnal meggyógyítani. Egy profi középhaladó pránagyakorló bels
aurájának sugara legalább egy méter, egy haladó pránagyakorlójé kb. három méter.
gy igazán er s pránagyakorló mester bels aurájának sugara legalább 50 méter.
Egy nagy csakrákkal és nagy bels aurával rendelkez személy olyan, mint egy
hatalmas pumpa, míg egy kisebb csakrákkal és bels aurával rendelkez személy
olyan, mint egy mini pumpa. Ezért is nagyon el nyös ezt a meditációt naponta
gyakorolni.
Az, ha valakinek er s és dinamikus energiateste van, nemcsak gyakorló erejét
növeli, de munkabeli hatékonyságát és termelékenységét is. Miután sok hallgató
tanított, és mindenféle emberrel találkozott a szerz megfigyelte, hogy a sikeres
embereknek és fels vezet knek általában nagyobbak a csakrái – 5 vagy 6 hüvelyk
(13-15 cm) és bels aurájuk egy vagy több méteres. A mágneses személyiség
emberek vagy karizmatikus személyiségek csakrái és bels aurája általában
nagyobb, mint a hétköznapi embereké, és általában er s befolyással vannak
másokra.
Ezen kívül, ha valaki rendszeresen meditál intuitívabbá és intelligensebbé válik. Ha
problémával szembesül, nagyobb képessége lesz arra, hogy átlásson a problémán és
megtalálja a helyes vagy megfelel megoldásokat.
ARHATIKUS JÓGA
Léteznek az Ikerszív meditációnál fejlettebb meditációs technikák is. Ezek közül az
egyik, az arhatikus jóga, amely csak néhány kiválasztott számára elérhet , az
arhatikus jógát nevezhetjük a „szintézis jógájának” is. A csakrák aktiválásával
foglalkozik, valamint a kundalini felébresztésével rendszeres és biztonságos módon.
Ezoterikus gyakorlók által elkövetett egyik leggyakoribb és súlyos hiba, hogy
megpróbálják azért felébreszteni a kundalinit, hogy aktiválják csakráikat. Egy
valóban fejlett jógi vagy csikung gyakorló tisztában van azzal, hogy az alapos
öntisztítás szükséges, valamint a csakrák megfelel aktiválása, miel tt felébresztjük
a kundalinit.
Eltér esetben súlyos prána feltorlódás jelentkezhet, ha a kundalini eléri a relatíve
alulaktivált csakrákat, melyek mérete még kicsi, ez fizikai betegséget és
kényelmetlenséget okozhat.
Ezért az arhatikus jógát lehet leg egy fejlett guru vagy mester vezetésével
végezzük.
Ezért van az, hogy a f probléma nem a tanuló, hanem az oktató; saját szívünk és elménk
legyen tiszta, ha elhatároztuk, hogy másokat szeretnénk tanítani.
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A szív jószándéka, jóakarat valamint egy bels átalakulás nélkül, amelyet a jelenlétért cserébe
kapunk, nem lehet az ember számára sem béke, sem boldogság.
-

J. Krishnamutri, Oktatás és az élet jelent sége

… a Szeretet mindig a legjobbat hozza ki a gyermekb l és az emberb l.
Az oktatás legf bb célja a megvilágosodás.
-

Alice Bailey, Újkori oktatás

IKERSZÍV MEDITÁCIÓ
Az étertest megtisztítása érdekében legalább öt percig végezz tornagyakorlatot!
Fohászkodj isteni áldásért!
Szívcsakrád aktiválása érdekében koncentrálj rá, és áldd meg az egész Földet
szeret kedvességgel!
Koronacsakrádat aktiváld úgy, hogy koncentrálsz rá, majd áldd meg az egész földet
szeret kedvességgel. Majd szív és koronacsakrádra koncentrálva egyidej leg ismét
áldd meg az egész Földet szeret kedvességgel!
A megvilágosodás eléréséhez koncentrálj a fénypontra, az om-ra vagy ámenre és az
om-ok vagy ámenek közötti szünetre!
Az energiatöbblet eleresztéséhez áldd meg a Földet fénnyel, szeretettel és békével!
Mondj köszönetet!
A testr l a további energiafelesleget masszázzsal és további tornagyakorlatokkal
ereszd el!
A FÖLD ÁLDÁSA SZERET KEDVESSÉGGEL
Isten szívéb l
Legyen az egész Föld áldott szeret kedvességgel
Legyen az egész föld áldott nagy örömmel, boldogsággal és isteni békével
Legyen az egész Föld áldott megrtéssel, harmóniával, jószándékkal és a jót cselekvés
szándékával! Úgy legyen!
Isten szívéb l, teljék meg minden érz

lény szíve isteni szeretettel és kedvességgel!

Teljék meg minden érz lény szíve nagy örömmel, boldogsággal és isteni békével!
Teljék meg minden érz lény szíve megértéssel, harmóniával, jószándékkal és a jót
cselekvés szándékával!
Szeretettel, úgy legyen!
FELHATALMAZÁS AZ UTÁNNYOMÁSRA
AZ IKERSZÍV MEDITÁCIÓ RENDKÍVÜL HATÁSOS ESZKÖZ A
VILÁGBÉKE
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ELÉRÉSÉHEZ; EZÉRT EZT A MEDITÁCIÓS TECHNIKÁT
TERJESZTENI KELL. A SZERZ EZENNEL MINDEN ÉRDEKL D
SZEMÉLY
SZÁMÁRA
ENGEDÉLYEZI
EZEN
FEJEZET
ÚJRANYOMTATÁSÁT, MÁSOLÁSÁT, ÉS ÚJRA EL ÁLLÍTÁSÁT,
AMENNYIBEN MEGFELEL KÉPEN HIVATKOZIK A SZERZ I
JOGOKRA.
(ALÁÍRÁS) CHOA KOK SUI MESTER
A pránagyógyítás si m vészete és tudománya ©1990,
kiadás 1992, 1994, 1995, 1996 újranyomva Indiában
Choa Kok Sui Mester m ve, 8. fejezet, 227-239.oldal
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H MELLÉKLET – AZ IKERSZÍV MEDITÁCIÓ SZÖVEGE
A MEDITÁCIÓ A VILÁGBÉKÉÉRT GYAKORLÁSA
Az oktató használja Choa Kok Sui Mester „Meditáció a Világbékéért+ CD-jét.
Amennyiben a CD nem áll rendelkezésre, az oktató maga is levezetheti a meditációt, bár ezt
csak végszükség esetén ajánljuk.
Fohászkodjunk isteni áldásért
A legfels bb Istenhez, az Isteni Atyához és Isteni Anyához
Spirituális tanítómhoz és minden spirituális tanítóhoz, minden szent mesterhez
minden szenthez, minden angyalhoz, spirituális segít höz és minden nagyhoz
Köszönjük áldásaitokat, a vezetést és isteni szeretetet
Köszönjük az isteni kedvességet, a megvilágosodást
az isteni egységet, isteni segítséget és védelmet
Köszönettel, teljes hittel
Idézz fel egy boldog eseményt
Hagyj id t magadnak. Idézz fel egy boldog eseményt!
Éld át újra a kedvesség, gyengédség, és szeretet tökéletes érzéseit
Mosolyogsz, szeretettel és boldogsággal telve
Szív energiaközpontod a szeretet lénye
Gyengéden és szeretettel mosolyogj a szívkedre
Mondj szeret és kedves szavakat a szívednek
Várj a válaszra!
Érzed, ahogyan szív energiaközpontod szetetettel, élvezettel és áldással
felel?
Csodálatos ez az érzés.
Idézz fel egy másik boldog eseményt! Éld át újra ezt a boldog
eseményt!
Érezd! Mosolyogj korona energiaközpontodra!
Korona energiaközpontod az isteni szeretet lénye
Mondj szeret szavakat az isteni szeretet e lényének!
Szeretettel és gyengéden mosolyogj korona energia központodra!
Várj a válaszra!
Érzed, ahogy korona energiaközpontod isteni szeretettel és isteni
kedvességgel felel?
Megáldjuk a Földet szeret kedvességgel
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Nagyon finoman érintsd meg bal kezeddel a szíved!
Emeld a kezeidet mellmagasságba, kifelé fordított tenyérre!
Csendben ismételd utánam:
Uram! Tégy engem békéd eszközévé!
Engedd, hogy az isteni béke csatornájává válj!
Érezd a bels békét!
Képzelj magad elé egy kis labda méret Földgolyót!
Érezd magadban a békét!
Sugározd ezt a békét a Földre!
Érezd magadban a bels békét!
Oszd meg az el tted lév Földdel!
Ahol gy lölet van, hadd vessek szeretetet!
Érezd magadban a szeretetet!
Érezd magadban a kedvességet!
Engedd, hogy az isteni szeretet és isteni kedvesség csatornájává válj!
Áldd meg az egész Földet, minden személyt, minden lényt szeretettel
és kedvességgel!
Képzeld, ahogy rózsaszín fény áramlik a szívedb l a kezedbe és
onnan a Földre!
Ahol gy lölet van, hadd vessek szeretetet!
(Engedd, hogy az isteni szeretet csatornájává válj!)
Hol sértés ott megbocsátás
Áldd meg a Földet a megbékélés érzésével, a megértés érzésével,!
Harmóniával és isteni békével!
Hol kétségbeesés ott remény, hol kétely ott hit
Engedd, hogy az isteni remény és isteni hit csatornájává válj!
Áldd meg az egész Földet reménnyel és hittel!
Áldd meg azokat, akik nehéz id ket élnek!
Áldd meg ket reménnyel és hittel!
Áldd meg ket isteni er vel!
Mondd nekik: Meg tudjátok csinálni! Áldottak vagytok reménnyel és
hittel!
Hol sötétség, ott fény, szomorúság – öröm
Áldd meg a Földet fénnyel és örömmel!
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Különösen azokat, akiknek fájdalmai vannak,
depressziósak
Áldd meg ket isteni fénnyel és isteni örömmel!
Koncentrálj a koronádra, és csendben kövess!

azokat,

akik

Isten szívéb l

Legyen az egész Föld áldott szeret

kedvességgel!

Engedd, hogy az isteni szeretet és isteni kedvesség csatornájává válj!
Áldd meg a Földet szeret kedvességgel!
Képzeld, ahogyan aranyló fény árad kezeidb l az el tted lév kis
Földre!
Isten szívéb l
Legyen áldott az egész Föld
Megértéssel, harmóniával és isteni békével;
Jó szándékkal és a szándékkal, hogy jót cselekedjünk!
Áldott legyen minden!
Légy tudatában egész testednek.
(lassan fújd ki a leveg t!)
Koncentrálj a szívedre és koronádra egyidej leg!
(Végy mély lélegzetet! Lélegezz mélyen, és tartsd bent a leveg t!)
Légy tudatában egész testednek!
(Lassan engedd ki a leveg t!)
Érzed, ahogyan egész testedet megtölti az isteni áldás?
Képzeld magad elé a kis földet!
Ismét koncentrálj a szivedre és a koronádra!
(Csendben, magadban ismételd utánam!)
Isten szívéb l
Legyen minden személy, minden lény
Áldott isteni szeretettel
Áldott kedvességgel!
Érezd a kedvességet!
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Legyen áldott az egész Föld, minden személy, minden lény
Kedvességgel, isteni kedvességgel
Gyengédséggel, melegséggel és bels szépséggel
Isteni áldással és isteni egységgel mindennel
Érezd sz isteni áldást, az isteni kedvességet és oszd meg az egész
Földdel, minden személlyel és minden lénnyel.
(Lágyan engedd a kezedet az öledbe)
Képzelj egy aranyló lángocskát a koronádon
Érezd az aranyló lángocska min ségét
Érezd az aranyló lángocskából sugárzó szeretetet, békét és isteni áldást.
Érezd az isteni kedvességet és isteni örömet.
Gyengéden, magadban kántáld az OM mantrát)
Légy tudatában a két OM közötti szünetnek és csendnek
Tedd ezt szeretettel és légy jelen
Ismét képzeld el az aranyló lángocskát
Magadban kántáld az OM mantrát tizenkétszer)
Légy jelen, és engedd el!
(Gyengéden és szeretettel térj vissza a testedbe most!)
Érezd az áldást, érezd a szeretetet, érezd az isteni kedvességet!
(Lassan, gyengéden mozgasd az ujjaidat! El fogjuk engedni az
energiatöbbletet.
Ismét emeld fel kezeidet mellmagasságba, kifelé fordított tenyérrel!)
Ismét képzeld magad elé a kis Földet!
Magadban mondd)
Legyen áldott az egész Föld isteni szeretettel, isteni er vel
Legyen az egész Föld minden személy, minden lény áldott!
Legyen béke, harmónia, fejl dés, spiritualitás és felvirágzás mindeneknek!
Áldott legyen minden!
Áldd meg az országodat isteni fénnyel, isteni er vel
fejl déssel, spiritualitással és b séggel!
Áldd meg a városodat békével, renddel és spiritualitással,
Isteni szeretettel és virágzással!
Áldd meg szeretteidet, rokonaidat, kollégáidat és barátaidat
isteni szeretettel és kedvességgel
és sok jóval
Áldott legyen minden!
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(Engedd le a kezeidet a térded mellé, lefelé fordított tenyérrel!)
Az energiatöbbletet Földanya megáldásával engedjük el.
Koncentrálj a talpadra és a gerincoszlopod alsó végére!
Képzeld, ahogyan innen aranyló fénysugár érkezik a Földbe 3 méter
mélyen!
Legyen Földanya áldott isteni fénnyel, isteni szeretettel, isteni er vel
Áldott legyen Földanya!
Legyen áldott Földanya!
Újuljon meg, és legyen áldott Földanya!
Köszönetnyilvánító fohász:
A legfels bb istenhez, köszönjük nagy-nagy áldásaidat!
Mennyei atyánkhoz és anyánkhoz
Köszönjük az isteni áldást és megfizethetetlen áldásaitokat
Spirituális tanítómhoz
Minden spirituális tanítóhoz
Minden szentekhez, szent angyalokhoz, spirituális segít khöz
Különösképpen a szeretet angyalaihoz és minden nagyokhoz
Köszönjük nag-nagy áldásaitokat!
Köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk a szeretetet és az isteni áldást
Szeretettel és teljes hittel!
- Idézet a Világékéért végzett meditáci c. CD-r l, kiadt
Choa Kok Sui Mester, Felel s szerkeszt és hangkeverés
Charlotte Anderson
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I MELLÉKLKET – FEHÉR FÉNY MEDITÁCIÓ
MÁS ISKOLÁK, AMELYEK FOGLALKOZNAK A FEHÉR FÉNY
MEDITÁCIÓVAL
Ezt az általános tisztító és energetizáló módszert általában Fehér fény meditációnak
vagy Középs oszlop meditációbak nevezik. Különböz keleti és nyugati
ezoterikus iskolák alkalmazták a Középs oszlop meditációt.
A lényegi technikák a vizualizáció és a vibráló hangzás, melyek mindketten
el segítik az mikrokozmukis Életfa felébresztését, kapcsolódva ennek
makrokozmikus analógiájához, valamint a vitális energiák tudatos
manipulációjához. A tényleges technikai módok leírása Regardie: A középs oszlop
c. írásában találhatók)
Az alap Középoszlop gyakorlat és az áramoltatás lehet ségének célja, nemcsak az,
hogy a vitális energia akaratlagos és tudatos csatornájává váljunk, ez a cél ennél
sokkal egyszer bben is elérhet más módszerekkel. A gyakorlat els dleges célja a
spirituális és fizikai m ködés különböz
szintjeinek tudatos egyesítése és
gyakorlati integrációja. Ha ebb l a szempontból közelítjük meg, az MPE (középs
oszlop gyakorlat) csodálatosan beteljesíti feladatát, és varázslatos gyakorló eszközzé
válik.
Ezen a ponton kell megjegyeznünk, hogy az MPE (Középs oszlop gyakorlat) a
keterikus vagy isteni fényt kívánja lehívni a makrokozmoszból, az aspiráns
tudatosságának legmagasabb központjába, majd tovább lefelé az alacsonyabb
szintekre, végül az evilági jelenlétbe.
- Idézet Nicholas Graham Scheman
A mágikus Messiás c. írásából, www.
christian-hermetic.com/2009/05/
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J MELLÉKLET – KUTATÁSI FORRÁSOK
Ennek a prána energiagyógyításról szóló kézikönyvnek a szerz je végezte Choa
Kok Sui Mesterrel együtt az alábbi könyvek átírását, összeállítását és szerkesztését.
Choa Kok Sui Mester: A modern pránagyógyítás és az arhatikus jóga eredete
©2006
Choa Kok Sui Mester: Arany lótusz szútra a Pránagyógyításról ©2004
MCKS KUTATÁSAI SORÁN FELHASZNÁLT FORRÁSOK
Alice Bailey: Ezoterikus gyógyítás, ©1953, New York, Lucis Publishing Company
W.J Kilner: Az aura, ©1911, York Beach, Maine, Samuel Weiser, Inc.
Hiroshi Motoyama: Teóriák a csakrákról: Híd a magasabb tudatossághoz ©1981,
Wheaton, Ill. The Theosophical Publishing House.
Ez a könyv foglalkozik Dr. Hiroshi Motoyama csakrákkal végzett kísérleteivel és
személyes tapasztalataival.
Arra vonatkozóan is utasításokat tartalmaz, hogyan aktiváljuk a csakrákat.
Kínai akupunktúrás meridiánok és indiai nadik összehasonlítása.
A könyv nagyon érdekes és sok információt tartalmaz.
idézet Choa Kok Sui Mester: Csodák pránagyógyítással
c. könyvéb l, 4. kiadás, ©2004, 2. fejezet, 39-41. oldal
Gurujink, Choa Kok Sui Mester számos érdekes dolgot ismertet az
energiatestr l abben a könyvében, Csodák pránagyógyítással.
C.W. Leadbeater: A csakrák, ©1927 The Theosophical Publishing House,
Adyar, Madras.
Ez a könyv foglalkozik a prána különböz típusaival. Részletezi az alkohol,
drogok és dohány negatív hatásait az étertestre.
A csakrákról (energia központokról) 10 színes ábrát tartalmaz, Leadbeater
tisztánlátó megfogyelései alapján.
Alice Bailey: Ezoterikus gyógyítás ©1953, New York, Lucis Publishing
Company
W.J Kilner: Az aura, ©1911, York Beach, Maine, Samuel Weiser, Inc.
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A.E. Powell: Az éteri másolat ©1969, Wheaton, III. The Theosophical
Publishing House, Quest Books
Lényegében ez a könyv értekezés az étertestr l és éteri jelenségekr l.
Nagy mértékben Madame Blavatsky, C.W. Leadbeater és Annie Besant
írásain alapulnak.
Ezeke a rendkívül fejlett tisztánlátók, tisztánlátó kutatásokat és kísérleteket
folytattak.
Feljegyezték megfigyeléseiket 1807 és 1923 között.
Hiroshi Motoyama: Teóriák a csakrákról: Híd a magasabb tudatossághoz
©1981, Wheaton, Ill. The Theosophical Publishing House.
Ez a könyv foglalkozik Dr. Hiroshi Motoyama csakrákkal végzett
kísérleteivel és személyes tapasztalataival.
Arra vonatkozóan is utasításokat tartalmaz, hogyan aktiváljuk a csakrákat.
Kínai akupunktúrás meridiánok és indiai nadik összehasonlítása.
A könyv nagyon érdekes és sok információt tartalmaz.
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K MELLÉKLET – NAGY VÍZIÓ AZ ARANYKORRÓL
A nagy vízió
A cél, hogy minden családban legyen egy pránagyakorló.
Egy arhatikus jógi minden ezer emberb l, a jelenlegi hét milliárdos népességgel
számolva, ez azt jelenti, hogy lesz hét millió arhatikus jógi.
Minden tíz arhatikus jógi közül ki kell nevelni egy szenior arhatikus jógit.
Így összesen hétszázezer szenior arhatikus jógi lesz.
Minden száz szenior arhatikus jógiból a cél, hogy legyen egy bébi arhat.
Így lesz hétezer bébi arhat.
Minden száz bébi arhat közül a cél, hogy kineveljünk egy teljesen érett arhatot vagy
nagy arhatot. Ez összesen hetven teljesen érett vagy nagy arhatot jelent.
A hetven teljesen érett arhatból reményeink szerint lesz három Szent Mester, vagy
három Nagyság.
Ha ezt sikerül elérni százötven éven belül, megváltozik az egész világ, és a
felismerhetetlenségig halad el re.
Ha sikerül elérni ezt a célt, megvalósul a Menyország a földön!

idézet Choa Kok Sui Mester: A Modern pránagyógyítás
és az arhatikus jóga eredetec. könyvéb l, 1. kiadás, ©2006,
14. fejezet, 199. oldal
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L MELLÉKLET – AZ ENERGIAGYÓGYÍTÁS A KÍNAI
HAGYOMÁNYOS ORVOSLÁS RÉSZE
BEVEZETÉS
Az si kínai orvostudományban a gyógyítási szakértelemnek öt szintje létezik. Az
els t Tui Na. A gyakorló kezeivel masszíroz. Ezt más néven akupresszúrának is
hívják. Ez az els szint. A második szinten a gyakorló gyógynövényeket használ,
id nként állati eredet termékeket vagy ásványokat a kliens gyógyításához. A
harmadik szinten a gyakorló akupunktúrát vagy moxibustiont alkalmaz. A negyedik
szinten a gyakorló oly módon alkalmazza az akupunktúrát, hogy energiát közvetít a
t be, a meridiánokba és a bels szervekbe. Ez a gyakorló képességek magasabb
szintje, amely az si Kínában további évek tanulását és gyakorlatát igényelte. Az
ötödik szint igényli a legmagasabb szint gyógyítási szakértelmet, amely a csí
energia sugárzása t k használata vagy fizikai érintés nélkül. A csí energiát közelr l
vagy nagy távolságra is sugározzák, akár egyik kontinensr l a másikra. Az si
Kínában és Indiában annak a technikája, hogy ply módon sugározzunk csí energiát
közelre vagy nagy távolságra, hogy eközben nem fáradunk el, szigorúan rzött
titok volt.
A csí energia fizikai érintés nélküli sugárzását gyakorló csikungnak nevezik, és két
iskolára osztható a Bels és a Küls Iskolára. A Bels gyakorló csikung iskola
népszer bb. Hosszú évekbe telik az értékes csikung energia kifejlesztése. Saját
bels csí energiánk használata kliensek gyógyítására kimerít és fárasztó, ezért van
az, hogy a kínai gyakorlók naponta csak két vagy három beteget gyógyíthatnak
ennek a módszernek a segítségével.
A Küls gyakorló csikung iskola kevésbé népszer , és a nagyközönség számára
szinte nem is ismert. Ez az iskola a leveg b l és a földb l használja a csí energiát,
és ezt irányítja a kliensre gyógyítás céljából. A Küls gyakorló csikung iskola
fejlettebb, mint a Bels gyakorló csikung iskola. A küls gyakorló csikung
alkalmazása nem kimerít és nem fárasztó a gyakorló számára. Egy jó Küls
gyakorló csikung mester akár 20-30 klienst is tud kezelni naponta.
Choa Kok Sui Mester szerint a Bels gyakorló csikung iskola és a Küls gyakorló
csikung iskola ugyan annak az érmének két oldala. Annak érdekében, hogy valaki jó
küls csikung gyakorlóvá váljék, bizonyos mennyiség bels er vel kell
rendelkezni, amellyel szerencsére a legtöbb ember rendelkezik. Minél nagyob
valakinek a bels csí energiaszintje, annál nagyobb mennyiség küls csít képes
fölvenni és a kliens felé sugározni. A bels csí er meditációval fejleszthet ,
növelhet . A koronacsakra vagy bai hui (100 ösvény találkozási pontja) aktiválása
rendkívül fontos. Ezért nagyon ajánlott az Ikerszív meditáció gyakorlása, mivel ez
az egyik leggyorsabb út a koronacsakra aktiválásához.
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A Bai HUi a spirituális energia belépési pontja. Aktiválása nélkül lehetetlen er s
bels csí kialakítása. Ezért rendkívüli ajánlatos az Ikerszív meditációt gyakorolni.
Jóga- és fizikai légz gyakorlatok végzése nagy segítséget jelent, mivele ezek
fokozzák a gyakorló er t. Még er sebbek lehetünk, ha gyakoroljuk az arhatikus
jógát vagy más magasabb szint meditációkat.
A küls gyakorló csikungot Choa Kok Sui Mester rendkívül forradalmi módon
oktatja. Könny megtanulni és gyakorolni. Ez is az akupunktúrás pontokat
használja, de nem a hétköznapi akupunktúrás pontokat. A 11 f akupunktúrás
pontot használja, amelyeket ta xue lun –nak hívnak( a „ta” jelentése „nagy”; a xue
jelentése „akupunktúrás pont”; a lun „forgó kerek”-et jelent). Félig-f
akupunktúrás pontokat is használ, amelyeknek neve xiao xue lun (a xiao jelentése,
„kicsi”).
Mivel a Küls gyakorló csikung iskola tanulóinak nem kell akupunktúrás pontok
százait megtanulniuk, csak néhány nagyobb és félig nagy akupunktúrás pontot, a
tanulás könnyebb és gyorsabb.
Az si id kben nagyfokú tudományos és kulturális csere zajlott India és Kína
között. Indiában a küls gyakorló csikungot nevezik Pránagyógyításnak. A f bb és
félig-jelent s akupunktúrás pontok nevezik alcsakráknak. Choa Kok Sui Mester
tanította meg a Nyugatnak és a világ más tájain a küls gyakorló csikung iskolát,
pránagyógyításként.
idézet Choa Kok Sui Mester: Csodák pránagyógyítással
c. könyvéb l, 4. kiadás, ©2004, Bevezetés
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M MELLÉKLET – TESTHELYZETEK, MELYEK NÖVELIK AZ
ENERGIA FELVÉTELT
EGYIPTOMI PÓZ
1, Álljatok fel
2, Kérlek, zárjátok az energia kört. Érintsétek nyelveteket a szájpadláshoz.
3, Egyszer en emeljétek fel egyik kezeteket felfelé, fogadó helyzetbe és
koncentráljatok tenyeretekre.
4, A másik kezeteket helyezzétek adó helyzetbe. Mindkét karotok kissé nyitva
legyen.
5, Adjatok id t magatoknak.
6, KOncentráljatok mindkét tenyeretek közepére
7, Érzitek, ahogy az energia a felemelt kezetek tenyerébe áramlik?
8, Lélegezzetek be – fókuszáljatok a fogadó kézre
9, Lélegezzetek ki – fókuszáljatok az adó kézre
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

AZ ÉG ELÉRÉSE PÓZ
Néhány kínai harcm vész, beleértve a csikung gyakorlókat is „az ég elérése”
gyakorlatát végezték.
Egyik kéz felemelve az ég felé néz, a másik tenyérrel lefelé a föld felé. Váltogatják a
kezeket.
1, Kérlek, zárjátok az energia kört
2, Egyik karotokat emeljétek az ég felé tenyérrel felfelé. Koncentráljatok
tenyeretekre.
3, Másik kezeteket helyezzétek közvetít pózba.
4, Adjatok magatoknak id t
5, Koncentráljatok mindkét tenyeretek közepére.
6, Érzitek, ahogy a felemelt kezetekbe áramlik az energia?
7, Lélegezzetek be – Fókuszáljatok a fogadó kézre
8, Lélegezzetek ki – fókuszáljatok az adó kézre
-

Idézet Charlotte Anderson jegyzeteib l

KÉNYELMES ÉGI PÓZ
1, Kérlek, zárjátok az energia kört
2, Helyezzétek egyik kezeteket a lazán a lábatok mellé tenyérrel kissé felfelé és
koncentráljatok a tenyeretek közepére.
3, Másik kezeteket helyezzétek közvetít pózba
4, Adjatok magatoknak id t
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Koncentráljatok egyszerre mindkét tenyeretek közepére!
7, Lélegezzetek be – Fókuszáljatok a fogadó kézre
8, Lélegezzetek ki – fókuszáljatok az adó kézre
Érzitek az energia áramlását a fogadó kezetekben?
-
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