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IMPORTANTE
 Este manual contém informações gerais sobre algumas condições médicas
e tratamentos energéticos. Ele não é extensivo ou completo. Para obter
informações quanto às condições e/ou tratamentos médicos, consulte
textos apropriados e outros recursos.
 A informação fornecida não tem a intenção de ser utilizada como
aconselhamento médico, nem deve ser usada para substituir tratamentos
médicos.
 A maioria dos praticantes e instrutores não são profissionais licenciados da
medicina - nem são médicos ou cirurgiões. A profissão médica
devidamente licenciada pratica a medicina ou outra especialização de saúde
com licença emitida por uma agência governamental.
 Tratamentos de cura energética não são reconhecidos legalmente ou
licenciados em qualquer um dos estados nos Estados Unidos da América,
nem em seus territórios, nem em quaisquer outras áreas globais. O uso
desta modalidade como suporte a maior bem estar... pode ser considerado
uma opção de vida pessoal. Alguns Clientes e Praticantes também podem
considerar que seja uma expressão de sua prática espiritual pessoal.
 Na prática do seu trabalho, o Praticante nunca deve se referir a si mesmo
como "Doutor". NUNCA deve diagnosticar um Cliente ou prescrever
medicamentos, ervas ou outros tratamentos a menos que seja legalmente
autorizado a fazê-lo.
 O sistema de cura energética - treinado neste Workshop - é um simples
sistema de técnicas que usa energia - para reequilibrar ou harmonizar o
sistema energético do corpo - incluindo o seu campo bio-eletromagnético e
seu campo de informação de energia
 Um lembrete muito importante para o Praticante é: NUNCA tocar o corpo
físico do cliente - a menos que tenha uma licença para fazê-lo. Da mesma
forma que nunca deve interferir com os tratamentos médicos prescritos
ou drogas sob prescrição médica.
 Nenhuma reivindicação ou garantia pode ser feita em relação ao resultado
de tratamentos ou sessões. Deve-se reconhecer que vários fatores afetam o
resultado potencial de tratamentos, incluindo a experiência do Praticante, a
receptividade do cliente para o tratamento e seu Karma.
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NOTA DA COMPILADORA
De acordo com a Wikipedia:
´Os historiadores e sociólogos têm comentado sobre a ocorrência, na ciência,
GRVIHQ{PHQRVGD´dHVFREHUWDLQGHSHQGHQWHP~OWLSODµ.
5REHUW.0HUWRQGHILQLXWDLV´múltiplasµ cRPR´casos em que descobertas
semelhantes são feitas por cientistas que trabalham de forma independente

XPGRRXWURµ

´Às vezes as descobertas são simultâneas ou quase, às vezes um cientista fará
uma nova descoberta que, desconhecida para ele, alguém fez - DQRVDQWHVµ
Do ponto de vista desta compiladora o mesmo fenômeno existe
dentro do campo das ciências esotéricas e aplica-se a muitos outros temas ...
Portanto, o brilhantismo de seu parceiro espiritual, Professor e Mentor Maha
Atma Choa Kok Sui - é comparável neste sentido.
Enquanto ele é por vezes descrito FRPR R ´inventorµ da Cura Prânica
Moderna - neste manual, foi notado que várias técnicas e a maioria dos
aspectos desta Modalidade de Cura Energética ²
PRÉ-EXISTIA À PUBLICAÇÃO DO
PRIMEIRO LIVRO DO AMADO MESTRE QUE FOI PUBLICADO
PELA PRIMEIRA VEZ EM DEZEMBRO DE 1987.
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INTRODUÇÃO AO
MANUAL DE NÍVEL I
Cura Prânica, Prana Terapia, Prana Yoga Vidya, Yoga Prana Vidya, Prana
Chiktsa (Tratamento), Terapia Prânica, Ceprana ... e Cura com Energia Prânica
são todas as formas de tratamento com Prana ... originárias da Literatura
Védica da Índia, bem como a partir de várias outras tradições antigas e escolas
de Yoga e ciências esotéricas.
Leitores de diferentes tradições podem ler e substituir vários termos para Cura
com Energia Prânica de Yoga Prana Vidya ou Prana Yoga Vidya ou outros ...
de modo a melhorar a sua compreensão do texto.
Em regiões onde estes termos são mais confortáveis ... O leitor pode substituir
o termo Pranic Energy Healing , por qualquer outro considerado mais
apropriado.
Isto pode ser feito porque eles são geralmente sinônimos dentro do contexto
deste manual.
Esta coletânea de antigos conhecimentos é também uma parte da Medicina
tradicional chinesa e também está relacionada com a "imposição de mãos" na
tradição cristã e na tradição japonesa ao ´Do Inµ. (enquanto toda a energia usada a principal diferença está no não Tocar o cliente).
Uma das características mais marcantes de modalidades de tratamento energético é
a aplicação do tratamento... SEM QUALQUER CONTATO FÍSICO
Portanto, praticantes NUNCA devem tocar fisicamente o cliente. Os
tratamentos só devem ser realizads no nível de energia!
Em Tratamentos Energéticos curtos - estão incluídos modalidades
extremamente antigas que foram utilizadas durante séculos para trazer
equilíbrio e harmonia em Sistemas de Energia do Corpo Humano - incluindo
os Corpos Físico, Mental e Emocional.
As aplicações de Energia dadas aqui podem ser utilizadas para criar uma
estabilização penetrante e maior equilíbrio da mente, GRFRUSRHGR´HVStULWRµ
ou da Alma (Atma) de uma pessoa.
Tratamento Energético é estritamente uma modalidade de apoio à medicina
alopática e os praticantes encorajam os clientes a ver médicos regularmente
para tratamentos e recomendam fortemente que estes sigam os seus conselhos
no que diz respeito a questões médicas.
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Em certas áreas globais D ´curaµ como tal - é estritamente reservada para
profissionais de saúde treinados. Em muitos países - praticantes de energia QmRVmROHJDOPHQWH´licenciados ou registradosµ dentro do país ou da cidade não podem praticar ´FXUDµ de qualquer tipo - no entanto, enquanto
tratamentos energéticos forem considerados como harmonização e
balanceamento na natureza - Praticantes são aconselhados a NÃO usar a
WHUPLQRORJLD´curaµ.
Nem há qualquer razão para o cliente remover suas roupas, a fim de receber
um tratamento Energético.
É a percepção da compiladora deste material, que esta informação deva ser
compartilhada e espalhada de maneira irrestrita de modo que possa esclarecer
a natureza histórica deste trabalho e seus grandes benefícios. Tais
ensinamentos inestimáveis compreendem a Verdade Universal.
Meditemos sobre a idéia de que a VERDADE É UNIVERSAL ...
Nenhuma pessoa ou entidade ou pessoas, sempre tem a (Verdade);;
tem agora ... ou nunca vão ter, o monopólio da Verdade.
Há Verdade em todos os ensinamentos - mas ... nenhum tem TODA a
verdade ...
ao Meditar, vamos levar em nossas mentes as palavras Rig Veda de mil-anos,
que dizem:
´A VERDADE É UMA SÓ - HOMENS CHAMAM ISTO POR MUITOS
120(6µ
- Extraído: The Inner Teachings of the Philosophies and
Religions of India, por Yogi Ramacharaka, © 1908

Que este manual ajude a trazer conforto, equilíbrio, harmonia e transformação
para todas as pessoas.
Com sinceros votos para que toda a humanidade encontre de forma rápida e
prática a propagação de - Paz, Amor e Cura.
Charlotte Anderson

Pranic Energy Healing pXPWHUPRTXH IRL´registradoµ como marca registrada
nos EUA por Charlotte Anderson.
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MANUAL DO NÍVEL l
LIVROS USADOS COM FREQUÊNCIA.
NEM TODOS OS LIVROS ESTÃO LISTADOS AQUI ...
NO ENTANTO ELES ESTÃO ANOTADOS NO COMEÇO DE CADA
LIÇÃO.
The Sciences of Psychic Healing, por Yogi Ramacharaka, ©1909
The Hindu Sciences of Breath, por Yogi Ramacharaka, ©1909
Lessons in Yogi Philosophy and Eastern Mysticism, por Yogi Ramacharaka, ©1903
The Chakras, por Charles W. Leadbeather, ©1927
The Etheric Double, por Arthur E Powell ©1925
The Ancient Secret of the Fountain of Youth, por Peter Kelder, ©1939
Rosicrucian Digest 1936
Rosicrucian Digest 1940
True and Invisible Rosicrucian Order, por Paul Foster Case, ©1985
The Psychic Healing Book, por Amy Wallace e Bill Henkin, ©1978
Hands of Light, por Barbara Ann Brennan, ©1987
Kahuna Healing, por Serge Kahili King, ©1983
Reincarnation & Karma, por Edgar Cayce ©2006
Story of Karma, por Edgar Cayce ©1994.
Para referências adicionais por favor, veja o anexo B ao final deste manual.
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Organização
Power Point
Livros de referência *
Internet

INTRODUÇÃO
Aproximadamente 10 min
The Psychic Healing Book,by Amy Wallace
& Bill Henkin, ©1978
www.pranichealing.org

* Estas referências do livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

ORIENTAÇÃO DO WORKSHOP
BEM-VINDO AO NÍVEL I

(Notas ao instrutor)
1. Agradeça o organizador do workshop
2. Pergunte aos alunos de onde eles vieram, a fim de participar do workshop.
3. Pergunte quantos alunos estão reciclando este workshop
4. Pergunte: "Por que você quer fazer este curso?"
Este curso não vai fazer de você um especialista na área de tratamentos de
energia.
Neste curso você vai aprender a tecnologia essencial que lhe permitirá
começar a desenvolver os níveis de qualificações fundamentais para
tratamentos energéticos.
Por favor, não comece a julgar imediatamente ou avaliar o que você ouve.
Tome seu tempo, experiencie, avalie, e depois chegue a sua própria conclusão.
Você concorda com essa abordagem?
(Espere a resposta dos alunos.)
MANTENHA A MENTE ABERTA
Este curso lhe dará uma compreensão baseada na energia do nosso mundo.
Por favor, mantenha uma mente aberta e uma atitude flexível.
Através destes Ensinamentos os alunos podem começar a entender técnicas
simples que permitem ao Praticante direcionar a energia para várias partes da
vida - incluindo:
-

Tratamentos
Éticas
Ambiente
As energias de materialização
Espiritualidade
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Leitores vão começar a entender que tudo na vida é uma forma de energia.
Ao utilizar técnicas simples, a energia pode ser modificada, melhorada,
reduzida ou transformada de um estado para outro.
A capacidade de cada aluno a compreender o mundo em si vai ser reforçada.
Isso ocorre ao aprender a aplicar as técnicas de Energia, ao corpo humano.
Deste ponto de partida podemos começar a utilizar a energia, a fim de efetuar
mudanças positivas em nossa vida e no mundo em si.
PERMITA A RÁPIDA APRENDIZAGEM
Reduza a sua resistência, sentando confortavelmente em sua cadeira com os
pés apoiados no chão e com os braços relaxados e abertos.
Fique neutro, e não resista a qualquer coisa. Observe agora, nós não dissemos
que você tem que acreditar em tudo o que o que é dito, ou que você não deve
ter sentimentos, pensamentos ou respostas corporais a estímulos. Pelo
contrário, ao fazê-lo seria resistir a ter os seus próprios impulsos, o que
certamente não é uma posição neutra.
- Extraído do livro ´7KH3V\FKLF+HDOLQJ%RRNµ,
por Amy Wallace e Bill Henkin, Página 84, ©
1978

Nós pedimos que você não cruze as pernas ou os braços durante os próximos
dois dias. Sua posição relaxada e aberta irá aumentar a sua capacidade de
compreender e melhorar a sua compreensão das técnicas que estão sendo
apresentadas.
Se você cooperar em receber a informação dada durante este curso, o
processo de aprendizagem vai ocorrer mais rapidamente. Por favor, avalie, em
seguida, valide esses ensinamentos depois de ter concluído o curso.
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson
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L2 - Lição 2
Organização
Power Point
Livros de referência *

Internet
Outro

INTRODUÇÃO AOS
TRATAMENTOS COM ENERGIA
Aproximadamente 10 min
The Psychic Healing Book, Amy Wallace/Bill
Henkin, © 1978
The Science of Psychic Healing, Yogi
Ramacharaka, ©1909
Lessons in Yogi Philosophy and Eastern
Mysticism, Yogi Ramacharaka, ©1903
Rosicrucian Digest, ©1940
www.pranichealing.org
Apêndice B ²Mensagem aos Praticantes

* Estas referências do livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

INVOQUE POR BÊNÇÃOS DIVINAS
Comecemos com uma breve oração.
Por favor, feche seus olhos
"Ao Deus Supremo,
humildemente invocamos a orientação Divina,
ajuda, proteção e pelo Divino Poder de Cura.
Obrigado por me usar como um Instrumento Divino.
Com gratidão, em plena Fé ".
O nome deste workshop é Nível I. A Ciência da energia de cura já existe há
milhares de anos. Anteriormente, ela foi praticada por um número
extremamente limitado de pessoas, porque diferentes escolas de ensino da
Tecnologia de Tratamento de Energia nunca antes tinha criado um sistema de
tratamento de uma forma tão clara e simples.
Ao simplificar e clarificar a antiga arte de curar, os resultados podem ser
UHJXODUPHQWHHVLVWHPDWLFDPHQWH´duplicadosµ.
Quase qualquer um que esteja interessado e disposto a aprender, pode ajudar
a facilitar a rápida recuperação e aumento do bem estar, através da aplicação
desta tecnologia simples. Às vezes, essa melhora pFKDPDGDGH´FXUDµ.
Têm sido observado que mudanças positivas ocorrem fisicamente,
emocionalmente ou mentalmente. Cura Energética não se destina a substituir a
medicina convencional.
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Ela se destina a ser compatível e dar suporte a tratamentos médicos padrão.
Tratamentos de energia podem ser usados como uma abordagem paralela para
proporcionar conforto, bem-estar e aumentar a melhora de uma pessoa em
múltiplos níveis.
Recomenda-se que praticantes reduzam situações que possam levá-los a passar
por dificuldades - legalmente, moralmente ou eticamente. Seria sensato para
todos os praticantes de energia manterem tratamentos de energia, se abster de
pedir ao cliente a se despir, abster-se de tocar fisicamente o cliente e não
prescrever medicamentos.
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

Praticantes devem evitar situações que criem conflito com comunidades
médicas locais ou nacionais.
A ênfase do Praticante deve ser que a medicina energética é um campo
complementar ao tratamento alopático, como recomendado por diferentes
autores de tratamentos com energia.
Nunca, como um curador, imagine que você é um médico, a menos que você
tenha este conhecimento com a formação médica completa e você seja, de
fato, um médico. Um curador pode falhar, um curador pode estar errado, e
por vezes, um curandor pode ser processado por praticar medicina ilegal ...
- Extraído de ´The Psychic Healing Bookµ, por Amy
Wallace e Bill Henkin, © 1978, Página 38.

Como praticante, sua área de especialização é com o corpo de energia.
Nunca interfira em tratamentos prescritos por médicos.
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

AS ORIGENS DA CURA ENERGÉTICA SÃO MUITO ANTIGAS
Originalmente cura energética foi envolta em mistério e era praticada
secretamente. Isto é devido ao medo - do mau uso de várias aplicações da
energia, com a finalidade de melhorar interesses pessoais ou atacar outras
pessoas.
Rishis indianos, taoístas, chineses e os monges tibetanos têm praticado de
várias formas a cura energética por milhares de anos.
Foi amplamente praticada nas primeiras civilizações da China, Egito e Índia, e
em muitas outras partes do mundo.
O sistema de cura energética que você vai estudar durante os próximos dois
dias tem as suas raízes dentro das tradições de diversas artes de tratamento.
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Cura Energética pode ser dita para representar D ´União da Ciência e
(VSLULWXDOLGDGHµ.
´<2*,5$0$&+$5$.$µ, é um autor conceituado, que escreveu mais de
20 livros, fundou a Sociedade Vedanta em Nova York em 1894 e lecionou
amplamente sobre as aplicações da Energia Sutil. Um maçom e teósofo, ele é
conhecido por ter sido um associado de Swami Vivekananda.
Ele escreYHXVREUHDVDQWLJDVUDt]HVGD´&XUD3UkQLFDµ, em seu livro, A Ciência
da Cura Psíquica. Mais de 80 anos atrás, ele afirmou que, ´2s princípios gerais
de Cura Prânica descansam no fato de que Prana pode ser transferido ou
transmitido de uma pessoa para outra, de muitas maneiras.
O método usual, e a forma mais eficaz, é usar as mãos e fazer passes sobre a
pessoa doente, e, ao mesmo tempo, dirigir uma corrente de Prana para A
PARTE AFETADAµ
- Extraído ´7KH 6FLHQFH RI 3V\FKLF +HDOLQJµ, por
Yogi Ramacharaka, © 1909, Página 37

Os LRJXHVGLYLGLUDPDVIRUPDVGH´FXUDµ em três classes gerais:
 ´&XUD 3UkQLFDµ, incluindo o que é conhecido no mundo ocidental
FRPR´&XUD0DJQpWLFDµ
´&XUD0HQWDOµ, incluindo várias formas de Cura Mental e Psíquica,
incluindo tratamentos a distância.
- Extraído: ´Lessons in Yogi Philosophy and
EasternMysticismµ, por Yogi Ramacharaka, © 1903,
página 142

Alguns anos antes de falecer, Maha Atma Choa Kok Sui e Charlotte Anderson
visitaram a sede Rosacruz em San José da Califórnia. Neste momento o seu
interesse na Ciência dos Ciclos foi reativado.
O interesse do Parceiro de Vida na natureza elétrica do corpo não deveria ter
sido considerado incomum, por causa de sua graduação como engenheiro
químico.
Como um mestre de Energia, o seu interesse nas várias teorias sobre as
DSOLFDo}HV H ´origensµ da energia foi inata. Pode-se dizer que todos os seus
ensiQDPHQWRV LQFOXHP XPD SHUFHSomR ´superiorµ em relação ao uso e
aplicação da energia.
Estes grandes místicos, filósofos e cientistas demonstraram em muitas
ocasiões nos templos secretos e sagrados, bem como na privacidade de seus
laboratórios, que essa mesma energia elétrica poderia ser usada em
determinadas maneiras e sob certas condições adequadas para o propósito de
cura magnética.
² Extraído: Rosicrucian Digest, © 1940, Página 191
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L3-Lição 3

FUNDAMENTOS DA CURA
ENERGÉTICA
Aproximadamente 45 min

Organização
Power Point
Livros de referência *

The Science of Psychic Healing, Yogi
Ramacharaka, ©1909
The Hindu Yogi Science Of Breath, Yogi
Ramacharaka, ©1909
The Ancient Science and Art of Pranic Healing,
Master Choa Kok Sui, ©1998-2009
Hands of Light Barbara Ann Brennan, ©
1987
The Holy Bible, New International Version,
Book of Mathew 9:20-22, ©1984
The Color of Light: Meditations for All of Us
Living with Aids, Perry Tilleraas, ©1988
Chakra Therapy: For Personal Growth &
Healing, Keith Sherwood, ©1988
The Tao of Health, Sex and Longevity: A modern
Practical Guide to the ancient way, Daniel P.
Reid ©1989
Vegetarian Times, a Magazine Feb 1982
www.pranichealing.org
Apêndice C - Mais do Mudra Kechari

Internet
Outro

* Estas referências de livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

VAMOS FALAR
ENERGÉTICA

SOBRE

OS

FUNDAMENTOS

DA

CURA

FONTES DE ENERGIA
O mundo em que existimos - é um mundo de Energia.
A ENERGIA É NEUTRA e
A Energia está em tudo ...
Podemos realmente dizeUTXH´QyVSOMOS HQHUJLDµ
Isso ocorre porque todas as pessoas na Terra - são uma parte da grade de
energia da Terra. O Corpo de Energia é uma parte do Corpo de Energia da
Terra. O Corpo de Energia do cliente está ligado ao Corpo de Energia da
Terra. A energia flui para onde a atenção se dirige. Energia é chamada por
diferentes nomes em diferentes culturas.
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Por exemplo:
Grego
´3QHXPDµ
Polinésia
´0DQDµ
Hebreu
´5XDKµ
Sânskrito
´3UDQDµ
Chinês
´&KLµ
Japones
´.Lµ
Antigo Egito
´.Dµ
$OHPmR´/HEHQVNUDIWµ
Tibetano
´/XQJµ
Persa
"Rooh"
hebraico
´5XDKµ
Energia é igual a partículas sutis combinadas com a energia vital. Estas
partículas sutis são expulsas quando a energia vital é usada - como uma bateria
descarregada.
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

$SDODYUD´Pranaµ é um termo sânscrito TXHVLJQLILFD(QHUJLD6XWLORX´Força
Vitalµ(VWDpDLQYLVtYHO´Bio-Energiaµ ou energia sutil que é fundamental para
a manutenção da vida.
Yogi Ramacharaka escreveu: ´Os iogues percebem que Prana é a força direta
usada em todas as curas. Prana é posta em funcionamento de várias maneiras
GLIHUHQWHVµ
- Extraído de ´7KH 6FLHQFH RI 3V\FKLF +HDOLQJµ,
por Yogi Ramacharaka, © 1909, Página 37

Podemos obter energia vital pelo ar, pelo sol, pela terra e pelas árvores, bem
FRPR´Energia Divinaµ, que é recebida como resultado da oração, meditação
e através de outras práticas.
HÁ MUITAS MANEIRAS DE ABSOVER A ENERGIA
Por exemplo ² por muitos anos alguns grupos diferentes de pessoas
colocavam chá, água e outros líquidos de beber ao sol, para absorção de
energia.
ENERGIA DE CURA É BASEADA EM CONCEITOS
FUNDAMENTAIS :
O CONCEITO DE RECUPERAÇÃO RÁPIDA
1. Cura energética é baseada no conceito de que o corpo tem uma
habilidade inata para recuperar-se rapidamente de lesões e doenças.
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Seu corpo tem auto proteção, auto cura, mecanismo de auto-reparação. Ele
tem uma capacidade intrínseca e capacidade de se proteger de todas as
ameaças à sua saúde e integridade. Ele pode curar-se de todas as condições de
perturbação ou doença, e restaurar a saúde.
- Extraído de ´Vegetarian Timesµ, Fev 1982

2. Auto tratamento emprega o uso da dinâmica força vital, para criar
mudanças bioquímicas no sistema de energia do indivíduo. Isso pode
facilitar as mudanças físicas, mentais, emocionais e espirituais dentro da
pessoa. Em alguns casos, LVVRpFKDPDGRGH´CXUDµ
A maioria das pessoas reconhece que, no caso de uma queimadura leve,
ferimento ou infecção, que, mesmo sem a aplicação de antibióticos ou
medicamentos, o corpo físico tem a capacidade de se reparar. Mesmo no
caso de graves infecções virais, onde nenhum medicamento está
disponível, o corpo se recupera na maior parte dos casos sem tratamento.
Honramos e respeitamos a milagrosa capacidade do nosso corpo para se curar.
² Extraído de ´The Color of Light: Meditations for All of
Us Living with Aidsµ, por Perry Tilleraas, © 1988.

´Frequentemente as pessoas não lembram o que é óbvio ... elas não vêem o
TXHpyEYLRµ
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

O CONCEITO DE ENERGIA VITAL
Cura energética aproveita a Força Vital como combustível. Isto pode levar a
mudanças bioquímicas que ocorrem. Estes podem ter lugar dentro do corpo
e/ou do ambiente.
Em áreas onde o tratamento médico não estiver disponível, a utilização da
Força Vital pode produzir resultados de recuperação rápida em muitos casos.
Os praticantes aprendem a absorver e transmitir energia para áreas doentes,
feridas ou queimadas, bem como todo o corpo, geralmente produzindo um
resultado rápido.
O Prana transferido atua como um tônico revigorante para o paciente, e
revigora e fortalece-o maravilhosamente, além de produzir a melhoria local,
observada.
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-([WUDtGRGH´7KH6FLHQFHRI3V\FKLF+HDOLQJµ,
por Yogi Ramacharaka, © 1909, Page 38

A ACELERAÇÃO DAS REAÇÕES QUÍMICAS NO CORPO EXPLICA
POR QUE A TAXA DE RECUPERAÇÃO É SUBSTANCIALMENTE
AUMENTADA
Estas reações ocorrem quando a Energia Vital é direcionada para o corpo ou
para uma parte específica do corpo.
O fato de que a ciência é atualmente incapaz de medir a quantidade exata de
energia dentro do corpo físico não significa que essas energias sutis não
existam. Nos tempos antigos, as pessoas não tinham conhecimento de
eletricidade, suas propriedades e utilização de energia elétrica. Isso não
significa que não existia eletricidade.
Nossa ignorância não muda a realidade. Simplesmente altera a nossa
percepção da realidade.
Percepções ou equívocos a respeito do que achamos que podemos ou não
podemos fazer em nossa vida precisa ser reavaliada.
O QUE É CURA ENERGÉTICA?
Estes tratamentos são baseados no conceito de que é possível a transferência
de energia de uma pessoa para outra pessoa, de um lugar para outro lugar, de
um estado para outro.
Isto significa que o Praticante se torna um canal ou um receptor de energia
Vital. Em seguida, ele projeta energia para o corpo ou área da vida de um
indivíduo que requer um aumento de energia.
Esta transferência de energia geralmente equilibra, estabiliza ou harmoniza os
fatores de energia, que geralmente normaliza rapidamente o corpo físico, o
ambiente ou a condição de vida da pessoa.
Energia Vital normalmente se transfere a partir de uma fonte de energia
superior - para o nível de energia inferior.
Em momentos diferentes em diferentes países - Charlotte Anderson observou
que seu Parceiro de Vida, frequentemente usava a seguinte história para
LOXVWUDUD´transferência de energiaµ para os alunos. Esta história foi extraída da
Bíblia Sagrada.
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Só então uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos veio por trás dele
e tocou na borda do seu manto. 21 (OD GLVVH SDUD VL PHVPD ´Se eu apenas
tocar em seu manto, ficarei curada.µ
Jesus virou-se e viu-D ´Coragem, filhaµ, ele disse, ´7ua fé te salvou.µ E a
mulher foi curada a partir daquele momento.
- Extraído da Bíblia Sagrada, Mateus 9:20-22
Nova Versão Internacional © 1984, © 1984

Ele, então, explicou que às vezes uma pessoa pode entrar em uma sala ou área,
ou interagir com as pessoas - que imediatamente nos faz sentir alegre e feliz.
Por outro lado, podemos também visitar um local ou interagir com pessoas
que parecem fazer-nos sentir muito drenados energeticamente depois de um
tempo muito curto.
Assim, por exemplo, se você quiser absorver mais energia juvenil, gaste mais
tempo com pessoas mais jovens, pois, os jovens têm mais energia vital.
Uma dDV )XQGDo}HV GR 7UDWDPHQWR p R ´Conceito de melhorar a Energia
VitDOµ no corpo ou em uma parte do corpo, auxiliando rapidamente o corpo a
melhorar por si só.
Os corpos dos jovens melhoram significativamente mais rápido e têm mais
energia do que DVSHVVRDVPDLVYHOKDVTXHMi´VDtUDPµGa força ´GLQkPLFDµ ou
energia vital.
NÓS PODEMOS SENTIR E VER A ENERGIA FACILMENTE
Vamos falar sobre a energia do ar ou a energia vital que vem do ar.
Energia do ar na verdade pode ser vista a olho nu.
Quando você olha de soslaio você pode ver pequenas estruturas semelhantes a
bolhas no ar.
Aquelas bolhas sutis como as formas que você vê são realmente energias do
ar.
Uma segunda fonte de energia vital vem do solo.
É a visível energia do solo ou energia da terra.
Esta forma de energia só deve ser absorvida de lugares limpos, através das
solas dos pés. Por exemplo, quando uma pessoa está andando descalça na
terra limpa ou grama limpa é possível absorver quantidades substanciais de
energia da Terra.
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- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

Ambientes sujos devem ser evitados, se quiser absorver a energia da terra ou do
ar.
Mude o seu olhar para a borda da copa das árvores contra o céu azul. Você
pode ver uma névoa verde ao redor das árvores ... Se você olhar atentamente
para uma planta da casa, você vai ver um fenômeno semelhante.
- Extraído de Mãos de Luz, de Barbara Ann
Brennan, © 1987, Page 37

Podemos também absorver energia das árvores.
Uma pessoa pode simplesmente descansar ao lado de uma árvore e apoiar as
costas na árvore.
Outra forma de absorver a energia de uma árvore é abraçar uma árvore - a fim
de absorver a energia.
Por favor, escolha apenas árvores saudáveis não árvores fracas ou doentes.
Sinta a qualidade da energia da árvore e, em seguida, tire um pouco do excesso
de energia da árvore. Lembre-se de praticar ahimsa ou não-violência para com
a natureza.
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

Não absorva constantemente a energia de uma única árvore. Se você se habituar
a absorver a energia das árvores, por favor lembre-se de mudar de árvores
regularmente.
3UDWLFDQWHVVDEHPTXHD´(QHUJLD'LYLQDµ pode ser absorvida e utilizada, a fim
de facilitar a rápida melhora, tanto em sua própria vida e na vida de seus
clientes.
COMPLETANDO O CIRCUITO DE ENERGIA
Para aumentar a sua sensibilidade - ou para tornar mais fácil o
deVHQYROYLPHQWRGDFDSDFLGDGHGH´sentir a energiaµ, é necessário completar
o circuito de energia.
Seu corpo pode ser comparado a uma peça de equipamento eletrônico
altamente sofisticado.
O corpo de energia tem uma rede de cabeamento, fiação não física, mas uma
fiação energética.
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Na Acupuntura estes são chamados de meridianos. Em sânscrito, HVVHV´canais
GHHQHUJLDRXPHULGLDQRVµVmRFKDPDGRVGH´NaGLVµ.
O corpo tem meridianos ou canais de energia, tanto na parte frongal como na
parte dorsal.
Um meridiano é um canal ou um tubo que é feito de energia sutil.
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

Na acupuntura, o canal de (QHUJLD IURQWDO p FKDPDGR GH ´FDQDO YDVR
FRQFHSWRUµ e o Canal Energia dorsal é chamaGRGH´canal vaso governadorµ.
Os seres humanos existem em um corpo humano - certo?
Porque o corpo tem que comer, o canal de enHUJLDIURQWDOp´LQWHUURPSLGRµ
na boca.
Se existe uma obstrução na frente da boca,
(instrutor coloca o seu dedo na frente da boca para demonstrar.)
a pessoa não será capaz de comer. Assim, para que uma pessoa coma, o Canal
de Energia deve ser interrompido pela boca.
O momento em que você coloca a ponta de sua língua no céu da boca - a
conexão entre o meridiano frontal e dorsal se completa.
A LÍNGUA CONTRA O PALATO TAMBÉM FORMA UMA PONTE
QUE LIGA OS DOIS CANAIS (que são chamados na acupuntura de Canal vaso
Conceptor e canal vaso Governador) da órbita microcósmica, que se encontram no
céu da boca.
- Extraído de The Tao of Health, Sex and Longevity: A modern
Practical Guide to the ancient way, por Daniel P. Reid © 1989, Página 382

O que acontece quando você completa o circuito de energia? O fluxo de
energia aumenta, e se o circuito de energia não estiver ligado - existe uma
diminuição correspondente do fluxo de energia.
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

Para fechar o Canal de Energia - VOCÊ DEVE COMPLETAR O
CIRCUITO DE ENERGIA TOCANDO A PONTA DA LÍNGUA
CONTRA O CÉU DA BOCA.
Na tradição hindu, alguns yogis praticam a Khechari Mudra o que realmente
significa conectar a língua no céu da boca. Em alguns casos, são tomadas
medidas extremas e a prática de cortar a língua é feita de modo a permitir que
o Praticante dobre a língua, para trás, tanto quanto possível - e até mesmo
cobrir a abertura nasal na parte de trás da garganta. Muito simplesmente,
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quando a língua está tocando o palato, completa o circuito de energia do
corpo sutil.
Próximo COLOQUE SUA LÍNGUA NO TOPO DA SUA BOCA,
enquanto continua a respiração yogue.
- Extraído: Chakra Therapy: For Personal Growth &
Healing, por Keith Sherwood, © 1988, Página 185

Completar o circuito de energia - pode ser comparado a ligar as luzes. Sabe
quando você acende as luzes ´ligaµ - porque as trevas deixam de existir devido
à luz artificial. Isto é verdade se a luz for elétrica ou se for a luz de uma vela!
Observações científicas recentes sobre Energia Sutil detectaram que esses
canais de energia são capazes de expandir e contrair.
Para aumentar o seu grau de sensibilidade e aumentar o nível de energia do
corpo - ou para ´ligarµ o Corpo de Energia ... O Circuito de energia deve ser
conectado.
- Mais sobre o Kechari Mudra, Veja Apêndice E

GOSTARIA DE VER A ENERIA DO AR?
(Espere pela resposta do aluno).
$QWHVGH´ROKDUµSDUDD(QHUJLD9LWDO«
Primeiro você deve completar o circuito de energia dentro de seu corpo.
OLHANDO A VISÍVEL ENERGIA DO AR
Gostaria de ver a energia no ar? (Espere pela resposta do aluno.)
(Por favor, faça este exercício fora de um edifício ou abra as janelas e instrua o aluno a olhar
para fora.)
Em 1987, Barbara Ann Brennan deu clara informação sobre a forma de ver a
energia no ar. Ela disse:
«simplesmente relaxe suas costas na grama em um dia agradável de sol e
olhe para o céu azul. Depois de algum tempo você será capaz de ver os
minúsculos glóbulos de orgone criando padrões irregulares contra o céu
azul«
- Extraído de ´+DQGVRI/LJKWµ, de Barbara
Ann Brennan, © 1987, Página37
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Ok, vamos fazer um exercício simples olhando a visível Energia do ar.
1. Por favor, preencha o Circuito de Energia
2. Invoque por Benção Divina:
´Ao Deus Supremo,
humildemente invocamos a orientação Divina, ajuda, proteção
e pela capacidade de ver a energia do ar.
Com gratidão e em Plena Fé.µ
3. Fique ligeiramente estrábico
4. Olhe para o céu
5. Olhe um pouco para cima e concentre seus olhos a
aproximadamente 2 metros de distância
6. Não pisque
7. Não imagine nada ... Basta OLHAR!
8. Não espere nada ... Basta olhar!
9. Simplesmente ... fique neutro
10. Não force ... apenas relaxe!
11. Basta continuar a olhar para o céu ...
12. Inspire lentamente e confortavelmente ...
13. Expire lentamente e confortavelmente ...
14. Repita esse procedimento por 7 ciclos respiratórios
15. Obrigado
16. Alguém viu alguma coisa?
17. Por favor, levante a mão
18. O que você viu?
(Espere pela resposta do aluno.)
19. Os outros podem continuar a praticar - a olhar para a energia do Ar
(Espere um a dois minutos.)
20. Obrigado
21. Vamos continuar?
OLHANDO PARA A ENERGIA VISÍVEL DA TERRA
(Este é um exercício opcional.)
Gostaria de ver a energia do chão?
1. Por favor, preencha o Circuito Energia.
2. Invoque por Benção Divina
´$R'HXV6XSUHPR,
humildemente invocamos a orientação Divina, ajuda,
proteção e pela capacidade de ver a Energia do solo.
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Com Gratidão e em SOHQD)pµ
3. Fique ligeiramente estrábico
4. Concentre seus olhos a cerca de 5 - 12 cm acima do solo
5. Não pisque os olhos
6. Não imagine nada
7. Não espere nada
8. Basta ficar neutro
9. Não force muito «apenas relaxe
10. Basta continuar olhando para o chão
11. Inspire lentamente e confortavelmente«
12. Expire lentamente e confortavelmente«
13. Repita esse procedimento por sete ciclos respiratórios
14. Obrigado
15. Alguém viu alguma coisa?
16. Se você viu alguma coisa, por favor, levante a mão
(Espere pela resposta do aluno.)
17. Wow! Fantastico!
18. O que você viu?
19. (Para o resto da turma) Por favor, continue procurando«
(Espere. Obtenha feedback dos alunos.)
20. Obrigado
21. Vamos continuar?
OLHANDO O CAMPO DE ENEGIA EM TORNO DE UMA
ÁRVORE
É possível desenvolver facilmente e rapidamente a consciência de energias
dentro do ambiente.
Ao olhar para as plantas, árvores e outros organismos vivos que nos
rodeiam«
Ver Energias pode ser facilmente desenvolvido.
« $JRUD, mude o seu olhar para a borda da copa das árvores contra o céu
D]XO«YRFrSRGHYHUXPDQpYRDYHUGH«VHYRFrROKDUPDLVGHSHUWRYRFr
SRGHYHURVJOyEXORVQDERUGDGDQpYRDYHUGH«
- Extraído de ´+DQGV RI /LJKWµ, de Barbara
Ann Brennan, © 1987, página 38

(Exercício opcional, se existem árvores na área circundante)
Gostaria de ver o campo de energia ao redor de uma árvore?
(Espere pela resposta do aluno)
1. Por favor, preencha o Circuito de Energia.
2. Invoque por Bençãos Divinas
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´Ao Deus Supremo,
humildemente invocamos a orientação Divina, ajuda, proteção
e pela capacidade de ver o campo de energia de uma árvore.
&RPJUDWLGmRHHPSOHQD)pµ
3. Fique ligeiramente estrábico.
4. Concentre seus olhos a aproximadamente 30 - 60 cm de distância da
árvore.
5. Não pisque
6. Não imagine nada
7. Não espere nada
8. Basta ficar neutro
9. Não force muito ... apenas relaxe
10. Basta continuar a olhar para a árvore ...
11. Inspire lentamente e confortavelmente ...
12. Expire lentamente e confortavelmente ...
13. Repita por 7 ciclos respiratórios
14. Obrigado
15. Alguém viu alguma coisa?
16. Por favor, diga-nos, o que você viu ?
(Espere pela resposta do aluno ... Para o resto da turma)
17. Por favor, continue praticando a olhar para o campo de energia da árvore.
(Aguarde alguns minutos)
18. Muito bom! Obrigado.
19. Vamos continuar?
A CIÊNCIA REDESCOBRIU E VALIDOU A PRESENÇA DE UM
CAMPO DE ENERGIA EM TORNO DO CORPO.
Alguém gostaria de ver o campo de energia em torno do corpo humano?
Vários autores e especialistas em energia recomendam um exercício simples
para continuar a desenvolver a sua habilidade de se ver a energia.

Escolha um amigo. Uma parede branca não é necessária, mas parece fazer o
exercício ser mais fácil.
Fique cerca de 6 metros de seu amigo e se concentre em um ponto no espaço
a cerca de 10 centímetros acima de sua cabeça. Não se concentre na parede ou
no rosto de seu amigo, mas sim sobre o ponto no espaço que você escolheu.
- Extraído de The Psychic Healing Book, por Amy
Wallace e Bill Henkin, © 1978, página 104
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(Pegue um voluntário)
(Solicite ao voluntário para se sentar contra um fundo de cor clara, de preferência branca ou
creme claro)
(Para o voluntário e para a classe )
1. Por favor, preencha o Circuito Energético.
2. Invoque por Bençãos Divinas
´$R'HXV6XSUHPR,
humildemente invocamos por orientação Divina, ajuda e proteção e pela capacidade de ver o
campo de energia de ______________
Com gratidão, HPSOHQDIpµ
(Para a classe)
3. Fique ligeiramente estrábico. Concentre seus olhos aproximadamente 15
centímetros acima da cabeça de __________________ e 30 cm atrás da
cabeça de ____________________
4. Não pisque.
5. Não imagine nada.
6. Não espere nada.
7. Basta ficar neutro.
8. Não se esforce muito... Apenas relaxe.
9. Basta continuar a olhar para o campo de energia.
10. Inspire lentamente e confortavelmente ...
11. Expire lentamente e confortavelmente ...
12. Repita isso sete ciclos de respiração.
13. Obrigado
14. Alguém viu alguma coisa?
15. Se você viu algo por favor, levante a mão.
16. Por favor, diga-nos, o que você viu?
(Para o resto da turma)
17. Por favor, continue olhando para o campo de energia do corpo humano.
18. (Obtenha feedback.) Diga, obrigado
19. Vamos continuar?
VOCÊ GOSTARIA DE VER A ENERGIA QUE SAI DE SEUS
DEDOS?
(Espere a resposta do aluno)
O corpo humano tem Centros de Energia tanto nas mão como nos dedos. Se
você quiser sentir a energia que sai de suas mãos e dedos - é necessário
primeiro Projetar Energia a esses pequenos centros de energia em suas mãos e
dedos.
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Verifique se há uma parede branca e lisa como fundo. Relaxe os olhos e
suavemente olhe para o espaço entre os dedos, cerca de uns 4 centímetros de
distância. Não olhe para a luz brilhante. Deixe seus olhos relaxarem. O que
você vê? Mova suas mãos para mais perto e, em seguida, mais distantes.
- Extraído de ´The Hands of Lightµ, por Barbara
Ann Brennan, © 1987, Página 42

1. Por favor, preencha o Circuito de Energia.
2. Invoque por Bençãos Divinas
´$R'HXV6XSUHPR,
humildemente invocamos por orientação Divina, ajuda, proteção
e pela capacidade de" ver e sentir a "Energia Vital.
Com gratidão, HPSOHQD)pµ
3. Pressione o centro da sua mão esquerda com o polegar da mão direita e
gire no sentido horário. Agora pressione o centro da sua mão direita com o
polegar da mão esquerda e gire no sentido horário. Isto irá aumentar a
capacidade de resposta dos Centros de Energia nas palmas das mãos.
4. Para aumentar ainda mais a capacidade de sentir a energia, pressione a
ponta de cada dedo contra a ponta do polegar. Esteja certo de que cada um
dos dedos e o polegar são tocados ponta a ponta (Instrutor demonstre)
5. Agora, coloque os três dedos de suas duas mãos a cerca de 2 - 3 cm de
distância.
6. Por favor, levante as mãos acima do nível dos olhos, a cerca de 15 - 20 cm.
Continue olhando acima do nível dos olhos para o teto e continue a
concentrar seus olhos e sua intenção em seus dedos
7. Agora foque sua atenção nas pontas de seus dedos
8. Inspire e concentre-se nas pontas dos dedos
9. Relaxe, mantenha a sua concentração nas pontas dos seus dedos
10. Inspire lentamente e confortavelmente «
11. Expire lentamente e confortavelmente «
12. Faça isso por sete ciclos de respiração « Então, respire fundo
13. Agora, muito, muito devagar distancie os dedos a cerca de 10-12 cm.
Agora mova os dedos lentamente até juntá-los e distancie novamente. Faça
isso outra vez, por favor. Agora focalize sua atenção no pequeno espaço
entre os dedos
14. Não imagine nada
15. Não espere nada
16. Tente ser neutro
17. Continue a mover as mãos lentamente, distanciando e juntando
novamente.
Concentre-se com os olhos estrábicos no espaço entre os dedos
(Instrutor, aguarde. Então pergunte)
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18. Você vê alguma coisa ou você pode sentir alguma coisa entre os dedos?
19. Aqueles que viram ou sentiram alguma coisa podem colocar seus braços
para baixo, os outros por favor, continuem sentindo a energia entre as
mãos (Espere alguns segundos)
20. Mais alguém viu alguma coisa?
(Por favor, troque feedback com a classe)
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

Manual de Pranic Energy Healing Nível I Ver 4
  

21 Out 2013 - Português	
  	
   Página	
  19	
  

L4-Lição 4

Organização
Power Point
Livros de referência *

Internet
Outro

ANATOMIA ENERGÉTICA, SINTA
A
ENERGIA,
AUMENTE
A
CAPACIDADE DE RESPOSTA DOS
CENTROS DE ENERGIA DAS MÃOS
Aproximadamente 25 min
The Chakras: A Monograph, Charles W.
Leadbeater © 1927
The Psychic Healing Book, Amy Wallace & Bill
Henkin © 1978
The Ancient Secret of the Fountain of Youth,
Peter Kelder, ©1939
The Etheric Double, Arthur E. Powell, ©1925
Inner Bridges: A Guide to Energy Movement and
Body Structure, Fritz Frederick Smith M.D.,
©1986
The Art and Practice of Astral Projection,
Ophiel, ©1974
The Art of Spiritual Healing, Keith Sherwood,
©1985
Chakra Therapy: For Personal Growth &
Healing, Keith Sherwood, ©1988
The Hands of Light, Barbara Ann Brennan,
©1987
www.pranichealing.org
Apêndice D - Mais Info sobre Corpo BioPlasmático

* Estas referências de livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

INFORMAÇÕES SOBRE OS CENTROS DE ENERGIA
Nosso corpo físico está cheio de vórtices de energia, que chamamos de
Centros de Energia.
(Com) esses vórtices de energia « parecia possível fazer algumas deduções
sobre a relação entre a anatomia física do corpo humano e a natureza
energética dos chakras.
- Extraído de ´Inner Bridges: A Guide to Energy Movement and
Body Structureµ, por Fritz Frederick Smith, MD © 1986, Página 50

Na tradição hindu no texto "Yoga Kundalini Upanishad" há documentação
antiga que registra a existência de centros de energia.
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A primeira coisa importante que me foi ensinada depois de entrar no mosteiro,
foi a seguinte:
O corpo tem sete centros de energia, que em Inglês poderia ser chamado de
vórtices «
Eles são campos elétricos poderosos, (quase) invisíveis a olho «
- Extraído de ´The Ancient Secret of the Fountain of Youthµ, por
Peter Kelder, 1939, (edição revisada) © 1985, Página 9

$SDODYUD´Chakraµ é derivada de um termo sânscrito, que VLJQLILFD´rodaµRX
´JLUDUµ, e refere-VHDXPD´forma como rodaµ ou um vórtice de energia.
Estes centros de energia estão realmente girando, centros de energia pulsando
existentes no campo etérico do corpo humano.
Em sânscrito, chakras literalmente significam rodas, e são descritos em textos
antigos de yoga como centros de energia do corpo.
- Extraído de ´Inner Bridges: A Guide to Energy Movement and
Body Structureµ, por Fritz Frederick Smith MD, © 1986,
Página 49

6HDIRUPDGHXPD´rodaµ é representada em todo o parâmetro de um círculo,
RV ´raiosµ da roda dividem o círculo em segmentos. Na tradição hindu são
FKDPDGRVGH´pétalasµ do centro de energia.
Por que os hindus usam a terminologia, ´Pétala?µ
3RUTXHTXDQGRD´rodaµ ou centro de energia está girando muito rápido « ela
tem a forma e aparência de uma flor. Devido a essa antiga percepção interior
do centro de energia parecendo uma flor, estes segmentos foram chamados de
´SpWDODVµ.
Os Chakras mencionados nesses livros em sânscrito ... um pouco diferentes
entre si quanto ao número de pétalas ... o centro da coroa (ou Sahasrara
Padma) ² O LÓTUS DE MIL PÉTALAS. As discrepâncias quanto ao
número de pétalas não são importantes.
- Extraído GH ´7KH &KDNUDV $ 0RQRJUDSKµ, por Charles W.
Leadbeater, © 1927, Página 68

MAIS INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE OS CENTRO DE
ENERGIA
O conhecimento e compreensão dos centros de energia principais e suas
funções, é extremamente importante para o Praticante.
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Eu chamo isso de ´sistema de energia sutilµ, que é composto por: chakras - os
principais centros de energia
- Extraído de ´7KH $UW RI 6SLULWXDO +HDOLQJµ, por Keith
Sherwood, © 1985, Página 21

O corpo de energia realmente controla os centros de energia ² em grande grau.
O Praticante deve compreender e reconhecer que as glândulas endócrinas do
corpo humano são manifestações físicas dos centros de energia.
Os chakras etéricos têm duas funções distintas. A primeira é a de absorver e
distribuir Prana, ou vitalidade, para o etérico e, em seguida, para o corpo
físico, assim, mantendo-os vivos.
- Extraído ´The Etheric Double: The Health Auraµ, por
Arthur E. Powell, © 1925, Página 22

Centros de Energia têm várias funções, incluindo a absorção, digestão e
distribuição de energia para diferentes áreas do corpo.
Estes centros de energia são como estações de energia que fornecem força
vital ao longo do corpo.
Quando a energia dos centros inferiores move-se para os centros superiores é
transformada em energia de frequência superior.
Quando a energia superior desce para os centros inferiores - do mesmo modo
ela é transformada em uma forma de energia de frequência inferior.
$WHUPLQRORJLD´Centro de Energiaµ pode realmente ser melhor compreendida
sHSHQVDUPRVTXHUHDOPHQWHVmR´transformadoreVGHHQHUJLDµ.
Os chakUDV DWXDP FRPR WUDQVIRUPDGRUHV « HOHV VmR FHQWURV GH HQHUJLD,
SRUW}HVHWUDQVIRUPDGRUHV«

- Extraído de ´&KDNUD 7KHUDS\ )RU 3HUVRQDO *URZWK
+HDOLQJµ, por Keith Sherwood, © 1988, Página 131

$ SDODYUD ´WUDQVIRUPDGRUµ também pode ser usada no sentido de
´intensificarµWHQV}HVHOpWULFDVHHP´GLPLQXLUµ tensões elétricas.
Por exemplo, transformar uma forma de energia em outra forma de energia.
Em outro exemplo, a luz pode ser transformada em energia elétrica. Em
seguida, a energia elétrica pode ser transformada em energia mecânica ou em
calor.
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É por isso que os centros de energia podem ser comparados a
transformadores de energia. Os centros de energia da mão estão entre os
centros mais fáceis de serem ampliados.
É através do aumento da capacidade de resposta dos centros de energia da
mão - que o Praticante desenvolve mais rapidamente a capacidade de ´sentirµ a
energia sutil
Os chakras da mão são os locais da energia criativa ...
- Extraído do livro ´The Psychic Healing Bookµ, por
Amy Wallace e Bill Henkin, © 1978, Página 31

PRÁTICA PARA SENTIR A ENERGIA CHI
(Espere pela resposta dos alunos)
Primeiro vamos fazer um pequeno conjunto de exercícios físicos.
(Por favor, levantem-se)
1. Gire a parte superior de seu corpo para a direita, em seguida, para a
esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda - Faça isso 12 vezes.
2. Gire os quadris 12 vezes para a direita e 12 vezes para a esquerda.
3. Vire a cabeça para a direita e para a esquerda 12 vezes.
4. Agora, por favor, exercite os ombros, girando os braços 12 vezes para trás,
em seguida, 12 vezes para a frente.
5. Agora, dobre os cotovelos e estenda os braços com força para baixo
abrindo os dedos e permitindo que a energia seja lançada com força para
fora de suas mãos e dedos, até mesmo das teias entre os dedos. Você pode
sentir alguma coisa saindo?
6. Agora, vamos exercitar os pulsos 12 vezes para a esquerda e 12 vezes para
a direita
7. Agora, estenda a sua mão esquerda para cima, com a palma da mão paralela
ao céu - enquanto simultaneamente estica a palma esquerda paralela ao
chão. Depois troque, estique a palma da mão direita para cima e depois a
palma esquerda para baixo. Por favor faça isso sete vezes.
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

VOCÊ PODE SENTIR A ENERGIA VITAL?
« Mantenha as palmas das mãos paralelas a cerca de dois a cinco centímetros
de distância;; distancie lentamente as mãos para os lados e para o centro
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diminuindo e aumentando o espaço entre elas. Algo entre as suas mãos está se
construindo. Você pode sentir isso?
- ([WUDtGR GH ´The Hands of Lightµ,
por Barbara Ann Brennan, ©1987,
Página 41

1. Complete o circuito energético.
2. Invoque por Bençãos Divinas,
´$R'HXV6XSUHPR,
Humildemente invocamos por orientação Divina, ajuda, proteção
e pela capacidade de sentir a Energia Vital.
Com gratidão, HP3OHQD)Hµ
3. Pressione o centro da palma da mão esquerda com o polegar da mão
direita.
Ao mesmo tempo gire o polegar em movimento no sentido horário.
Isto é feito a fim de aumentar a capacidade de resposta do centro de
energia da mão.
4. Agora, repita este procedimento com a palma da mão direita e o polegar
esquerdo.
Lembre-se de girar o polegar em sentido horário enquanto pressiona a
palma da mão.
Isto iriDXPHQWDUDVXDFDSDFLGDGHGH´sentirµ a energia.
5. Para aumentar ainda mais a capacidade de sentir a energia, pressione a
ponta de cada dedo contra a ponta do polegar. Esteja certo de que cada um
dos dedos e o polegar são pressionados ponta a ponta.
6. Agora, coloque as duas mãos a 5-7 cm de distância.
7. Não imagine nada.
8. Não espere nada.
9. Basta ficar neutro.
10. Agora, muito lentamente distancie suas mãos uma da outra - então
aproxime-as novamente.
11. Continue a mover as mãos lentamente distanciando e aproximando-as.
12. Concentre-se no centro das palmas
13. Basta ter a intensão de ´VHQWLUµ a energia.
14. 1mRVHHVIRUFHPXLWR« apenas relaxe.
15. Inspire lentamente e confortavelmente ...
16. Expire lentamente e confortavelmente ...
17. Repita esse procedimento por sete ciclos de respiração.
(Instrutor espere alguns minutos.)
18. Lembre-se de manter a sua concentração no centro de suas palmas.
19. Obrigado
(Perguntas para os alunos)
20. Alguém sentiu alguma coisa?
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21. Levante sua mão.
22. Alguém sentiu calor entre suas mãos? Levante sua mão.
23. Quem sentiu algum tipo de pressão entre as mãos? Levante sua mão.
24. E quanto a pulsação ou uma sensação de energia ou o movimento de
algum tipo entre as palmas das mãos? Levante sua mão.
25. Alguns de vocês são relativamente sensíveis ou alguns de vocês têm um
nível relativamente alto de energia? Isso pode fazer com que alguns de
vocês tenham uma sensação de formigamento como a eletricidade suave
entre suas mãos.
26. Muito bom.
27. Agora, mais uma pergunta. Isso vai exigir alguém que é muito sensível.
28. Muito provavelmente poucas pessoas vão ter essa experiência.
29. Alguém aqui sentiu uma sensação de algo girando entre as palmas das
mãos?
(Espere pela resposta do aluno)
(Instrutor, dê uma resposta apropriada, FRPR´Isso é fantástico!µ Ou ´,VVRSRGHOHYDU
DOJXPWHPSRµ)
30. Por favor, compartilhe suas experiências com as pessoas ao seu lado.
31. Obrigado.
32. Vamos continuar?
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

PRINCIPAIS CONCEITOS
Para entender PEH (Pranic Energy Healing) é necessário compreender a
anatomia da energia - não apenas a anatomia física de um ser humano.
Ou seja, quando você criou este corpo de luz você dotou-o com sua própria
foça vital, poder vital e, portanto, é realmente uma extensão de si mesmo.
- Extraído de ´The Art and Practice of Astral
Projectionµ, por Ophiel, © 1974, Página 65

A maneira que o Guruji desta compiladora afirmou:
´Você tem um corpo de energia ou um corpo de luz.µ
As crianças que são sensíveis podem vê-lo.
Este foi chamado de ´corpo bio-plasmáticoµ pelos russos.
O campo de informação de eneUJLDRXDXUDpD´OX]DRUHGRUGRFRUSRµ
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

Os seres humanos têm um corpo físico visível - o que podemos facilmente ver
e tocar. Eles também têm corpos sutis - que normalmente não são vistos pelos
olhos físicos. Às vezes, esses corpos sutis podem ser vistos por clarividentes
ou por pessoas muito sensíveis.
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Isto pode ser descrito como um corpo luminoso que envolve e interpenetra o
corpo físico, emite a sua própria radiação característica e é geralmente
chamado dH´DXUDµ.
² ([WUDtGR GH ´Hands of Lightµ, por Barbara
Ann Brennan, © 1987, Página 53

Historicamente, o ´FRUSRVXWLOµ tem sido observado - em pinturas das imagens
de divindades ou santos em quase todas as raças e religiões.
Às vezes, essas imagens são mostradas com luz em torno da cabeça, e às vezes
com luz irradiando de seu corpo ou com a luz emanando das palmas das
figuras retratadas.
Quando compreendidas de um ponto de vista mais amplo, o Praticante pode
perceber que estas são ilustrações ou representações do modo como o artista
viu a energia sutil.
Esse corpo de energia sutil quase invisível é chamado de corpo etérico, corpo
bio-plasmatico, campo de informação de energia ou corpo de energia.
Na tradição teosófica, é relatado que o bio-plasmático, o duplo etérico (ou corpo
de energia), foi descrito como um ´corpo de consciênciaµ, que tem a capacidade
GH ´receber e distribuirµ IRUoD YLWDO TXH HPDQD GD ´Luzµ do sol. Dizem que
esta energia está relacionada com a saúde física:
Resumidamente, veremos que o duplo etérico, enquanto necessário para a vida
do corpo físico, não é, propriamente falando, um veículo separado de
consciência: isto é (ele) RECEBE e DISTRIBUI a força vital que emana do sol
e está, portanto, intimamente ligado à saúde física.
- Modificado e extraído de ´7KH  (WKHULF 'RXEOHµ, de
Arthur E. Powell, © 1925, Página 2

Cientistas russos chamados Dr. Semyon Davidovich Kirlian e sua esposa
Valentina Khrisanovna Kirlian cientificamente redescobriram a existência do
corpo bio-plasmatico em 1939.
Eles desenvolveram um tipo especial de fotografia da energia
´IRWRgrafia .LUOLDQµ.

chamada

O termo corpo bio-plasmatico significa ´corpo de energia vivoµ feito de
matéria sutil invisível.
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Para simplificar a terminologia, o termo corpo de energia ou campo de
informação de energia será usado para substituir o termo corpo bioplasmático.
Esta fotografia utiliza campos elétricos de alta frequência para tirar fotos de
pequenas porções do campo de informação de energia
Através desta nova tecnologia tornou-se possível compreender que a energia
sutil não só pode ser vista - mas é real!
Agora temos ainda a mais recente tecnologia de energia chamada ´imagem
GDVµ(Visualização de descarga de gás), que é significativamente mais
desenvolvida, mais avançada.
Esta tecnologia é usada para gravar o campo bioelétrico humano usando a
fotografia de Visualização de Descarga de Gás (GDV), que pode avaliar o
campo da bio-energia humana e fornecer informações úteis sobre o estado da
pessoa.
Usando esta tecnologia moderna, agora é possível conhecer e verificar o que
os yogues e outros disseram há centenas de anos - que ´um corpo de luzµ na
terminologia esotérica chamado ´Auraµ envolve o ´corpo físicoµ
A palavra ´bio-plasmáticoµ deriva da palavra ´bioµ que significa vida e
´plasmaµ que significa o quarto estado da matéria e é diferente do componente
do sangue - conhecido como plasma sanguíneo.
O campo de informação de energia ou corpo de energia, se interpenetram e se
estendem - além do corpo físico - por cerca de 12 cm.
Este campo difuso ultrapassa o limite da estrutura do corpo. Até onde se
estende esta vibração, varia de pessoa para pessoa de acordo com seu estado
de saúde e excitação.
² Extraído de ´,QQHU %ULGJH A Guide to Energy Movement and
Body Structureµ, por Fritz Frederick Smith, MD © 1986,
Página 27

Clarividentemente isso é visto como um campo de energia luminoso em torno
da periferia do corpo físico.
Vamos chamar isso de campo de informação de energia.
Uma pessoa extremamente saudável ou um jovem, normalmente tem um
campo de energia de aproximadamente 20 cm ou mais.
A aura etérica se estende cerca de 20 centímetros do corpo físico «
As pessoas com maior vitalidade terão uma aura mais forte e,
consequentemente, ainda mais ampliada além do corpo físico.
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² Extraído de ´7KH$UWRI6SLULWXDO+HDOLQJµ, por Keith
Sherwood, © 1985, Páginas 104, 110

Em uma pessoa normal, este campo interior se estende cerca de
centímetros do corpo.

12

Quando um indivíduo é fraco ou muito doente este campo interior pode ser
reduzido a apenas 5 cm ou até menos. Um bom Praticante tem um campo
interior de pelo menos 1 metro.
Da mesma forma que o sangue circula por todo o corpo físico, através dos
vasos sanguíneos, a energia circula por todo o corpo energético, através dos
´FDQDLVGHHQHUJLDµ
Estes canais de HQHUJLDSRGHPVHUFRPSDUDGRVD´tubos de eQHUJLDµ e eles são
conheFLGRVHPRXWUDVWUDGLo}HVFRPR´meridianosµou ´nadisµ.
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L5-Lição 5
Organização
Power Point
Livros de referência *

Internet

FUNÇÕES DO CAMPO DE
INFORMAÇÃO DE ENERGIA
Aproximadamente 10 min
The Psychic Healing Book, Amy Wallace/Bill
Henkin, ©1978
Fourteen Lessons in Yogi Philosophy,Yogi
Ramacharaka ©1903, 2007
Hands of Light, Barbara Ann Brennan,
©1987
Hands on Spiritual Healing, Michael
Bradford, ©1993
The Etheric Double, Arthur E. Powell, ©1925
Ritual Healing in Suburban America, Meredith
B. McGuire,©1988
www.pranichealing.org

* Estas referências de livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

MAL-ESTAR OU DOENÇA SE REVELA PRIMEIRO NO CORPO
ENERGÉTICO - ANTES QUE SE TORNE PERCEPTÍVEL NO
CORPO FÍSICO
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

Isso é uma verdade
clarividente.

histórica e foi validado por meio de observação

Este campo de força onipresente não tem forma própria, mas representa um
campo vibratório potencial sobre o corpo. Ele responde momento a
momento ao ambiente interno e externo do corpo... Este campo tende a
espelhar o corpo físico.
- Extraído de ´Inner Bridges: A Guide to Energy Movement and Body
Structureµ, por Fritz Frederick Smith MD, © 1986, Página 27

A implicação é que, até certo ponto, podemos impedir que algumas condições
se manifestem - se o tratamento energético for aplicado antes do aparecimento
dos sintomas.
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Dor ou doença resulta de perturbação ou desequilíbrio na sua energia vital,
porque a doença aparece no corpo psíquico ou astral antes de aparecer no
corpo físico. Um leitor psíquico muitas vezes pode diagnosticar uma doença
antes que ela ocorra, ou pelo menos pode igualmente trabalhar com você ou
trabalhar com os outros.
² Extraído GH ´7KH 3V\FKLF +HDOLQJ %RRNµ, por Amy
Wallace e Bill Henkin, © 1978, Página 64

Portanto, podemos dizer que a energia de cura não apenas trata o corpo físico,
PDV ´harmonizaµa energia do sistema energético. Há também EFEITOS
PREVENTIVOS notáveis como resultado dos tratamentos.
O duplo etérico tem três funções principais. Primeiro, ele forma o molde ou
padrão em que a matéria física densa vai crescer durante a vida pré-natal e na
recuperação de ferimentos. Em segundo lugar, o duplo etérico assimila e
armazena a vitalidade do sol e da atmosfera e distribui através do corpo ...
² Extraído de ´Life: Your Great Adventureµ, por
Eunice Layton, Felix Layton, © 1987, Página 87

AS FUNÇÕES DO CAMPO DE INFORMAÇÃO DE ENERGIA
1. Absorver a energia
2. Distribuir a energia
3. Vitalizar todo o corpo físico com energia Chi
4. Atuar como um molde ou padrão para o corpo físico
As radiações no campo vital absorvem e levam vitalidade (prana) da atmosfera
exterior e dispõe de resíduos de matéria sutil ... O equivalente etérico é um
acumulador de energia vital potencial para todo o sistema.
- Extraído de ´The Etheric Body of Man: The Bridge of
Consciousnessµ, por Laurence John Bendidt, Phoebe
Daphne Payne Bendit, © 1977, Página 26

Muitas doenças são causadas ou parcialmente causadas devido ao - mau
funcionamento de um ou mais centros energéticos.
'H DFRUGR FRPR QRVVR *XUXML ´o corpo energético e o corpo físico visível
são tão intimamente relacionados, o que afeta um, afeta o outro e vice-YHUVDµ
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

NO CAMPO DE INFORMAÇÃO DE ENERGIA TAMBÉM HÁ
PEQUENOS RAIOS DE LUZ ETÉRICA, OU RAIOS
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BIOPLÁSMICOS, VISTO ÀS VEZES COMO UMA PARTE OU UMA
EXTENSÃO DO CAMPO DE ENERGIA.
«$´aura da saúdeµ atua como uma indicação segura do estado de saúde
física da pessoa da qual ela irradia. Como todas as outras formas de aura, ela se
estende do corpo a uma distância de 60 a 90 cm, dependendo de certas
circunstâncias.
Como todas as outras formas de aura, é oval ... para a visão mediúnica parece
VHU´riscadaµ por numerosas linhas finas que se estendem como cerdas duras
do corpo para fora.

([WUDtGR GH ´)RXUWHHQ /HVVRQV LQ <RJL
3KLORVRSK\µ, por Yogi Ramacharaka, © 1903, página 58

Raios perpendiculares de luz etérica interpenetram o campo de informação de
energia e se projetam para fora do corpo físico.
Esses raios tem cerca de 60 cm ou mais de comprimento. Eles formam o que
YDPRV GHVFUHYHU FRPR R ´campo de inforPDomR GH HQHUJLD GD 6D~GHµ.
$XWRUHVHVRWpULFRVFKDPDPHVWHFDPSRGHHQHUJLDGH´$XUDµ
A aura da saúde em torno do corpo físico, é, de fato, o molde etérico sobre o
padrão do corpo que foi construído.
- Extraído de ´(VRWHULF$VWURORJ\µ, por Alan Leo, © 1983, página 93

Estes raios etéricos e o campo de energia servem como um escudo protetor
contra os germes e energias indesejadas ou anormais. Através dos raios
etéricos as energias ´usadasµ, energias indesejáveis e toxinas são expulsas do
corpo físico.
Uma vez Maha Atma Choa Kok Sui afirmou:
´Quando uma pessoa é saudável o ´corpo de luzµ é luminoso.
Quando uma pessoa está doente há áreas cinzentas de energia suja neste
´corpo de lX]µ.
Esta Energia suja é expelida através dos raios da saúde, quando uma
determinada área do corpo está doente. As doenças podem fazer com que os
raios da saúGHVHHPEDUDFHPµ
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

O Professor Espiritual desta compiladora, deu-lhe uma analogia que explica
mais sobre os raios da saúde, quando disse que: ´Assim como a pele do corpo físico
tem poros, nossos corpos de energia têm um campo de informação de energia da saúdeµ
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson
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Quando uma pessoa está doente esses raios perpendiculares de luz tendem a
tornar-se parcialmente emaranhados ou aglutinados.

« A energia é bloqueada. Uma vez que deixa de ter um fluxo livre ...
aparecerá bolhas de energia mais escuras estagnadas ou muito fracas;; este
rompimento será precipitado para dentro do corpo etérico em forma de linhas
de força de luz entrelaçadas ou rasgadas...
- Extraído de ´+DQGV  RI  /LJKWµ, de Barbara Ann
Brennan, © 1987, Página 142

Quando um cliente está doente, o campo de informação de energia da saúde
frequentemente diminui de tamanho. O campo de informação de energia da
saúde de uma pessoa saudável pode ser tão grande quanto 1 metro ou mais.
Normalmente este campo tem a forma de um cilindro afilado - maior na parte
superior e menor na parte inferior.
O objetivo do campo de informação de energia da saúde é expulsar energias
usadas.
Quando a energia suja é expelida através dos raios da saúde, até mesmo uma
sala pode tornar-se suja - por meio da liberação dessas energias no espaço.
Quando uma determinada área do corpo está doente, a energia suja é expelida
através dos raios da saúde. As doenças também podem causar o
emaranhamento dos raios da saúde.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

O autor bem conhecido, Arthur E. Powell discutiu a aura da saúde, em 1925.
Ele disse: ´A aura da saúde, composta por estas partículas ejetadas do corpo,
servem o propósito útil de proteger a pessoa da invasão de germes da doença.
Na área da saúde as partículas são jogadas fora através dos poros em linhas
retas, em ângulo reto com a superfície do corpo, dando à aura da saúde um
efeito estriado. Enquanto as linhas permanecem firmes e retas, o corpo, parece
estar quase totalmente protegido contra o ataque de influências físicas do mal,
como germes de doenças, os germes são realmente repelidos e levados por
uma corrente de força Prânica. Mas quando, por causa de fraqueza, muita
fadiga, um ferimento, depressão, ou através dos excessos de uma vida
irregular, grande quantidade de Prana é obrigada a reparar os danos ou
resíduos dentro do corpo, e há portanto, uma grave diminuição na quantidade
irradiada, as linhas da Aura da Saúde inclinam, tornam-se erráticas e confusas,
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o sistema de defesa está enfraquecido, e então é relativamente fácil para os
germes mortais entrarem no corpo.µ
- Extraído de ´7KH(WKHULF'RXEOHµ, por Arthur
E. Powell, © 1925, Page 34

Além do campo de informação da saúde está o campo de energia exterior.
O campo de energia exterior de uma pessoa comum tem cerca de 1 metro de
tamanho.
Tem-se observado que as pessoas doentes geralmente têm buracos,
rachaduras ou fissuras no seu campo de informação de energia. Através destas
aberturas a energia vital vaza, enfraquecendo o corpo físico do cliente.
´OS PROBLEMAS BÁSICOS QUE VOCÊ PODE ENCONTRAR
NOS TRATAMENTOS SÃO: CONGESTÃO E DEPLESSÃO
(1(5*e7,&$µ
- Modificado & Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

A maioria das pessoas não percebe que o campo áurico - o campo de energia
ao redor do corpo ² experimenta cortes, contusões, rupturas, furos, rasgos,
choques e traumas, assim como o corpo físico.
- Extraído de ´Hands ² on Spiritual Healingµ,
por Michael Bradford, © 1993, Página 29

Quando o campo de informação de energia não está normal, existem duas
condições primárias que podem ser observadas no corpo energético:
Deplessão de energia - é uma condição que ocorre quando o Praticante sente que
uma área no interior do campo de informação de energia está ´côncavaµRX
´curvaµ para dentro em direção do corpo - quando comparada às áreas
DGMDFHQWHV´QRUPDLVµ.
Este problema é causado por uma quantidade insuficiente ou uma redução na
energia desta área.
Deplessão energética«é simplesmente uma redução de energia fluindo no
membro no sentido da extremidade distal. A pessoa pode até cortar um
membro simplesmente não permitindo que a energia flua para lá. Isto resulta
em fraqueza do membro e, em alguns casos, mesmo o subdesenvolvimento
físico nesta área.
² Extraído de ´+DQGV RI /LJKWµ, por Barbara
Ann Brennan, © 1987, Página 103
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Por outro lado o Praticante pode observar a condição oposta (congestão) na
avaliação de energia no corpo do cliente. Isto ocorre quando existe:
a. uma obstrução ou
b. um bloqueio no sistema energético ou
c. se a área a ser examinada está excessivamente preenchida com muita
energia.
Esta condição também pode ocorrer se a energia projetada for excessiva para o
corpo do cliente. Em outro exemplo, se isso combina juntamente, energias
indesejadas velhas, reprimidas, usadas - isto pode também fazer com que o
campo energético do cliente se torne distorcido.
Congestão energética - é um estado que pode ser identificado pelo Praticante
quando identificar uma área de energia convexa ou uma saliência na área a ser
avaliada, ou se compaUDGDFRPRXWUDViUHDV´normaisµ do corpo energético.
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

Muitos também usam o Toque Terapêutico para o diagnóstico. Médiuns
compartilham noções gerais dos efeitos de doenças causadas pela energia
´congestionadaµ
- Extraído de ´5itual Healing in Suburban Americaµ, by
Meredith B. McGuire, ©1988, Page 111
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L6-Lição 6

CURA ENERGÉTICA - COMO
FUNCIONA, COMO FAZER
Aproximadamente 60 min

Organização
Power Point
Livros de referência *

The Psychic Healing Book, Amy Wallace/Bill
Henkin, © 1978
The Art of Spiritual Healing, Keith Sherwood,
©1985
Kundalini Yoga, Swami Sivananda, ©1978
KahunaHealing, Serge Kahili, ©1983
The Science of Psychic Healing, Yogi
Ramacharaka, ©1909
True and Invisible Rosicrucian Order, Paul
Foster Case, ©1985
Miracles through Pranic Healing, 4th Edition,
©2004
You the Healer, José Silva, Silva/Stone,
Robert B. © 1989
www.pranichealing.org

Internet

* Estas referências de livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

PRATICANTE - UTILIZE AS LEIS DA NATUREZA DAS QUAIS A
MAIORIA DAS PESSOAS DESCONHECE.
- Extraído de ´Summo Bonaµ por Santo Agostinho,
Parafraseado por Charlotte Anderson

UMA HISTÓRIA
TRATAMENTO

DE

COMO

FUNCIONA

UM

SIMPLES

Há uma história sobre um homem no Canadá. Ele estava longe na selva com
um grupo de caçadores.
Ele teve um acidente grave.
Na primeira noite de sua viagem ...
Acidentalmente ele caiu na fogueira do acampamento - queimando seu braço
gravemente.
Nenhum de seus amigos - que estavam festejando - poderia levá-lo de volta à
civilização, a fim de ajudá-lo a chegar a um hospital.
E ninguém no grupo de caçadores sabia nada sobre tratamentos energéticos.
Mas este homem tinha visto sua esposa fazendo tratamento usando energia,
então ele começou a limpeza da área gravemente queimada - varrendo com a
outra mão - Ele repetidamente varria e jogava a energia das partes severamente
queimadas - no fogo.
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Ele repetiu isso por horas e horas, e, finalmente, ´amarrouµ o braço
ligeiramente para cima em uma árvore« para que o tratamento pudesse ser
feito cuidadosamente e completamente. Ele não consegui deixar a montanha
por dois a três dias.
Quando ele finalmente voltou ... imediatamente sua esposa levou-o ao
hospital. Informaram-lhe que ele tinha sofrido uma grave queimadura de 3º
grau. Mas também disseram, que a queimadura já havia começado a se
regenerar corretamente.
Foi somente usando uma forma muito rudimentar de cura energética realizando limpeza da área queimada repetidamente - que ele conseguiu
reduzir a gravidade de sua condição - permitindo que o corpo começasse a
normalização da mão e do braço.
Foi relatado, em última análise, que as áreas queimadas - se recuperaram sem
nenhuma das graves cicatrizes - que poderiam ocorrer com este tipo de lesão.
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

USE ALGUNS PASSOS SIMPLES PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO
SEMPRE COMECE PEDINDO BENÇÃOS DIVINAS

O simples ato de invocar ao Ser Supremo, aumenta a capacidade e a energia
do Praticante para realizar tratamentos. A energia Divina recebida também
auxilia no aumento da intuição do Praticante durante uma sessão.
É extremamente importante, tanto para o Praticante como para o cliente,
sempre orar ou ´Lnvocarµ por Bênçãos Divinas antes de usar tratamentos
energéticos. No momento em que você ora ou invoca, a recuperação já terá
começado. Lembre-se sempre de praticar a invocação adequada.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

Simplesmente diga:
´Ao Deus Supremo
Obrigado por me abençoar com a sua Energia de Cura Divina. Eu aceito completamente
essa energia de cura.
ObrigadRSRUHVVDVErQomRVµ
É IMPORTANTE ESTABELECER RELACIONAMENTO COM O SEU
CLIENTE IMEDIATAMENTE!

Lembre-se sempre de falar com o seu cliente.
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Repita O NOME DO SEU CLIENTE várias vezes durante a sessão de
tratamento.
Pergunte ao seu cliente:
Quanto tempo tem a dor?
Você pode andar?
Você pode levantar o braço?
Há quanto tempo você tem este problema?
Ou faça outra pergunta pertinente em relação à seu problema.
Reúna informações e faça-o se sentir confortável
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

Imagine seu chakra se abrindo como uma íris em uma lente de câmera, ou
como as pétalas de uma flor se abrindo.
- Extraído ´7KH 3V\FKLF +HDOLQJ %RRNµ, por Amy
Wallace e Bill Henkin, © 1978, Página 72

SIGA ESTES SIMPLES PASSOS PARA INICIAR UM TRATAMENTO

1. Invoque por Bênçãos Divinas
2. Olhe para o seu cliente, enquanto você está realizando o
TRATAMENTO
3. Relaxe, não fique tenso
4. SORRIA
5. Na frente do cliente mantenha uma posição relaxada com os braços
abertos.
6. Entreviste R &OLHQWH ´Qual é o diagnóstico médico? Quais são os
problemas físicos? Existe dor?µ
7. Use um gráfico de dor para determinar o nível de dor.
8. Explique ao cliente que Pranic Energy Healing é um procedimento sem
toque.
9. Eles serão convidados a respirar lenta e confortavelmente, manter suas
pernas descruzadas, e permitir que as suas mãos fiquem confortavelmente
em seu colo, com as palmas voltadas para cima.
10. Peça ao cliente que simplesmente libere os seus problemas e preocupações
e relaxe.
11. Então fale com o cliente e determine a natureza do seu problema.
Instrua o cliente a visualizar uma brilhante e luminosa energia penetrando a
área de seu corpo ou da sua vida que requer equilíbrio ou melhora. Em
tratamentos energéticos é essencial que os clientes abram suas mentes, a
fim de acelerar a limpeza de energias velhas usadas, ou indesejadas e
absorverem profundamente as energias projetadas.
Isso vai ajudar rapidamente o equilíbrio ou ajudar a criar uma estabilização
do seu estado em todos os níveis.
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12. De acordo com o Professor Espiritual desta compiladora, ´quando um
cliente está cético, instrua-o a enclinar um pouco a cabeça à frente, olhando
para baixo.µ Essa posição tende a melhorar psicologicamente a
receptividade do cliente.
13. Complete o circuito energético durante o tratamento.
14. Você pode ´iPDJLQDUµ uma rosa cor de rosa se abrindo na frente do
coração do cliente. Não importa o quão poderoso é praticante, se o cliente
não absorve a energia, isso vai interferir na sua recuperação.
15. Agora, o Praticante está pronto para começar o tratamento.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

CONFIANÇA E CRENÇA OU "FÉ E RECEPTIVIDADE" SÃO
EXTREMAMENTE IMPORTANTES PARA O RESULTADO DO
TRATAMENTO
Tanto o Praticante como o cliente devem reduzir sua resistência interna, a fim
de ajudar na recuperação rápida do cliente.
A atitude da pessoa doente pode ser uma razão pela qual a cura espiritual não
consegue ocorrer. Ela pode falhar se não houver vontade de viver, nenhum
propósito para a vida, o que daria o impulso, ou se o objetivo não tiver sido
compreendido, ou se a pessoa acredita que foi um grande pecador e não
merece ser curado.
- Extraído de ´Kundalini Yogaµ, por Swami
Sivananda, © 1978, Página 192

Uma parte importante do trabalho de um praticante é ajudar o cliente a
aumentar o seu grau de pensamento positivo. Tanto o Praticante ou o cliente
precisam ter fé em um resultado positivo. Esta atitude permite que o cliente
absorva mais rapidamente a energia projetada.
´$ FUHQoD OLJD R FRPSXWDGRU PHQWDO, LQVHULQGR D PHQVDJHP GH TXH ´D
SURJUDPDomR HVWi D FDPLQKRµ &UHQoD WDPEpP QRV SHUPLWH LPDJLQDU XP
resultado final com entusiasmo, e o entusiasmo aumenta o fluxo de energia
que pH[HFXWDGRQRFRPSXWDGRUµ
- ([WUDtGR ´<RX WKH +HDOHUµ, por José Silva,
Silva e Stone, Robert B. © 1989 Page 22

Se há uma forte resistência por parte do cliente, peça-lhe para assumir a pose
receptiva durante o tratamento.
Solicite ao cliente que vire as palmas das mãos para cima e incline um pouco a
cabeça para baixo. Peça-lhe para fechar os olhos.
Isto é para reduzir sua resistência e, facilitar o tratamento.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson
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Rendição é um pURFHVVR TXH DFRQWHFH VHPSUH QR ´agoraµ, mas deve ser
repetido várias vezes para ser gravado profundamente dentro de uma pessoa.
Ele pode ser acelerado através da meditação, respiração yogue, visualização e
em particular através da afirmação. Quanto mais você afirmar que você quer
ser um canal, que pretende render-se à energia que se esforça para vir através
de você, mais rápido será o seu progresso, e quanto mais cedo você vai se
relacionar com o Todo.
- Extraído de ´7KH $UW of Spiritual +HDOLQJµ,
por Keith Sherwood, © 1985, Page 79

Às vezes, simplesmente olhando para o praticante, o cliente pode aumentar a
sua condutividade, devido ao grau de energia positiva em torno do praticante.
Em muitos casos só a forte condutividade, auxilia significativamente a
recuperação.
Os melhores resultados são obtidos quando o paciente é induzido a manifestar
uma ATITUDE RECEPTIVA DA CONDIÇÃO DA MENTE
« O paciente deve ser induzido a dar ao curador toda a sua atenção, pois a
medida do efeito do tratamento depende em grande parte do grau de atenção
dado e obtido.
- Extraído de ´7KH6FLHQFHRI3V\FKLF+HDOLQJµ, por Yogi
Ramacharaka, © 1909, Página 125

O PRATICANTE DEVE SORRIR PARA AUMENTAR A
RECEPTIVIDADE DO CLIENTE E AUMENTAR SUA ENERGIA.
SEMPRE SORRIA.
É muito importante para o Praticante lembrar sempre de dizer uma breve
oração ou invocação de bênçãos Divinas antes de cada tratamento.
1. Escolha um voluntário
2. Classe, por favor, sinta a energia do voluntário.
3. Voluntário, sorria ou dê um enorme SORRISO
4. Classe, sinta a energia.
5. Será que a energia é a mesma?
6. Voluntário, olhe muito triste.
7. Classe, sinta novamente.
(Obtenha feedback)
Diga ao Cliente:
´3ara que o tratamento tenha sucesso eu preciso de sua total cooperação.
Você quer ser curado? Você vai absorver a energia que está sendo projetada?
Esta é uma parte muito simples ... MAS ... muito importante de sua
recuperação. Por favor, abra as mãos e coloque-as no colo com as palmas para
FLPDµ
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Receptividade do paciente. O melhor resultado é dar tratamentos sugestivos
que são obtidos quando o paciente é induzido a manifestar uma atitude
receptiva do estado da mente.
- Extraído de ´7KH6FLHQFHRI3V\FKLF+HDOLQJµ, por Yogi
Ramacharaka, © 1909, Página 125

Número 1
'LJDDRVHXFOLHQWH´,QFOLQH a cabeça para baixo e fechHRVROKRVµ
O paciente deve ser colocado em posição fácil e confortável.
O paciente deve ser ensinado a relaxar os seus músculos, sentar-se em uma
posição relaxada.8VHDVXJHVWmR´Agora, fique perfeitamente confortável.µ
- Extraído de ´7KH  6FLHQFH  RI  3V\FKLF  +HDOLQJµ, por
Yogi Ramacharaka, © 1909, Página 128

Número 2
Peça ao seu cOLHQWH´Lembre-se de um evento IHOL]µ
'LJD´Respire fundo e apenas relaxeµ
Isto irá colocar o cliente em estado emocional positivo.
Número 3
O pagamento é outra maneira de fazer o seu cliente receptivo.
Quando os clientes pagam eles têm direito a receber mais energia, então você
tem que pedir ao cliente que pague com antecedência.
Você iria a um médico que cobra apenas 5 centavos?
Normalmente, ou, provavelmente, pessoas igualam pagamento com
habilidade.
Quando você cobra tem maior credibilidade.
Se os clientes pedem por tratamento gratuito, então considere o valor do alívio
da doença ou da dor do cliente.
Quanto vale o seu alívio?
Por outro lado, se um cliente não pode pagar o tratamento - a coisa
compassiva a fazer é realizar tratamentos de acordo com a necessidade do
cliente ou sua condição.
Se uma pessoa não quer ser tratada... não perca seu tempo. Ao fazer
tratamentos, não permita que o cliente se torne irritado ou estressado.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson
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AS TRÊS TÉCNICAS ESSENCIAIS NA CURA ENERGÉTICA SÃO:
1. Limpeza ou remoção da energia indesejada ou anormal
2. Transferência de energia vital ou projeção de energia
3. Fixaçao da energia projetada - para a melhora de um resultado mais
consistente
COMECE OS TRATAMENTOS PREPARANDO UMA BACIA COM
AGUA E SAL
Praticantes devem ver que quando as energias indesejadas são removidas devem ser descartadas de forma apropriada. Curadores bio-energéticos e
Praticantes frequentemente usam uma bacia com água e sal.
Por que você deve usar uma bacia com água e sal?
A água tem a capacidade de absorver energias velhas,enquanto o sal remove-a.
É extremamente importante usar uma bacia de água e sal.
´Jogandoµ com cuidado as energias indesejadas na bacia, é possível evitar
substancialmente que as energias indesejadas se espalhem no ambiente ou em
si próprio..
Deve-se ter o cuidado de que toda a energia removida seja devidamente jogada
na bacia de água e sal.
Alguns curadores UHDOL]DP SHTXHQRV ULWXDLV FRPR ´sacudir os dedosµ para
lavar ou descaregar a energia do paciente ... para o curador ficar seguro ...
- Extraído de ´.DKXQD  +HDOLQJµ, por Serge
Kahili King, © 1983, página 124

Quando a limpeza é feita, você simplesmente sacode ou chacoalha sua mão como se você estivesse jogando a energia indesejada na bacia de água e sal.
Alguns curadores lavam as mãos após a cura, para purificar-se de todas as
vibrações desagradáveis que possam ter coletado (ou) SIMPLESMENTE
CHACOALHAM A ENERGIA FORA DE SUAS MÃOS
PERIODICAMENTE enquanto trabalham.
Nós chacoalhamos a mão de vez em quando, enquanto curamos, e
"SACUDIMOS" a energia PARA FORA DOS DEDOS.
- Extraído de ´7KH3V\FKLF+HDOLQJ%RRNµ, por Amy Wallace e
Bill Henkin, © 1978, página 48, enfatizado por esta esta
compiladora
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Em várias tradições se recomenda que praticaQWHV ´VDFXGDP RV VHXV
GHGRVµ«
(Instrutor demonstre)
A fim de liberar energias contaminadas das mãos, dos dedos e até mesmo dos
meridianos finos - subindo pelas mãos - pLPSRUWDQWH´Sacudirµ forte e lavar
as mãos com água ou usar spray com álcool.
É simples preparar a bacia de água e sal: use cerca de 1 litro de água em uma
bacia e adicione um ou mais punhados de sal.
Depois de fazer um tratamento energético, por favor, jogue a água com sal no
vaso sanitário. Recomenda-se que o vaso seja usado para descarte da água
utilizada ... ao invés de jogar fora essa água suja de outras maneiras.
Uma vez utilizada, use somente a bacia para tratamentos energéticos. Nunca
use-a para outros fins.
Quando você estiver em casa, você pode colocar a bacia no sol para limpa-la
ainda mais. Alguns Praticantes reportam que, quando a bacia foi usada
durante um longo período de tempo, é extremamente difícil de limpar.
Portanto, recomenda-se substituir periodicamente bacias velhas por novas. O
tamanho da bacia deve ser, pelo menos, 30 cm de diâmetro. Bacias menores
são ineficazes em manter grandes quantidades de energias indesejadas.
Um segundo método pode ser utilizado quando a água e sal não estiver
disponível. Este método tem sido amplamente recomendado dentro de várias
escolas de ciências esotéricas, bem como por várias escolas de tratamentos
energéticos.
Visualize um fogo verde ou laranja a seu lado e jogue a energia suja nele.
Certifique-se de apagar o fogo, para evitar riscos desnecessários.
- Extraído de ´0LUDFOHVWKURXJK3UDQLF+HDOLQJµ, pelo
Mestre Choa Kok Sui, © 2004, Página 67

Fogo oculto, por outro lado, é o aspecto de uma energia cósmica que tem
qualidades semelhantes ao fogo, das quais o principal é o seu poder de
desintegração e consumo de formas físicas...
- Extraído ´True and Invisible Rosicrucian
Orderµ, by Paul Foster Case, ©1985, Página
263
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L7-Lição 7
Organização
Power Point
Livros de referência *

Internet
Outro

REMOÇÃO E PROJEÇÃO
ENERGIA
Aproximadamente 60 min

DE

The Science of Psychic Healing, Yogi
Ramacharaka, ©1909
The Chakras: A Monograph, Charles W.
Leadbeater, ©1927
Mastering your Hidden Self: A Guide to the
Huna Way, Serge Kahili King ©1985
Hands of Light, Barbara Ann Brennan,
©1987
The Psychic Healing Book, Amy Wallace/Bill
Henkin, ©1978
The Art of Spiritual Healing, Keith Sherwood,
©1985
Esoteric Healing, Alice A. Bailey, ©1953
Kahuna Healing, Serge Kahili King, ©1983
www.pranichealing.org
Apêndice K ² Posições usadas para
absorver energia

* Estas referências de livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

COMO REMOVER OU LIMPAR A ENERGIA INDESEJADA
COMECE INTENSIFICANDO A PERCEPÇÃO DE SUAS MÃOS
Os 21 Chakras menores ... eles estão nos seguintes locais ... UM NA PALMA
DE CADA MÃO ...
- Extraído de ´+DQGV RI  /LJKWµ, de Barbara
Ann Brennan, © 1987 Página 44

No Centro da palma de cada mão está um centro de energia.
Este centro de energia da mão é capaz de absorver e também projetar a
energia vital.
O Amado Professor Espiritual desta compiladora afirmou a ela que quando
ele simplesmente direcionava sua atenção para as palmas de suas mãos...
(o instrutor aponta para a palma da sua mão)
«e para os dedos (instrutor toca as pontas dos dedos«)
ele começava a sentir algo em sua mão.
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Ele notou que, quando sua atenção era direcionada para a palma da mão e os
dedos ou a estes centros de energia, todas essas áreas eram preenchidas com
maior grau de energia, e se tornavam mais ativas e com mais brilho.
PREPARE-SE
EXERCÍCIO

PARA

SENTIR

A

ENERGIA

ATRAVÉS

DO

Os praticantes devem trabalhar regularmente para melhorar a sua capacidade
de sentir a energia sutil e devem exercitar os braços HDVPmRVDQWHVGH´sentirµ
a energia.
O exercício aumenta a sensibilidade nas mãos do praticante.
Isto é devido a liberação de velhas energias que, sem saber, podem estar presas
nos braços e nas mãos.
O exercício tem o efeito positivo de aumentar a sensibilidade em vários níveis
e permite ao Praticante se tornar ciente dos níveis e graus das energias sutis
que estão sentindo.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

Pode ser de interesse a localização dos vinte e um centros menores de energia.
há dois, UM EM CADA PALMA DAS MÃOS ...
- Extraído de ´(VRWHULF  +HDOLQJµ, de Alice A.
Bailey, © 1953, Página 73

O Praticante pode aumentar rapidamente a capacidade de resposta dos centros
de energia das mãos, simplesmente dirigindo a sua atenção para as palmas e
dedos. Há muitas maneiras de aumentar a capacidade de resposta dos seus
centros de energia das mãos.
Preparando as mãos. Esfregue as mãos vigorosamente por alguns segundos e,
em seguida, BALANCE-AS PARA FRENTE E PARA TRÁS um pouco,
até que elas tenham esse sentimento indefinível de ´VITALIDADEµ e
ESTEJAM CHEIAS DE ENERGIA. FECHE E ABRA AS MÃOS,
RAPIDAMENTE, REPETINDO VÁRIAS VEZES, ISSO VAI
ESTIMULÁ-LAS maravilhosamente.
- Modificado e Extraído de ´7KH6FLHQFHRI3V\FKLF+HDOLQJµ, por Yogi
Ramacharaka, © 1909, Página 80, enfatize desta compiladora

DISCUSSÃO SOBRE REMOÇÃO DE ENERGIAS INDESEJADAS
OU ANORMAIS
A prática desta técnica remove energias indesejadas, sujas, doentes ou usadas.
Isso aumenta o fluxo de energia por todo o corpo, incluindo a área ou áreas
que necessitam de balanceamento ou de harmonização - ou tratamento.
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O objetivo do tratamento energético não é apenas para ajudar o bem-estar do
cliente - mas também para ajudar na ativação e acelerar a melhora natural
dentro do corpo do cliente.
Quando as mãos estão na posição correta, VARRA... FORA, (DEPOIS)
LATERALMENTE ... (DE FRENTE PARA) O CORPO OU A
PARTE ...
- Extraído de ´7KH 6FLHQFH RI 3V\FKLF +HDOLQJµ,
por Yogi Ramacharaka, © 1909, Página 56

248(6,*1,),&$´REMOVERµ A ENERGIA INDESEJADA?
Se você ver um pedaço de papel ou alguma sujeira solta no chão, o que você
faz?
Pega-a, certo.
Se você não pode pegá-la você peJDXPDYDVVRXUDHVLPSOHVPHQWHD´varreµ
fora.
Da mesma forma, quando uma energia indesejada está presente no campo de
energia de um cliente, simplesmente remova-a varrendo-a fora.
LIMPEZA DOS CHAKRAS PODE DAR ALGUNS DOS
RESULTADOS MAIS IMPRESSIONANTES de todas as técnicas
psíquicas, para curar os outros e se curar.
- Extraído do livro ´7KH3V\FKLF+HDOLQJ%RRNµ, por
Amy Wallace e Bill Henkin, © 1978, Página 122

(PGLIHUHQWHVFXOWXUDVD´limpezaµ é feita para remover energias indesejadas.
Por exemplo, os índios americanos usam penas e carne vermelha para remover
energia suja.
Índios Orientais usam sal e galhos de árvores ou vassouras.
Quando limpam ou removem a energia indesejada.
Como você pode remover a energia indesejada do corpo etérico ou energético
de uma pessoa? Isso é feito por meio da limpeza da área afetada.
Alguns curadores USAM A LIMPEZA DE CHAKRA COMO UMA
PARTE INTEGRAL DE CADA SESSÃO DE CURA.
- Extraído GH´7KH$UWRI6SLULWXDO+HDOLQJµ,
por Keith Sherwood, © 1985, Página 163
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É FÁCIL RETIRAR A ENERGIA INDESEJADA
Por favor, remova e guarde o seu relógio de pulso em um lugar seguro.
Não o deixe em uma cadeira ou mesa ... coloque o a uma distância segura.
A limpeza é muLWRIiFLOGHH[HFXWDU&RPHFH´Varrendoµ, que é uma técnica
ensinada por diferentes autores.
1. Basta levantar a mão no ar e limpar ...
Remova a energia indesejada 5-7 vezes.
(Instrutor demonstre a posição correta das mãos para este exercício)
Por favor, LIMPE LENTAMENTE!
Sinta e varra, então jogue a energia removida na água e sal.
Sinta e varra! Em seguida, jogue a energia indesejada na água e sal.
Sinta a qualidade da energia.
Você tem que SENTIR!
DICAS PARA MELHORAR A REMOÇÃO DE ENERGIA INDESEJADA

1. Basta levantar a mão no ar e limpar « Remova a Energia indesejada 5-7
Vezes. Remova - até 25 ou 30 repetições ou mais «
(Instrutor, pratique juntamente com os alunos a posição da mão)
1. Lembre-se NUNCA lance a energia indesejada ou suja direto em sua
direção.
2. Sinta a energia que você deseja remover do corpo de seu cliente.
3. Puxe-a ou limpe-a!
4. Lembre-se de limpar DELICADAMENTE - mas completamente - de
modo a não causar desconforto ao seu cliente.
5. Sinta e limpe - e sinta e limpe.
Forme a intenção de remover a energia indesejada do corpo de seu cliente.
6. Sempre limpe CUIDADOSAMENTE.
Sempre remova ou extraia TODA a energia suja do campo de energia
do seu cliente.
7. Suas mãos devem ficar flexíveis e relaxadas
8. Suas mãos não devem ficar rígidas
9. Seus dedos devem também ficar relaxados.
10. Realize o movimento com os dedos em posição naturalmente
estendidos - algo como acariciar um cão ou um gato« não em um
kQJXORUtJLGRGHÜ.
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Se a dor do cliente se mover durante o tratamento de uma área do corpo para
outra - isso significa que uma parte da energia suja mudou (para outro local do
corpo ou da área que você está tratando).
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

Quando as mãos estão na posição certa, VARRA AS FORA, para o lado,
antes que o corpo ou a parte, traga-as de volta ...
- Extraído de ´7KH6FLHQFHRI3V\FKLF+HDOLQJµ, por Yogi
Ramacharaka, © 1909, Página 56

QUANTO TEMPO DEMORA PARA VARRER A ENERGIA
INDESEJADA
1. Doenças e condições simples podem exigir 20 ² 30 repetições de remoção
da energia, a fim de auxiliar a limpeza profunda.
2. Para os casos semi-difíceis podem ser necessários 50 ² 100 movimentos
de limpeza ou mais.
3. Em casos graves podem ser necessários de 300 ² 500 movimentos de
limpeza em determinada parte.
DESCONECTE-SE DAS ENERGIAS REMOVIDAS
Observou-se (em muitas tradições), quando um praticante joga regularmente a
energia suja no chão, ele tem a tendência a ter problemas com as pernas ou até
mesmo desenvolver artrite em suas pernas.
Para evitar isso, é necessário dispor da energia suja corretamente.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

Por favor, libere a energia que estiver removendo de sua mão regularmente e
corretamente para a bacia de água e sal.
Como você faz isso?
Sacudindo ou desconectando da energia suja, jogando-a em uma bacia de
água e sal.
(Mostre como jogar a energia na água e sal.)
POR
FAVOR,
LEMBRE-SE
REGULARMENTE

DE

LIMPAR

AS

MÃOS

Se sentir suas mãos um pouco pegajosas, coçando ou pesadas, isso significa
que as mãos ficaram ligeiramente contaminadas. Lembre-se sempre de
descontaminar as mãos!
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson
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« (o praticante), irá provavelmente drenar o magnetismo nocivo ....
« é necessário para o seu conforto e bem-estar que ele deva descartar a
matéria doente antes que ela obtenha um alojamento permanente em seu
corpo. Ele deve, portanto, adotar algum plano definido para livrar-se dela e o
mais simples é apenas jogá-la fora, sacudi-la das mãos ... ele não deve
negligenciar estas precauções, e ele não deve esquecer de lavar as mãos
cuidadosamente após a cura «
² Extraído de ´The Chakrasµ, por Charles W.
Leadbeater, © 1927, Página 70

A contaminação pode tornar o Praticante fisicamente doente, fraco ou
esgotado, ou até mesmo apresentar sintomas semelhantes aos de seu cliente.
O que é energia de Contaminação?
A energia de contaminação pode ocorrer por uma variedade de razões. Isso
pode ser o resultado da pessoa se afetar pela energia removida durante o
tratamento.
Ou também pode ocorrer devido à presença de estresse ou outras energias
presentes dentro de uma área de tratamento, ou em qualquer meio ambiente
ou local.
Esta contaminação pode se manifestar como simples desconforto na mão ou
no braço do praticante. Pode também se manifestar como uma sensação de
queimadura, como calor, como uma sensação de formigamento ou rigidez na
mão ou nos dedos.
Esta compiladora recomenda vivamente que a posição da mão do Praticante
seja correta - de forma a evitar esta consequência de uma técnica inadequada
causando esse problema.
Para evitar a contaminação, o Praticante deve se lembrar de regularmente
FKDFRDOKDURX´sacudirµ as mãos na bacia de água e sal.
Lembre-VHGD WHUPLQRORJLD ´Sacudindoµ os dedos ou as mãos - mencionado
por Yogi Ramacharaka. Ele disse: de vez em quando levante as mãos e
´sacudaµ os dedos como se estivesse JOGANDO FORA A CONDIÇÃO
DOENTE. É bom fazer isso de vez em quando e também limpar as mãos
após o tratamento, CASO CONTRÁRIO VOCÊ PODE SE
CONTAMINAR COM A CONDIÇÃO DOENTE DO PACIENTE.
- Extraído: ´The Science of Psychic Healingµ, por
Yogi Ramacharaka, © 1909, Página 78
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Limpe bem as mãos durante e depois de um tratamento. Depois de retirar
energias sujas ou indesejadas, é aconselhável limpar as mãos com álcool, vodka
barata ou água e sal. Estes têm suficiente efeito de limpeza.
Esta prática também protege o Praticante de transferir energia suja ou
indesejada de volta para o cliente e impede que permaneça no ambiente de
tratamento.
Também o Praticante deve se lembrar de chacoalhar ou sacudir suas mãos
durante a projeção de energia.
Isso permitirá que o Praticante minimize a contaminação pelas energias sujas
ou indesejadas.
Alguns curadores realizam pequHQRV ULWXDLV FRPR ´sacudir os dedosµ para
lavar ou descarregar a energia do paciente « para o curador ficar seguro «
- Extraído: ´Kahuna Healingµ, por Serge
Kahili King, © 1983, página 124

Depois de um tratamento, o Praticante deve limpar cuidadosamente as mãos e
os braços com água e sal.
INSTRUTOR DEMONSTRE
(Mostre, como uma cura energética simples é feita no cliente ...
Peça para um aluno ajudar. Veja se alguém no grupo tem uma condição simples não
kármica.)
Eu preciso de alguém que seja capaz de verbalizar o que sente.
(Instrutor escolha um estudante)
VAMOS INVOCAR POR DIVINAS BÊNÇÃOS
´Ao Deus Supremo,
eu humildemente invoco por orientação Divina,
ajuda, proteção e pelo Divino poder de cura.
Obrigado por me usar como um instrumento Divino.
&RPJUDWLGmRHPSOHQDIpµ
Ao fazer limpeza, por favor, retire o relógio.
Agora, levante a mão acima da área a ser tratada e varra em movimento para
baixo.
Faça isso ritmicamente « 1, 2, 3, 4, 5 Jogue.
Faça isso até 30 vezes. 6, 7, 8, 9, 10 Jogue 11, 12, 13, 14, 15, Jogue
(Instrutor « continue até 30 vezes)
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AGORA LIMPE AS MÃOS
Lembre-se sempre de descontaminar as mãos.
É FÁCIL APRENDER A PROJETAR ENERGIA VITAL
TRATAMENTO ENERGÉTICO ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA
DE ENERGIA
Há dois procedimentos:
Absorver e projetar energia. Faça isso com cuidado.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson
«Então, DEPOIS DE TER ELIMINADO A CAUSA DO MAL, ele
PASSA A DERRAMAR BOM, FORTE E SAUDÁVEL magnetismo neste
lugar«
- Extraído de ´7KH Chakrasµ, por Charles W. Leadbeater, ©
1927, Página 70

Energias sutis devem ser amorosas e suaves quando projetadas para o cliente.
Uma maneira de criar e manter uma qualidade mais amorosa de energia - é
tocar o seu coração quando projetar a energia.
É importante tanto absorver como projetar a energia - na quantidade correta.
Da mesma forma quando se faz cura energética é importante fazer as duas
coisas: a limpeza completa e a projeção da energia.
Ao transferir a energia vital
acontecendo?

para o corpo de um cliente, o que está

A energia se transfere de uma pessoa para outra pessoa! É necessário que o
Praticante direcione sua atenção para a mão, que está absorvendo a energia ...
ao invés da mão, TXHGLUHFLRQDRX´projetaµ a energia!
QUANDO VOCE INALAR CONCENTRE SUA ATENÇÃO NA
MÃO QUE RECEBE...
QUANDO VOCE EXPIRAR CONCENTRE SUA ATENÇÃO NA
MÃO QUE PROJETA ...
- Extraído das Notas de Charlotte Anderson
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Há um aforismo Huna, que diz: ´A ENERGIA FLUI ONDE A
ATENÇÃO VAI.µ Onde quer que você coloque sua atenção - pensamento,
objeto, experiência - uma corrente de energia é gerada entre você e isso.
- Extraído: ´Mastering your Hidden Self: A Guide to the
Huna Wayµ, por Serge Kahili Rei © 1985, Página 159

Lembre-se!
A energia vai para onde a sua atenção está focada.
Quando você projetar a energia « Mantenha os braços de tal maneira que
suas axilas permaneçam constantemente abertas ou longe do corpo - isso
aumenta o fluxo suave e constante da energia.
(Mostre nos slides as imagens de divindades em pose de dar e receber)
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

« Direcione a palma da mão para A PARTE AFETADA, a uma distância de
cerca de seis centímetros, ou até mesmo um pouco mais perto, e mantendo-a
por vários minutos.
- Extraído de ´The Science of Psychic Healingµ,
por Yogi Ramacharaka, © 1909, Página 56

Qualquer mão pode ser usada para absorver ou projetar.
Geralmente para absorver é usada a mão dominante.
PROJETE A ENERGIA VITAL PARA PALMA DE SEU PARCEIRO
Vamos praticar. Por favor pegue um parceiro. (Espere até que os alunos se
preparem para o exercício)
(Instrutor: Por favor, pegue um parceiro).
1. Praticante em pé e o cliente sentado.
2. Ambos, por favor preencham o circuito energético.
3. Praticante, simplesmente levante uma palma para cima. Por favor, esteja
consciente da palma da sua mão.
4. Tome o seu tempo
5. Você pode sentir a energia se movendo na palma da sua mão erguida?
(Espere a resposta dos alunos.)
6. Quando você projetar energia não fique diretamente na frente do cliente ...
fique do lado. Por quê? Quando estiver ao lado em pé, o Praticante não
receberá energia do cliente.
7. Agora, através da outra mão direcione ou projete a energia vital para a
palma da seu cliente.
8. Inspire lentamente e confortavelmente ...
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9. Expire lenta e confortavelmente ...
10. Faça isso 3-7 ciclos respiratórios.
11. Quando você inalar - foque na mão que recebe.
12. Quando você expirar - foque na mão que projeta.
13. Seu estado interno afeta a sua capacidade de realizar tratamentos.
14. Quando você sentir que já transferiu energia suficiente pra a palma de seu
cliente pare de transferir.
15. Obrigado.
16. Por favor, relaxe.
17. Chacoalhe seus ombros e seus braços.
18. Agora, vamos projetar energia vital para a outra palma de seu cliente.
19. Praticante, basta levantar uma das mãos para cima e ficar consciente na
palma da mão
20. Tome o seu tempo.
21. Você pode sentir a energia se movendo na palma da sua mão que recebe?
(Espere a resposta dos alunos.)
22. Agora, através de sua outra mão dirija ou projete a energia vital para a
palma de seu cliente.
23. Inspire lenta e confortavelmente ...
24. Expire lenta e confortavelmente ...
25. Faça isso 3-7 ciclos respiratórios.
26. Quando você inalar - foque na mão que recebe.
27. Quando você expirar - foque na mão que projeta.
28. Seu estado interior afeta sua capacidade de executar um tratamento.
29. Quando você sentir que houve energia suficiente transferida para a palma
do seu cliente, por favor, pare de transferir a energia.
30. Por favor, relaxe.
31. Agite seus ombros
32. Por favor, dê feedback.
33. Quem foi capaz de sentir o movimento da Energia?
(Espere a resposta dos alunos).
34. Troque os papéis.
35. Obrigado! Sente-se no seu lugar.
- Extraído de Anotações de Charlotte Anderson

A PROJEÇÃO DE ENERGIA VITAL TAMBÉM PODE SER FEITA
COM OS DEDOS
A projeção de energia também pode ser feita, simplesmente usando um ou
dois dedos.
Na ponta de cada dedo há um ponto de acupuntura, chamado por nosso
mestre espiritual de ´miniµ centro energético. Em outras tradições os centros
de energia muito pequenos são chamados dH ´centros menoresµ e ainda de
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´pequenos centrosµ por Alice Bailey. Barbara Ann Brennan os chama de
´pequenos chakrasµ.
A transferência ocorre ao direcionar um ou dois dedos para o local onde a
energia deve ir.
Você pode usar apenas os dedos para projetar energia especificamente para
um ponto - ou na superfície - ou profundamente dentro do corpo.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

Alguém aqui já notou ao assistir TV que quando uma pessoa aponta para algo
ou alguém - isso tende a fortalecer a palavra ou pensamento na mente da
pessoa que aponta?
Isso ocorre porque a energia proveniente de seus centros de energia dos dedos
é densa e pode ficar mais forte até mesmo através da intenção da pessoa que
está apontando.
Quando os centros energéticos dos dedos são usados durante os tratamentos,
a projeção da energia deve ser feita com muito cuidado. Os praticantes devem
estender seus longos dedos energéticos na zona a ser limpa.
A maneira mais rápida de tratamento é através da projeção de energia amorosa
ao cliente.
DETERMINADAS POSIÇÕES PODEM SER UTILIZADAS PARA
ABSORVER MAIS ENERGIA
Diferentes posições do braço, podem ser utilizadas para absorver maior
quantidade de energia vital - que pode, então, ser projetada para o cliente.
Na tradição de certas escolas de tratamentos energéticos - o Praticante
simplesmente projeta energia para o cliente - permitindo que a energia flua
livremente das mãoV4XDQGRRIOX[RGDHQHUJLD´SiUDµ - Então considera-se
TXHHQHUJLDIRL´projetadaµ suficientemente para a área desejada.
Certas posturas aumentam o fluxo de energia através da mão. O uso das
posturas corretas garante ao Praticante que a energia não seja obstruída.
Mantenha sua mão em posição horizontal quando estiver projetando energia.
Inspire « Concentre-se na mão receptora...
Expire « Concentre-se na mão projetora ou mão doadora.
- Extraído das Anotações de Charlotte Anderson

Após a transferência de energia vital para o corpo físico de um cliente, por
favor, pergunte: ´&RPRYRFrVHVHQWH"µ
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O feedback do Cliente deve ser obtido ² a ILPGHHYLWDU´FRQJHVWLRQDPHQWR
HQHUJpWLFRµ na área tratada.
REAÇÃO NO CAMPO DE INFORMAÇÃO DE ENERGIA DO CLIENTE

O cliente pode sentir desconforto, se o Praticante projetar muita energia vital
para o corpo energético ou campo de informação de energia do Cliente.
Que tipo de reações o cliente poderia experimentar?
O cliente pode sentir tonturas, sensação de peso na região superior do corpo,
sentir palpitação ou respiração um pouco pesada - devido à mudança no nível
de sua energia.
Em ocasiões MUITO raras, observou-se que o cliente pode até desmaiar.
Como este desconforto pode ser evitado?
Basta olhar para o cliente regularmente e perguntar sobre seu bem-estar.
Quando eles são tranquilizados então o desconforto pode ser facilmente
evitado. Pare imediatamente de projetar energia - se o fluxo da mão projetora
parar.
Alguns praticantes tendem a projetar energia muito intensamente.
Isso pode causar desconforto para o cliente.
Ao projetar Energia - sempre SORRIA, e projete suavemente, a fim de
diminuir a resistência do cliente.
Se o desconforto ocorrer, basta remover o excesso de energia da área onde
muita energia foi projetada.
QUANDO VOCÊ SABE QUE HÁ ENERGIA É SUFICIENTE ?
Quando uma repulsão for sentida, o fluxo de energia está interrompido e
aquela parte esta cheia.
Depois de vários minutos de trabalho (isso em nossa tradição seria projeção de energia)
a intensidade do fluxo (energia) vai diminuir«
isso geralmente significa que todo o campo está equilibrado (ou diríamos - a área
está suficientemente tratada) «
- Modificado e Extraído ´Hands of Lightµ, por
Barbara Ann Brennan,© 1987, Página 206

Projete energia durante o tempo que for necessário.
Quando há suficiente energia, o Praticante pode sentir uma parada no fluxo de
energia. Pare de projetar energia.
Às vezes já no início a mão projetora é empurrada para trás.
Isso significa que o cliente não é receptivo.
Isso significa que o cliente está dizendo: ´Eu não acredito nisto ... não, não, QmRµ
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson
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DEMONSTRAÇÃO DO INSTRUTOR
Agora, vamos projetar energia vital.
Quando você sente a energia pulsando em sua mão, o cliente está preenchido.
Isto parece como uma leve "pressão" empurrando a sua mão para trás. Isso indica que o
Praticante deve parar a projeção de energia.
Quando a pressão é sentida, é uma indicação de que o fluxo de energia parou
ou a área está cheia. Por favor, projete energia durante o tempo que for
necessário.
Agora, vamos fixar a energia.
O que é mais sutil, energia ou perfume?
(Espere pela resposta dos alunos) Energia é mais Sutil.
O que acontece se você deixar a parte de cima do frasco de perfume aberta?
(Espere pela resposta dos alunos) Evapora!
Se você não fixar a energia, ela vaza.
É o momento para o campo restabelecer os padrões de fluxo saudável, se for
permitido ESTABILIZAR mais de 48 horas será necessário normalizar o
fluxo do sistema, TORNANDO, ASSIM, A CURA PERMANENTE.
- Extraído de ´Hands of Lightµ, por
BarbaraAnn Brennan © 1987, Página 245

Como você fixa a energia?
Você projeta azul suave três vezes. Diga, ´Azulµ, ´Azulµ, ´Azulµ.
«deve ser FIXADA PELO USO DE UM POUCO DE AZUL«
- ([WUDtGRGH´Filters for the reproduction of Sunlight and Daylight and
the Determinationµ, por Raymond Davis, Kasson Stanford Gibson,
©1931, Página 14

Em seguida, desconecte-se. Então, corte, corte, corte.
(Pergunte ao cliente: "Como você se sente, dê feedback ao grupo e sente-se.)
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson
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L8 ² Lição 8
Organização
Power Point
Livros de referência *

Internet

COISAS PARA EVITAR NO NÍVEL I
Aproximadamente 15 min
The Science of Psychic Healing, Yogi
Ramacharaka ©1909
The Origin of Modern Pranic Healing, 1st
Edition, Master Choa Kok Sui, ©2006
A Sparkling Aura ² a Sparkling Life: A Guide
to Ethereal Crystals, Scott Marmorstein,
©2006
www.pranichealing.org

* Estas referências de livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

POR FAVOR EVITE OS SEGUINTES
NÍVEL I

PROBLEMAS POSSÍVEIS NO

1. Ao projetar energia para crianças ... Projete apenas por um curto período
de tempo. Crianças são como pequenos copos.
Eles são preenchidos rapidamente.
Então você projeta energia por um período mais curto de tempo.
Por favor, projete energia para crianças muito, muito suavemente.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

No caso de bebês e crianças, a transferência de força vital pode também
causar o aumento da pressão arterial ou causar excesso de energia subindo
da base da coluna até o cérebro.
Essas condições afetam seriamente o cérebro e, em casos extremos pode
até causar a morte.
2. Se a energia é projetada no centro de energia do plexo solar de um bebê,
localizado na área oca entre suas costelas, este centro pode ficar
congestionado e pode até afetar o diafragma.
Em alguns casos, isso pode causar dificuldade de respiração.
Neste caso, é recomendado projetar energia vital diretamente no centro
energético do umbigo localizado no umbigo.
3. Para as pessoas mais velhas projete gentilmente ... mas durante um longo
período de tempo. Quando você sentir a energia pulsando... o cliente está
preenchido. Isto é repulsão.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

4. Não projete energia diretamente no centro energético frontal do Coração.
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Em vez disso, quando a energia for necessária, projete-a no Centro
energético dorsal do Coração.
Lembre-se o único chakra que não deve ser energizado (de frente) é o chakra
frontal do coração. Isto significa que VOCÊ SÓ PODE ENERGIZAR O
CHAKRA DORSAL DO CORAÇÃO ...
- Extraído: ´A Sparkling Aura
Ethereal Crystalsµ, por Scott
119, Ênfase da compiladora

O Praticante deve se lembrar de projetar
energético dorsal do coração.

a

² a Sparkling Life: A Guide to
Marmorstein, ©2006, Página

energia apenas no centro

- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

5. Evite a transferência de energia vital diretamente nos olhos.
Eles contém meridianos ou canais de energia diminutos.
Se você projetar energia diretamente, eles podem ficar melhor
imediatamente, mas eles podem piorar depois de um dia ou dois.
Então você projeta energia para o Ajna, na parte dorsal da cabeça e
têmporas - apenas um pouco.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

6. Não projete energia para o centro energético Meng Mein.
Onde está localizado o centro energético Meng Mein?
Toque o seu umbigo, então vá direto para a parte de trás - diretamente atrás
do umbigo - na parte de trás.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

No caso de mulheres grávidas, um excesso de energia vital pode afetar
adversamente o feto e pode causar aumento da pressão arterial da mãe. Isso
deve ser evitado.
7. Não projete energia para o centro energético do Baço, salvo em caso de
infecção grave. Se muita energia é projetada para o centro energético do
Baço a pessoa pode entrar em colapso.
- Extraído de Anotações Charlotte Anderson

Para fazer tratamentos mais seguros, as orientações devem ser seguidas.
HISTORICAMENTE, TEM-SE OBSERVADO QUE EM VÁRIAS
TRADIÇÕES DE TRATAMENTO ENERGÉTICOS TRADICIONAIS
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USAVAM SEUS OLHOS PARA A TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA
AOS SEUS CLIENTES.
´Olhando, ou transmitindo Prana pelo olho«como o olho é um canal
conhecido por transmitir Força Mental, segue-se que os olhos podem ser
vantajosamente usados na transferência ou na transmissão de força vital na
FXUDµ
- Extraído de ´The Science of Cura psíquicaµ, por
Yogi Ramacharaka, © 1909 Page 52

NÃO RECOMENDAMOS AOS
PRATICANTES
TRANSFERIR
ENERGIA COM AS ÁREAS MAIS SENSÍVEIS DO NOSSO CORPO
INCLUINDO - OS OLHOS.

Isso é para evitar a contaminação do Praticante ² que, em seu desejo de
compaixão para aumentar o bem-estar de outra pessoa
²
pode
inadvertidamente absorver um pouco da energia doente do cliente.
´Porque os olhos absorvem a energia doente « (isto) não é aconselhável (ou)
muito saudável para o Praticante (direcionar energia com os olhos).
« E (também) não é aconselhável transferir energia vital diretamente (para o
cliente) a partir de (qualquer um) de seus centros de energia principais para a área
doente do cliente, pela mesma rD]mRµ
- Modificado e Extraído: ´The Origin of Modern Prânic Healing
and Arhátic Yogaµ, por Mestre Choa Kok Sui, © 2006,
transcritas e editadas por Charlotte Anderson, Página 111

VERIFIQUE NOVAMENTE PARA EVITAR ENERGIA DEMASIADA

Se um cliente sentir qualquer desconforto, retire um pouco da energia
projetada. Verifique novamente.
´6LQWDµDHQHUJLDGDiUHDDVHUWUDWDGD- em seguida, verifique novamente para
determinar como o cliente se sente
O praticante, então, precisa fixar a energia para que a mesma permaneça onde
foi projetada.
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L9 - Lição 9
Organização
Power Point
Livros de referência *

Internet

FIXAÇÃO, CORTE, DESCONEÇÃO
DA ENERGIA
Aproximadamente 5 min
The Psychic Healing Book, Amy Wallace/Bill
Henkin, © 1978
Learn the Art of Psychic Defense, Remote
Viewing, Telekinesis and more,Nicholaus R.
Taylor ©2003
Mastering Your Hidden Self: A Guide to the
Huna Way, Serge Kahili, ©1985
Hands of Light, Barbara Ann Brennan
©1987
Possible Miracles - The Golden Lotus Sutra on
Pranic Healing, Master Choa Kok Sui,
©2004
www.pranichealing.org

* Estas referências de livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

FIXANDO A ENERGIA
e QHFHVViULR ´IL[DUµ D Hnergia na área do corpo que o Praticante acabou de
tratar.
Se um praticante não fixa a energia, no prazo de 30 minutos a 1 hora - a dor
ou desconforto do cliente poderá voltar.
´... convencendo um velho trauma a sair, preenchendo o buraco deixado pelo
trauma com a luz rosa de amor incondicional e isolando-Dµ
- Extraído GH ´Hands of Lightµ, por Barbara Ann
Brennan, © 1987 Página 231

Como você ´Fixa a Energiaµ?
Você projeta azul suave três vezes. Visualize azul suave ...
2XGLJD´Azul, Azul, Azulµ para a área que foi tratada.
«tem sido FIXADA PELA UTILIZAÇÃO DE ALGUM AZUL «
- Extraído de ´)LOWHUV IRU WKH UHSURGXFWLRQ RI 6XQOLJKW DQG 'D\OLJKW DQG WKH
'HWHUPLQDWLRQµ, por Raymond Davis, Kasson Stanford Gibson, © 1931 Página 14

(Demonstre como a energia é fixada na parte do corpo tratado )
Se o Praticante não é bom em visualização, então, simplesmente forme o
pensamento GH ´azul suaveµ e diga ´azul suave, azul suave, azul suaveµ, a
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energia é selada. Uma vez feito isso, DHQHUJLDQmRYDL ´sairµRX´vazarµ dos
locais onde foi projetada. Isto é chamado de fixação de energia.
O CONCEITO DE DESCONECTAR DA ENERGIA PROJETADA
Depois de fixar a energia, o tratamento deve terminar sempre com a
desconexão da ligação energética entre o Praticante e o cliente. Desconectar a
ligação energética entre praticante e cliente é muito importante.
´O olho clarividente pode perceber linhas de energia, semelhante a cordas,
entrando nos chakras e conectando-os com outra pessoa ... CORDAS SÃO
PASSADAS CONSTANTEMENTE N A FRENTE E ATRÁS, ENTRE
OS CHAKRAS DAS PESSOAS, SEM QUE ELAS TENHAM
CONSCIÊNCIA DISSO ...
Obviamente, que um cordão no terceiro chakra só pode enfraquecer sua
própria energia, e você deve removê-laµ
- Extraído GH ´The Psychic Healing Bookµ, por Amy Wallace e Bill
Henkin, © 1978 Página 79, Enfatizado por esta este compiladora

Você deve saber que a energia flui de uma fonte superior para uma inferior.
O Praticante é como um mini transformador. A ´forçaµ deve ser cortada ou
desconectada do centro energético frontal e dorsal do plexo solar do
praticante, caso contrário o cliente continuará a sugar (ou drenar) a sua
energia.
- Modificado & Extraído das anotações de Charlotte Anderson

USE A TÉCNICA DE CORTE E DESCONEXÃO
Isto é amplamente reconhecido em várias tradições, que existem conexões de
energia (às vezes chamadas de ´FRUGDVµ) entre as pessoas. É por esta razão que
as pessoas às vezes podem tornar-VH´obsessivasµ umas com as outras - devido
a essas conexões de energia, que ´as ligamµ juntas.
´Enquanto passamos pela vida, encontrando e cumprimentando pessoas,
criando
relacionamentos,
nós
INCONSCIENTEMENTE
CONECTAMOS PEQUENAS CORDAS DE ENERGIA ÀS PESSOAS
e intuitivamente acessamos seus dados pessoais ... Quanto mais construímos
uma relação pessoal com alguém, mais forte o cordão etérico fica ... Isso pode
GUHQDUQRVVDHQHUJLDWDPEpPµ
- Extraído GH´Learn The Art of Psychic Defense, Remote Viewing,
Telkinesis and moreµ, por Nicholaus R. Taylor, © 2003, Página
15, ênfase desta compiladora
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Os praticantes devem estar cientes das conexões energéticas com os seus
clientes ao tratar e interagir com eles.
Desenvolver relações pessoais com os clientes não é recomendado.
O Praticante perderá rapidamente a credibilidade se estabelecer ligações
pessoais com seus clientes.
A primeira, popularizada por Max Long usa a analogia de fios aka, CORDAS,
e dedos ... De acordo com esta analogia, permanecemos em contato com tudo
o que sentimos por meio de ´pegajososµ FIOS aka, COMO FIOS
RETIRADOS DE CHICLETE, QUE NUNCA QUEBRAM e nunca se
emaranham. Toda vez que renovamos contato, outro segmento é formado, de
modo que ESTAMOS CONECTADOS COM CERTAS PESSOAS E
LUGARES POR MEIO DE CORDAS ao invés de fios. Além disso, pelo
poder do pensamento temos a capacidade de HQYLDU XP ´aka dedoµ para
lugares ou pessoas que nunca tenham estado em contato conosco, e, assim,
buscar informações ou gerar uma influência.
- Extraído GH ´Mastering Your Hidden Self: A Guide to
the Huna Wayµ, por Serge Kahili King, © 1985, Página 69

Quando um praticante faz um tratamento, uma conexão ou corda energética
entre o cliente e o Praticante ocorre. É sempre necessário desconectar este link
de energia.
«GENTILMENTE QUEBRE A LIGAÇÃO« e afaste-se do cliente «
- Extraído de ´Hands of Lightµ, por Barbara
Ann Brennan, © 1987, Página 235

Se a ligação de energia não é desconectada, uma porção da energia transmitida
pode retornar para o praticante, deste modo, fazendo com que o tratamento
seja menos eficaz.
SEMPRE DESCONECTE A LIGAÇÃO DE ENERGIA ENTRE O
PRATICANTE E O CLIENTE

Desconectar o cordão ou ligação energética entre o Praticante e o cliente é
fácil e rápido. Isso deve ser feito depois de cada tratamento.
Levante a mão como uma faca e com força faça um gesto para baixo (Instrutor
demonstre)
Forme a intenção de desconectar o cordão do Cliente.
Mentalmente diga´Corta, CRUWD&RUWDµ
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DE ONDE O PRATICANTE DISCONECTA ?
DO PLEXO SOLAR FRONTAL E DORSAL
- Extraído de Anotações Charlotte Anderson

(Instrutor toque seu Centro energético do Plexo Solar e instrua a classe para tocar cada área
que GHYHVHOHPEUDUGH´FRUWDUµ a ligação energética)
Do Esplênico (instrutor toque seu centro energético esplênico e diga, Classe toquem o
esplênico)
Até o centro energético sexual - incluindo todas as conexões ´não
autorizadasµ conscientes e subconscientes. (Instrutor toque seu centro energético
sexual e a classe toca seu centro energético sexual)
- Extraído de Anotações Charlotte Anderson

DANDO INSTRUÇÕES AO SEU CLIENTE APÓS O TRATAMENTO

Da mesma forma que a água e sal é utilizada para absorver e remover energias
sujas indesejadas no ambiente ² tem sido notado que a água interfere em
tratamentos energéticos quando utilizada imediatamente após a sessão.
É recomendado ao cliente a tomar um banho - com água e sal ANTES do
tratamento.
Adicionalmente, é recomendado aos clientes não imergir seu corpo em água
por um período mínimo de 24 horas DEPOIS de um tratamento energético.
Se a condição for grave, eles podem até abster-se de tomar banho por alguns
dias.
Esta prática fará com que o tratamento seja mais eficaz, porque a energia
projetada aplicada ao seu sistema não será lavada ² o que permite tempo
suficiente para a energia ser assimilada.
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L10 - Lição 10
Organização
Power Point
Livros de referência *
Internet

TRATAMENTOS SIMPLES
USANDO CURA ENERGÉTICA
Aproximadamente 45 min
Kundalini Yoga, Swami Sivananda, ©1978
www.pranichealing.org

* Estas referências de livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

ETAPAS NECESSÁRIAS PARA O SUCESSO DO TRATAMENTO
1. CONFIANÇA E CRENÇA - INVOCAÇÃO OU ORAÇÃO
2. AUMENTE A RECEPTIVIDADE DOS CENTROS DE ENERGIA DAS
MÃOS
3. REMOVA OU LIMPE AS ENERGIAS INDESEJADAS OU ANORMAIS - da

área a ser tratada.
Regularmente chacoalhe a energia removida da sua mão durante a limpeza.
Use uma bacia de água e sal.
Lembre-se sempre de lavar as mãos.

4. PROJETE OU OU TRASNSFIRA A ENERGIA VITAL para o corpo ou à
área a ser tratada. Repita a limpeza da Área em particular e transfira mais
energia vital se necessário. Pergunte ao cliente se ele se sente bem.
5. FIXE A ENERGIA

6. DESCONETE A ENERGIA - Corte a conexão com o cliente
7. AGRADEÇA
´$*5$'(d$µ6(035('(32,6DE UMA SESSÃO DE TRATAMENTO

Também é aconselhado sempre depois de cada sessão a´agradecerµ pela
orientação Divina, ajuda e proteção recebida.
O sucesso de um tratamentos é aumentado através da graça Divina de Deus
Supremo. Ter um profundo sentimento de gratidão pela misericórdia e
compaixão recebidas é uma parte integrante da recuperação do cliente.
Devem ser cultivadas emoções, SENTIMENTOS DE PROFUNDA
GRATIDÃO POR PARTE DA PESSOA SENDO CURADA PELA SAÚDE
RECUPERADA e por parte do curador pelo privilégio de ser um canal.

Gratidão«desempenha um papel importante na prática e nos resultados.

- Extraído de ´Kundalini Yogaµ, por Swami
Sivananda, © 1978, Página 192

Manual de Pranic Energy Healing Nível I Ver 4
  

21 Out 2013 - Português	
  	
   Página	
  63	
  

No final de cada sessão faça uma breve oração de agradecimento.
Por favor, feche seus olhos. Mentalmente diga:
Ao Deus Supremo
Nós humildemente agradecemos por suas grandes, grandes bênçãos.
Agradecemos por sua orientação Divina, ajuda, proteção
e pelo milagroso poder de cura.
Com gratidão e em plena fé.
Obrigado.
PRÁTICAS NA UTILIZAÇÃO DOS PASSOS SIMPLES
Se durante o transcorrer deste curso quaisquer pessoa ou voluntário sentir desconforto,
simplesmente limpe o excesso de energia da área específica.
1. PRÁTICA EM TRATAMENTO DE DOR DE DENTE

Ok, vamos praticar tratar dor de dente.
1.
2.
3.
4.

Pegue um parceiro
Decida quem será o praticante, e quem será o cliente.
Pegue uma bacia com água e sal e um spray
Praticantes em pé - clientes sentados
- Extraído das Notas de Charlotte Anderson

AGORA, VAMOS INVOCAR AS BÊNÇÃOS DIVINAS

Ao Deus Supremo
Nós humildemente agradecemos por suas grandes, grandes bênçãos.
Agradecemos por sua orientação Divina, ajuda, proteção
e pelo milagroso poder de cura.
Com gratidão e em plena fé.
Obrigado.
5. Quando você estiver tratando, retire o relógio,
Exercite suas mãos para aumentar a capacidade de resposta
Praticante SORRIA
Diga ao Cliente ´Feche os olhos. Seja receptivo e sente-se com os pés
apoiados no chão. Por favor, complete o Circuito energéticoµ
6. Praticante, complete o Circuito energético.
7. Agora, levante a mão e limpe os dentes.
1, 2, 3, 4, 5 Joga.
Faça isso até 30 vezes. 6, 7, 8, 9, 10 Joga, 11, 12, 13, 14, 15, Joga ...
(Instrutor, conte até 30. Dê tempo aos alunos. )
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8. AGORA LIMPE AS MÃOS
Lembre-se de descontaminar as mãos. Use o Spray.
9. Agora, vamos projetar energia vital para a área afetada do dente.
Uma mão está recebendo e a outra mão está doando a energia.
Inspire lentamente e confortavelmente ...
Expire lentamente e confortavelmente ...
Quando você sentir a energia pulsando na sua mão, o cliente está
preenchido.
Isto é repulsão.
Quando a repulsão é sentida, o fluxo de energia foi interrompido.
A área a ser tratada está preenchida.
Projete a energia durante o tempo que for necessário.
10. Agora, vamos fixar a energia.
Como você fixa a energia?
Você projeta azul suave três vezes para o dente tratado.
Mentalmente diga´$]XO, azul, D]XOµ.
11. Agora, agradeça
Ao Deus Supremo,
Humildemente agradecemos por suas grandes, grandes bênçãos.
Nós agradecemos pela Sua orientação Divina, ajuda, proteção
e por curar este cliente.
Com gratidão e plena fé.
Obrigado.
12. Em seguida, corte - Desconecte a ligação de energia. 'LJD ´Corta,
Corta, Cortaµ
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

2. PRÁTICA EM TRATAMENTO PARA DOR DE CABEÇA

Ok, vamos praticar tratar dor de cabeça.
1. Não troque os papéis
AGORA, VAMOS INVOCAR AS BÊNÇÃOS DIVINAS

Ao Deus Supremo
Nós humildemente agradecemos por suas grandes, grandes bênçãos.
Agradecemos por sua orientação Divina, ajuda, proteção
e pelo Milagroso Poder de Cura.
Com gratidão e em plena fé.Obrigado.
2. Praticante SORRIA.
Diga ao Cliente
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´Feche os olhos.
Seja receptivo e sente-se com os pés apoiados no chão. Por favor, complete o Circuito
HQHUJpWLFRµ
3. Praticante, complete o circuito energético.
4. Agora, levante a mão, acima da cabeça do cliente e limpe a cabeça.
1, 2, 3, 4, 5 Joga.
Faça isso até 30 vezes. 6, 7, 8, 9, 10 Joga, 11, 12, 13, 14, 15, Joga ...
(Instrutor, conte até 30. Dê tempo aos alunos.)
5. AGORA LIMPE AS MÃOS
6. Agora, vamos projetar energia vital para a área afetada da cabeça. Uma
mão recebe e a outra mão doa a energia.
Inspire lenta e confortavelmente ...
Expire lenta e confortavelmente ...
Projete energia durante o tempo que for necessário.
7. Agora, levante a mão e limpe o Ajna - entre suas sobrancelhas. Este
centro de energia pode estar afetado em caso de dor de cabeça.
1, 2, 3, 4, 5 Joga.
Faça isso até 30 vezes. 6, 7, 8, 9, 10 Joga, 11, 12, 13, 14, 15, Joga ...
(Instrutor, conte até 30. Espere pelos alunos.)
8. AGORA LIMPE AS MÃOS
9. Agora, vamos projetar energia vital para o centro de energia ajna.
Use dois dedos para projetar energia a este pequeno ponto entre as
sobranselhas. Não projete energia diretamente para os olhos.
Por favor, posicione a mão e os dedos com cuidado!
Uma mão recebe e a outra mão doa a energia.
Inspire lenta e confortavelmente ...
Expire lenta e confortavelmente ...
Quando você sentir a energia pulsando em seus dedos, o cliente já
recebeu energia suficiente.
Projete energia durante o tempo que for necessário.
10. Agora, vamos Fixar a Energia.
Projete azul suave três vezes. Mentalmente diga´Azul, azul, azulµ.
Faça isso na área de cabeça e no centro de energia Ajna.
11. Agora, agradeça
Ao Deus Supremo,
Humildemente agradecemos por suas grandes, grandes bênçãos.
Nós agradecemos pela Sua orientação Divina, ajuda, proteção
e por curar este cliente.
Com gratidão e plena fé. Obrigado
12. Em seguida, desconecte o link de Energia. Corta, Corta, Corta.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson.
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3. PRÁTICA NO TRATAMENTO DE DOENÇAS DO OMBRO OU
BRAÇO

Ok, vamos praticar em doenças do ombro ou braço.
1. Praticantes não troquem os papéis!
AGORA, VAMOS INVOCAR AS BÊNÇÃOS DIVINAS
Ao Deus Supremo
Nós humildemente agradecemos por suas grandes, grandes bênçãos.
Agradecemos por sua orientação Divina, ajuda, proteção
e pelo Milagroso Poder de Cura.
Com gratidão e em plena fé.Obrigado.
2. Praticante SORRIA.
Diga a seu cliente:
Por favor, feche seus olhos.
Seja receptivo e sente-se com os pés apoiados no chão.
Por favor, complete o circuito energético.
3. Praticante, complete o circuito energético.
4. Praticante, levante a mão - sobre o ombro e limpe a área afetadada do
ombro ou braço.
1, 2, 3, 4, 5 Joga.
Faça isso até 30 vezes. 6, 7, 8, 9, 10 Joga, 11, 12, 13, 14, 15, Joga ...
5. (Instrutor, conte até 30. Espere pelos alunos.)
6. POR FAVOR LIMPE SUAS MÃOS
7. Agora, vamos projetar energia vital para a área afetada do ombro ou
braço.
(Instrutor, tome cuidado para que os alunos não apontem os dedos para a cabeça do
cliente)
Uma mão recebe e a outra mão doa a energia.
Inspire lenta e confortavelmente ...
Expire lenta e confortavelmente ...
Quando você sentir a energia pulsando em sua mão, o cliente já está
preenchido.
Projete energia durante o tempo que for necessário.
8. Agora, vamos fixar a energia.
Projete azul suave três vezes. Mentalmente diga´Azul, azul, azulµ,
Agora. Agradeça
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Ao Deus Supremo,
Nós humildemente agradecemos por suas grandes, grandes bênçãos.
Agradecemos por sua Divina orientação, ajuda, proteção
e por curar este cliente.
Com gratidão e em plena fé. Obrigado.
9. Em seguida, corte a ligação de energia - Desconecte a energia
Completamente.
4. PRÁTICA PARA TRATAR DOR NAS COSTAS

Ok, vamos praticar em tratamento para dor nas costas.
1. Praticantes continuem os mesmos, não troquem os papéis.
Se o seu parceiro tem pouca dor nas costas, peça-lhe para se levantar.
INVOQUE POR BÊNÇÃOS DIVINAS
Ao Deus Supremo
Nós humildemente agradecemos por suas grandes, grandes bênçãos.
Agradecemos por sua orientação Divina, ajuda, proteção
e pelo milagroso poder de cura.
Com gratidão e em plena fé. Obrigado.
2. Praticante SORRIA,
Diga a seu cliente:
´Por favor, feche seus olhos.
Seja receptivo e sente-se com os pés apoiados no chão. Por favor, complete o circuito
energéticoµ
3. Praticante, complete o circuito energético.
4. Praticante, levante a mão para a parte superior da cabeça e varra a área
dorsal afetada - incluindo a coluna vertebral.
(Se a área afetada estiver na parte dorsal inferior, deve-se começar a limpeza por esta
área.)
1, 2, 3, 4, 5 Joga.
Faça isso até 30 vezes. 6, 7, 8, 9, 10 Joga, 11, 12, 13, 14, 15, Joga ...
(Instrutor, conte até 30. Espere pelos alunos.)
5. POR FAVOR LIMPE SUAS MÃOS
6. Agora, vamos projetar energia vital para a parte dorsal a ser tratada.
Você pode usar dois dedos ou a palma da mão.
(Instrutor, tenha certeza, que os alunos não projetem energia para o Centro energético
Meng Mein )
Uma mão está recebendo e a outra mão ou dedos projetam a energia.
Inspire lenta e confortavelmente ...
Expire lenta e confortavelmente ...
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Quando você sentir a energia pulsando em sua mão, o cliente está
preenchido.
Projete energia durante o tempo que for necessário.
7. Agora, vamos fixar a energia.
Você projeta azul suave três vezes. Mentalmente diga ´Azul, azul,
azulµ,
8. Agradeça
Ao Deus Supremo,
Nós humildemente agradecemos por suas grandes, grandes bênçãos.
Agradecemos por sua Divina orientação, ajuda, proteção
e por curar este cliente.
Com gratidão e em plena fé. Obrigado.
9. Em seguida, Corta, Corta, Corta - Desconecte a ligação de energia
completamente.
10. Estão todos bem?
11. Por favor, dê feedback.
12. Troque os papéis.
(Instrutor, repita todo o exercício.)
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

POR QUE ÀS VEZES OCORRE UM ATRASO NA ALÍVIO?

Praticantes podem perceber que pode levar algum tempo para o cliente sentir
um abrandamento do seu desconforto.
Isso ocorre porque o tratamento do corpo energético é significativamente
mais rápido do que aliviar uma condição no corpo físico.
Em outras palavras, o processo químico envolvido na obtenção de alívio pode
tomar de minutos a horas, até mesmo dias após o tratamento ter sido
realizado.
CADA CORPO É DIFERENTE «
Alguns corpos ficam melhores mais rápido, enquanto que alguns corpos são
mais lentos para melhorar.
Jovens tendem a se regenerar mais rápido.
Esteja certo de que a mente do cliente está focada em receber os benefícios do
tratamento. Ele não deve permitir que sua mente se concentre em seus
problemas ou em outras questões negativas.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

ÀS VEZES PODE SE NOTAR ´REJEIÇÃOµ DA ENERGIA PROJETADA
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Algumas pessoas podem acreditar que um praticante pode produzir um
milagre imediato «mas mesmo uma aspirina leva tempo para ser assimilada.
A transferência de energia vital é o fator que acelera ainda mais a taxa de
melhora.
Resultados rápidos são mais frequentemente obtidos quando é aplicada uma
limpeza extremamente profunda «
Um cliente muitas vezes é capaz de ver ou sentir - mudanças rápidas ou
repentinas em seu estado. Normalmente, uma ligeira alteração pode ocorrer mesmo dentro de dois a três minutos.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

Se o cliente não é receptivo à energia projetada ou se ele já recebeu energia
suficiente ou se não houver direito kármico ao tratamento - a energia projetada
pode não penetrar no seu sistema - ou penetrar na área onde a energia está
sendo direcionada.
Em outro exemplo - quando a energia é projetada - o Praticante pode observar
que a energia projetada retorna para a sua mão - RX´ricocheteiaµ de volta para
a mão que projeta.
PRATIQUE ESTA NOVA INFORMAÇÃO DIARIAMENTE!

Irá demorar cerca de 4 horas para aprender conceitos básicos do Nível I.
Através da aplicação de uma tecnologia simples que lhe dará o poder de
começar imediatamente a transformar a energia de um estado para outro
estado.
O primeiro passo necessário é praticar regularmente.
É recomendado que você comece com condições simples, afim de
desenvolver a confiança. Esta é adquirida ao alcançar resultados rápidos
visíveis.
Os tratamentos iniciais podem demorar 15 ² 20 minutos para condições
simples.
Com a prática você ganha a habilidade de sentir a qualidade de vários tipos de
energias, a sua capacidade de usar essa tecnologia vai se tornar muito mais
rápida.
Poucas modalidades dão aos praticantes o conhecimento necessário para tratar
e aliviar condições em um período tão curto de tempo.

BENÇÃOS
Ao Deus Supremo
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Nós humildemente invocamos por orientação Divina, ajuda e proteção
E por poder Divino de cura
Obrigado por me usar como um instrumento Divino
Com gratidão e em plena fé.
Obrigado
.
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L11-Lição 11
Organização
Power Point
Livros de referência *

Internet
Outro

CENTROS ENERGÉTICOS E SUAS
FUNÇÕES
Aproximadamente 20 min
Psychic Healing Book, Amy Wallace/Bill
Henkin, ©1978
Esoteric Healing, Alice A. Bailey, ©1953
Prana, The Secret of Yogic Healing, Atreya,
Samuel Weiser Inc, ©1996
The Universal Healing Art of Jing-Qi-Shen, Ven.
Rinchen Chodak, ©2006
The Chakras, Charles W. Leadbeater, ©1927
Acupuncture Medicine: Its Historical and Clinical
Background, Yoshiaki Omura, ©1982
Taoist Meditation: the Mao-Shan-Tradition of
Great Purity, Isabelle Robinet, ©1970
Hands of Light, Barbara Ann Brennan,
©1987
Transitions to a Heart Centered World: Through
the Kundalini Yoga and Meditation, Guru
Rattana, Ph.d ©1988
www.pranichealing.org
Apêndice E ² Info Adicional sobre Centros
Energéticos

* Estas referências do livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora
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INVOQUE SEMPRE POR BÊNÇÃO DIVINA
Comecemos com uma breve oração.
Por favor, feche seus olhos.
Ao Deus Supremo
Nós humildemente invocamos por orientação Divina, ajuda, proteção
E por poder Divino de cura
Obrigado por me usar como um instrumento Divino
Com gratidão e em plena fé.
Obrigado.
OS CENTROS DE ENERGIA
Os Centros de energia são como centros de poder que geram energia para as
diferentes áreas do corpo.
Isto pode ser comparado a ter diferentes estações de energia - que servem
várias partes de diferentes comunidades - dentro de uma área metropolitana.
(Dê como exemplo algumas cidades próximas a você.)
Neste curso vamos nos concentrar em discutir os centros de energia
principais. Todos os Centros de energia são Seres ou Devas. A forma dos
Centros de Energia são FRPR´floresµ - mas eles são feitos de luz .
- Extraído de Anotações de Charlotte Anderson

´Para o nosso propósito, identificamos e trabalhamos com os principais sete
chakras e quatro secundários. Todos os onze Centros energéticos são
conectados a um ´FDQDO GH HQHUJLDµ que corre atrás e em paralelo com a
coluna ...µ
´Qualquer coisa que perturbe o funcionamento normal de um indivíduo tem o
potencial de perturbar os chakras também... Problemas físicos, bem como
psicológicos podem resultar destes bloqueios, e um curador pode
frequentemente realizar muita coisa simplesmente limpando e alinhando os
FKDNUDVµ
- Extraído de ´3V\FKLF  +HDOLQJ  %RRNµ, por Amy
Wallace e Bill Henkin, © 1978, Página 26

Às vezes, as crianças podem ter centros de energia maiores do que os adultos.
Isto depende do desenvolvimento da alma da pessoa.
- Extraído das Notas de Charlotte Anderson
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LOCALIZAÇÃO E FUNÇÃO DOS PRINCIPAIS CENTROS ENERGÉTICOS

Agora, onde os 11 principais centros de energia estão localizados e quais são
as funções dos centros de energia individualmente?
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

(Instrutores olhem para ver se os alunos tocam estas áreas importantes.
Corrija, se as mãos dos alunos estiverem nos locais incorretos.)
Quando eu tocar, toque.
Quando eu dizer repita, repita.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

CENTRO DE ENERGIA BÁSICO
(Instrutor projete na tela uma imagem colorida do centro de energia)
Toque na base de sua coluna.
'LJD´Centro de Energia BásicRµ (espere pela resposta do aluno.)
- Regula e revitaliza os sistemas esquelético e muscular
- Regula a produção de sangue no corpo
- Regula as glândulas supra-renais
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

Quando o centro estiver bloqueado ou fechado«  (a pessoa) vai evitar
atividade física, ficará com a energia baixa e pode até ficar ´GRHQWHµ.Ela terá
falta de poder físico.
- Extraído de ´+DQGVRI/LJKWµ, por Barbara
Ann Brennan, © 1987, Página 72

CENTRO DE ENERGIA SEXUAL
(Instrutor projete na tela uma imagem colorida do centro de energia.)
Toque na região pubiana.
'LJD´FHQWURGHHQHUJLDVH[XDOµ (espere pela resposta do aluno. )
- Regula e aumenta a energia dos órgãos sexuais e da bexiga urinária.
- 30 porcento da energia dos centros de energia sexual e básico vão para as
pernas.
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- Clientes que são sexualmente impotentes também devem ter o seus centros
de energia sexual e básico tratados.
- Extraído de Anotações de Charlotte Anderson

&HQWUR6DFUDO«*RQDGDV«2UJmRV6H[XDLV«
- Extraído de ´Esoteric Healingµ, por Alice
A.Bailey, ©1953, Página 45

´26&(17526DE ENERGIA BÁSICO E SEXUAL SÃO COMO AS
RAÌ=(6'$É5925(´
Pessoas com doenças que envolvem pernas fracas requerem o tratamento de
ambos os centros energéticos Sexual e Básico.
- Extraído das Notas de Charlotte Anderson

O centro Sacral está relacionado com a quantidade de energia sexual de uma
pessoa.
- Extraído de ´+DQGV  RI  /LJKWµ, de Barbara
Ann Brennan, © 1987, Página 72

CENTRO DE ENERGIA DO UMBIGO
(Instrutor projete na tela uma imagem colorida do centro de energia.)
Toque o seu umbigo.
'LJD´FHQWURGHHQHUJLD do umbigo" (Espere pela resposta dos alunos.)
- Regula e revitaliza os intestinos delgado e grosso.
- O centro de energia do umbigo de uma mulher também afeta a capacidade
de dar a luz mais facilmente.
Ao fazer limpeza completa do umbigo e depois projeção de energia para
essa área durante o parto, uma cliente pode ser assistida na aceleração do
parto.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

«Os órgãos do corpo: Intestino grosso, cólon«
- Extraído de ´The Art Univeral Cura de
Jing - Qi ² Shenµ, © 2006, Página 34

O Chakra do Umbigo está associado fisicamente com a saúde, vitalidade, bemestar, boa digestão e energia.
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- ([WUDtGR GH ´Transitions to a Heart Centered
World: Through the Kundalini Yoga and
Meditationµ, por Guru Rattana, Ph.d, ©1988,
Página 11

´QUANDO VOCÊ PROJETA ENERGIA PARA O UMBIGO «
ISTO PERMITE QUE O CORPO INTEIRO SEJA REVITALIZADOµ
CENTRO DE ENERGIA PLEXO SOLAR
(Instrutor projete na tela uma imagem colorida do centro de energia.)
Toque na área oca entre suas costelas.
'LJD´ceQWURGHHQHUJLDSOH[RVRODUµ (espere pela resposta do aluno. )
O centro de energia plexo solar está localizado tanto na parte frontal quanto
dorsal do corpo.
Toque no centro de energia plexo solar dorsal.
Diga, ´centro de energia plexo solar dorsalµ (espere pela resposta do aluno.)
- Regula e revitaliza o fígado, pâncreas, estômago, diafragma, e uma grande
parte dos intestinos grosso e delgado.
- Regula e revitaliza os sistemas digestivo, de assimilação e eliminação.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

Plexo Solar : pâncreas, estômago, fígado, vesícula biliar «
- Extraído de ´(VRWHULF+HDOLQJµ, de Alice A. Bailey,
© 1953, Página 45

´EMOÇÃO NEGATIVA DE ESTRESSE AFETA O FÍGADO E OUTROS
Ð5*®26«µ

CENTRO DE ENERGIA MENG MEIN
(Instrutor projete uma imagem colorida do centro de energia na tela.)
Agora, toque as costas ² oposto ao umbigo
'LJD´centro de energia meng PHLQµ (espere pela resposta do aluno. )
- Regula e revitaliza os rins e as glândulas supra-renais.
- Regula a pressão arterial.
- O centro de energia Meng Mein, juntamente com o centro de energia
Sexual, regula o sistema urinário.
-

Extraído de Anotações de Charlotte Anderson

VG4, Ming Men : algumas indicações clínicas ... Hemorragia, dor lombar,
doenças da glândula adrenal «
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- Extraído de ´Acupuncture Medicine: Its
+LVWRULFDO   DQG   &OLQLFDO   %DFNJURXQGµ, por
Yoshiaki Omura, © 1982, Página 118

Lembre-se de não projetar energia para o centro de energia Meng Mein de
bebês, crianças, mulheres grávidas e clientes hipertensos.
Removendo energias doentes do centro de energia Meng Mein através da
realização de limpeza de 100 a 200 vezes, permitirá a normalização gradual da
pressão arterial.
Este tratamento pode ser repetido até que a condição seja normalizada.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

«pode-se considerar geralmente ming²men como referência aos rins
- Extraído de ´Taoist Meditation: the Mao-shan Tradition of Great
Purityµ, por Isabelle Robinet, © 1979, Página 79

´O CENTRO DE ENERGIA ESPLÊNICO TAMBÉM REGULA O
BAÇO FÍSICO. O SANGUE DO CORPO PASSA PELO BAÇO 3
VEZES POR MINUTO «µ
CENTRO DE ENERGIA ESPLÊNICO OU DO BAÇO
(Instrutor projete na tela uma imagem colorida do centro de energia.)
Toque o meio da sua costela inferior esquerda.
'LJD´centro energético esplênicoµ (espere pela resposta do aluno.)
O centro de energia esplênico também está localizado na parte dorsal do
corpo.
Toque o centro de energia esplênico dorsal.
'LJD´&entro de energia esplênico dorsalµ
(Espere pela resposta do aluno.)
- Regula o baço, atrai energia dos arredores, digere e distribui para todos
os diferentes centros energéticos.
- Para revitalizar rapidamente clientes fracos, retire cuidadosamente a
energia doente e projete energia vital para a pessoa. Isso deve ser feito de
preferência por um praticante experiente.
- Extraído das Notas de Charlotte Anderson

«O baço é o órgão do Prana ou da vitalidade física «
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- Extraído de ´(VRWHULF  +HDOLQJµ, de Alice A.
Bailey, © 1953, página 177

« (o Centro) do baço - é dedicado à especialização, subdivisão e dispersão da
vitalidade «
- Extraído de ´7KH    &KDNUDVµ, por Charles
W. Leadbeater, © 1927, Página 12

´ATIVAR O CORAÇÃO VAI AJUDAR A NORMALIZAR OS
CENTROS '((1(5*,$683(5,25(,1)(5,25µ
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

CENTRO DE ENERGIA DO CORAÇÃO FRONTAL
(Instrutor projete na tela uma imagem colorida do centro de energia.)
Toque no centro do seu peito com as pontas dos seus dedos.
'LJD´centro de energia do coraçãoµ(espere pela resposta do aluno. )
O centro de energia do coração também está localizado na parte dorsal do
corpo.
(Mostre aos alunos a localização do centro energético do coração dorsal.)
Toque o centro de energia do coração dorsal.
'LJD´centro de energia do coração dorsalµ
(Instrutor projete na tela uma imagem colorida do centro de energia.)
(Espere pela resposta do aluno. )
- Regula e revitaliza o coração físico e a glândula timo.
- O centro de energia do coração dorsal regula e revitaliza o coração físico, a
glândula timo, e os pulmões.
- A parte frontal e a parte dorsal do centro energético do coração estão
interligadas.
Ao projetar energia para o coração, lembre-se sempre de projetar energia
através do centro de energia do coração dorsal.
- Extraído das Notas de Charlotte Anderson

Coração: Thymus, sistema circulatório, sangue «
- Extraído de ´Esoteric Healingµ, por Alice
A. Bailey, ©1953, Página 45

CENTRO DE ENERGIA DA GARGANTA
(Instrutor projete na tela uma imagem colorida do centro de energia.)
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Toque a garganta.
'LJD´&entro de energia da gargantaµ (espere a resposta do aluno.)
- Regula a garganta, glândulas tireóide e paratireóide, sistema linfático.
- Até certo ponto isso influencia o centro de energia sexual.
- Extraído das Notas de Charlotte Anderson

Garganta: Tireóide, Aparelho respiratório, som «
- Extraído de ´(VRWHULF  +HDOLQJµ, por Alice A.
Bailey, © 1953, Página 45

´O CENTRO ENERGÉTICO
&21&5(7$($2(675(66(µ

AJNA

ESTÁ LIGADO A MENTE

CENTRO DE ENERGIA AJNA
(Instrutor projete na tela uma imagem colorida do centro de energia.)
Toque no espaço vazio entre as sobrancelhas.
Diga ´centro de energia ajnaµ (espere a resposta do aluno.)
- Regula a hipófise, o sistema endócrino e os outros centros de energia
principais.
- É o centro de energia Mestre.
- Extraído das Notas de Charlotte Anderson

Centrado entre os olhos - Ajna Center - glândula pituitária, QDUL]«
- Extraído de ´(VRWHULF  +HDOLQJµ, Alice A.
Bailey, © 1953, Página 45

´ATIVAR O CENTRO DE ENERGIA AJNA AJUDA A NORMALIZAR OS
CENTROS DE ENERGIA SUPERIORESµ

CENTRO DE ENERGIA DA TESTA
(Instrutor projete uma imagem colorida do centro energético na tela.)
Toque no meio da testa.
'LJD´&entro de energia da testaµ (espere a resposta do aluno.)
- Regula e revitaliza o sistema nervoso e a Glândula Pineal.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

Na Escola de Atreya o centro de energia da testa é chamado de Chakra
Menor«
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testa « sistema nervoso, sistema endócrino «
- Extraído de ´Prana, The Secret of Yoga Curaµ, por
Atreya, Samuel Weiser, Inc., © 1996, página 64

CENTRO DE ENERGIA DA COROA
(Instrutor projete na tela uma imagem colorida do centro de energia.)
Toque no topo de sua cabeça
Diga ´centro de energia da FRURDµ (espere a resposta do aluno.).
- Regula e revitaliza o cérebro e a glândula pineal.
Na parte dorsal da cabeça há o centro de energia menor dorsal da cabeça.
Projetando energia para este centro, o cérebro pode ser energizado,
juntamente com os olhos, os ouvidos, glândulas pineal e pituitária e boca.
- Extraído de Anotações de Charlotte Anderson

O Chakra da Coroa - Glândula Pineal«
- Extraído de ´(VRWHULF  +HDOLQJµ, de Alice A.
Bailey, © 1953, Page 45

« Topo da cabeça : controla o cérebro e a glândula pituitária.
- Extraído de de ´3UDQD, 7KH6HFUHWRI<RJD&XUDµ, por
Atreya, Samuel Weiser, Inc., © 1996, Página 63

CENTROS DE ENERGIA REGULAM OS ÓRGÃOS INTERNOS E
O SISTEMA DE GLÂNDULAS ENDÓCRINAS
Vamos fazer uma rápida revisão sobre os órgãos internos. Isso não quer dizer
que depois de passar por estes órgãos você será um perito. Este exercício
simplesmente mostra a localização dos vários órgãos, de modo, que é uma
forma eficaz de facilitar para se trabalhar com eles.
(Instrutor projete na tela uma imagem colorida dos órgãos internos do corpo.)
Toque no centro de energia da coroa e testa.
Diga: ´cérebro e sistema nervoso centralµ
Toque o ajna.
'LJD ´centro energético executor, glândula pituitária, sistema respiratório
superior, nariz, fístulaµ
Toque a garganta
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'LJD ´laringe, caixa vocal, glândula tireóide, traquéia, brônquios, tubo
digestivoµ
Coração, toque o coração frontal
'LJD ´Timo, coração físico, ventrículo direito e esquerdo, átrio direito e
HVTXHUGRµ
Lado direito superior - pacificador.
Lado esquerdo - lado crítico.
Toque o coração dorsal
'LJD´3XOP}HVµ
Toque os pulmões, esquerdo e direito.
Toque no centro do corpo
'LJD´(VW{PDJRµ
Toque no lado direito do corpo
'LJD´)tJDGRµ
O fígado digere a gordura, tem gânglios linfáticos internos, produz colesterol e
limpa o sangue. O estresse afeta o fígado.
No topo, atrás do corpo - está o pâncreas.
'LJD´3kQFUHDVµ
Coloque a mão direita em cima de sua mão esquerda.
'LJD´,OKRWDVGH/DQJHUKDQVµ
Os pâncreas e as células na parte superior do pâncreas produzem insulina. Isto
ajuda a digerir os alimentos.
Toque no lado esquerdo do corpo.
'LJD´Baçoµ
Ele destrói as células sujas e doentes do sangue.
Se o baço não está funcionando, a pessoa pode se sentir fraca
Toque as costas, lado direito e esquerdo.
'LJD´5LQVµ - purifica o sangue de toxinas.
Toque logo acima dos rins
'LJD´*lânduODVDGUHQDLVµ
Agora toque o diafragma
'LJD ´Diafragmaµ ² movimenta os pulmões, faz com que os pulmões
trabalhem
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Ele separa os órgãos da zona superior do corpo dos órgãos digestivo e
estimulativos da área inferior do corpo.
Toque na área do abdômen
DLJD´Intestino - digestão, eliminação e cLUFXODomRµ
Meio ² cólon transverso
Lado direiro - cólon ascendente
Lado esquerdo - cólon descendente.
Centro do corpo abaixo do umbigo - Intestino delgado
Área inferior
Órgãos sexuais, útero, órgãos femininos, bexiga, glândula prostática, e
testículos.
-Extraído de Anotações de Charlotte Anderson
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L12 - Lição 12
Organização
Power Point
Livros de referência *

Internet

SENTINDO A ENERGIA
Aproximadamente 40 min
Hindu Yogi Breathing Exercise, Yogi
Ramacharaka, ©1909
The Psychic Healing Book, Amy Wallace/Bill
Henkin, ©1978
Hands of Light, Barbara Ann Brennan
©1987
The Art of Spiritual Healing, Keith Sherwood,
©1985
www.pranichealing.org

* Estas referências do livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

(;(5&Ì&,26)Ì6,&263$5$´6(17,5$(1(5*,$µ
Chi Gung foi desenvolvido na China, a cerca de 5.000 anos atrás. Vamos usar
uma modificação de movimentos Chi Gong, a fim de permitir que o
Praticante aumente a sua sensibilidade com a energia sutil.
Quando as energias velhas são liberadas, os Meridianos ou Nadis se tornam
limpos.
Isso permite que energias sutis fluam livremente nos canais de energia dentro
do corpo e aumentem a capacidade do Praticante de sentir energias sutis em
um grau muito mais elevado.
Vamos fazer o pequeno conjunto de exercícios físicos para aumentar a
resposta dos centros de energia da mão.
(Por favor, levante-se )
1. Vire a parte superior do seu corpo para a direita, em seguida, para a
esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda - Faça isso 12 vezes.
2. Gire os quadris 12 vezes para a direita e 12 vezes para a esquerda.
3. Vire a cabeça para a direita e gire-a para a esquerda.
4. Agora, por favor, exercite os seus ombros, girando os braços 12 vezes para
trás, em seguida, 12 vezes para a frente.
5. Agora, dobre os cotovelos e estenda os braços com força para baixo
abrindo os dedos e permitindo que a energia seja jogada com força para
fora de suas mãos, seus dedos e até mesmo de sua pele entre os dedos.
Você pode sentir alguma coisa saindo
6. Agora, vamos exercitar os pulsos 12 vezes para a esquerda e 12 vezes para
a direita
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7. Agora, estique a sua mão esquerda para cima, com a palma paralela ao céu,
enquanto estica simultaneamente a mão direita paralela ao chão. Agora
troque as mãos, estique a mão direita para cima, com a mão esquerda para
baixo. Por favor faça isso sete vezes.
´Os Chakras das mãos são os chakras que conduzem quando... Curadores
USAM AS MÃOS TANTO PARA RECEBER COMO COMUNICAR
INFORMAÇÕES de Cura e Energiaµ
-Extraído de ´7KH 3V\FKLF +HDOLQJ %RRNµ, por Amy
Wallace e Bill Henkin, © 1978, Página 31

AUMENTO DA RECEPTIVIDADE DOS CENTROS DE ENERGIA
DA MÃO
1. Complete o circuito Energético.
2. Pressione o centro da palma da mão esquerda com o polegar da mão
direita.
Pressione o centro da palma e ao mesmo tempo gire o polegar em
movimento no sentido horário. Isto é feito a fim de aumentar a capacidade
de resposta do centro de energia da mão.
3. Agora, repita este procedimento com a palma da mão direita e o polegar
esquerdo.
Lembre-se de girar o polegar enquanto pressiona a palma.
Isto iriDXPHQWDUDVXDFDSDFLGDGHGH´sentirµ a energia.
4. Agora, pressione a ponta de cada dedo contra a ponta do polegar
5. Agora, coloque as duas mãos a 5 - 7 cm de distância.
6. Não imagine nada.
7. Não espere nada.
8. Basta ficar neutro.
9. Agora, muito lentamente mova suas mãos para longe uma da outra - então
aproxime-as novamente.
10. Continue a mover as mãos lentamente juntas e separadas.
11. Basta tentar ´sentirµ a energia.
12. Não faça muito esforço... apenas relaxe.
13. Inspire lentae confortavelmente ...
14. Expire lentae confortavelmente ...
15. Repita esse procedimento por sete ciclos de respiração.
( Instrutor espere por alguns minutos. )
16. Lembre-se de manter a sua concentração no centro de suas palmas.
17. Obrigado.
)DoD HVWH H[HUFtFLR DQWHV GD SUiWLFD GH ´6HQWLUµ D (QHUJLD ,VVR YDL DMXGDU o
Praticante a alcançar melhores resultados.
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´A sensação de construir algo entre as mãos é como uma sensação de cócegas
com pressão, um pouco como a eletricidade estática. Quando as bordas do
corpo de energia se tocam, há uma sensaçmRGHIRUPLJDPHQWRHGHSUHVVmRµ
- Extraído de ´+DQGV  RI  /LJKWµ, de
Barbara Brennan, © 1987, Página 55

9$026)$/$562%5(´COMO SENTIR $(1(5*,$µ
A prática desta técnica irá aumentar a capacidade do Praticante GH´sentirµRX
´HVFDQHDUµ a energia.
Através deste procedimento, é possível determinar se é necessária uma
redução ou um aumento no nível de energia do cliente.
A AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ENERGIA DO CORPO OU DA
ÁREA A SER TRATADA, DETERMINA SE O CLIENTE PRECISA
DE MAIS OU DE MENOS ENERGIA NESSA ÁREA.
Sentir as energias ou ´HVFDQHDrµSRGHVHUXVDGRSDUDverificar o corpo inteiro
ou uma área específica do corpo.
Mova sua mão lentamente em direção ao cliente - sentindo suavemente a
energia.
Por favor, QmR ´Gr WDSDVµQDVERUGDV da energia, movendo suas mãos muito
rapidamente.
´(VFDQHLH um amigo ...
Em primeiro lugar, escaneie o corpo para encontrar uma área que você se
sinta atraíGR9RFrSRGHXVDUDVPmRVµ
- Extraído de ´+DQGV  RI  /LJKWµ, de Barbara
Ann Brennan, © 1987, Página 166

Mova suas mãos lentamente ...
Quando você sentir pressão ... isso significa que você localizou a borda do
campo de informação de energia do cliente.
´6LQWDDDXUDGHOH, usando suas mãos com as palmas para baixo, cerca de
35 cm acima dele. Sinta sensação de calor, sensação de plenitude, ou
formigamento. Quando você sentir a aura, começe a movimentar as mãos
sobre toda a aura, a fim de comparar as temperaturas, sensações, sentimentos
e imagens que vêm à sua menteµ
- Extraído de ´7KH3V\FKLF+HDOLQJ%RRNµ, por
Amy Wallace e Bill Henkin, © 1978, Página
44
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É importante sentir tanto o nível de energia geral ... como D ´HVSHVVXUDµ GD
parte que está sendo escaneada.
Essa diferença sutil permite ao Praticante ter um ponto de referência ou
padrão de comparação, quando sentir a energia dos diferentes órgãos e
centros de energia.
3RGHKDYHU´depleçmRGHHQHUJLDµRX´FRQJHVWmRGHHQHUJLDµ.
´... cada chacra é uma porta de entrada para energia de uma frequência
diferente. Quando qualquer uma destas portas estiver fechada ou bloqueada
por qualquer motivo, os problemas surgem porque a energia necessária para
nutrir o corpo físico está restrita, e estes problemas, mais tarde, serão
transmutadoVHPGRHQoDItVLFDµ
- Extraído de ´7KH $UW RI 6SLULWXDO +HDOLQJµ,
por Keith Sherwood, © 1985, Página 63

Nas áreas em que você não sente a energia ou que você não sente qualquer
tipo de pressão contra a sua mão quando está perto do corpo, indica uma
quantidade insuficiente de energia na área a ser tratada.
Os meridianos finos circundantes podem estar parcialmente ou severamente
bloqueados fazendo com que a energia seja impedida de fluir livremente na
iUHDHPSDUWLFXODURXLQGLYLGXDORX´SDUWHDIHWDGDµ
´Se não há nenhuma sensação em suas mãos acima dessas áreas, a energia não
HVWiIOXLQGRFRUUHWDPHQWHOiµ
- Extraído de ´7KH 3V\FKLF +HDOLQJ %RRNµ, por Amy
Wallace e Bill Henkin, Página 45, © 1978

Outra causa pode ser que o centro de energia esteja com falta de energia ou
então esteja muito cheio de energia suja ou doente devido à doença ou
condição do cliente.
Quando a mão do Praticante sente como se estivesse sendo empurrada para
trás - ou empurrada para longe do corpo, esta é uma indicação de
congestionamento energético.
A Energia pode empurrar a mão para trás, até mesmo por mais de 1-2 metros.
Isto significa que muita energia ou matéria bio- plasmática está deixando os
meridianos próximos, parcial ou severamente bloqueados.
A energia não consegue se mover.
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´Se sentir partes da aura espessa ou densa, há um excesso de energia nessas
áreas que foram acumuladas em um ponto porque há um bloqueio em alguma
outra parte da Aura.µ
- Extraído de ´7KH 3V\FKLF +HDOLQJ %RRNµ, por
Amy Wallace e Bill Henkin, © 1978, Page 46

O Praticante deve se lembrar que as doenças primeiro se manifestam no corpo
energético antes de se manifestar no corpo físico visível.
Ao sentir a energia ou o campo de informação de energia interior é
importante sentir não apenas a primeira camada da energia, mas também sentir
suavemente as camadas internas da energia.
Um exame cuidadoso quando estiver sentindo a energia pode revelar que uma
camada é fina - o que significa que a energia não está presente o suficiente enquanto em outra camada pode ser observada como normal.
Mova sua mão lentamente para trás e para a frente, DILPGH´VHQWLUµDHQHUJLD
com cuidado.
Mantenha a intenção de sentir a energia do cliente.
Sinta e escaneie o cliente da cabeça aos seus pés.
Em seguida, sinta ou escaneie a frente e a parte de trás do corpo.
Determine se os lados esquerdo e direito do corpo estão iguais ou
desequilibrados.
Os lados direito e esquerdo do corpo devem ter o mesmo grau de energia - no
que diz respeito à quantidade de energia e o mesmo grau de espessura de energia.
Sentir a energia com os dedos é necessário quando estiver localizando
pequenos pontos problemáticos dentro do corpo.
A palma da sua mão pode sentir as áreas mais saudáveis que você está
examinando, mas pode não ter sensibilidade suficiente para detectar pequenos
pontos problemáticos.
Neste caso é necessário sentir a energia com os dedos.
(Instrutor demonstre.)
SENTIR E AVALIAR A ENERGIA ANTES DE FAZER UM
TRATAMENTO
Verifique a condição energética do cliente.
Primeiro, escaneie o corpo para encontrar uma área pela qual se sinta atraído.
Você pode usar as mãos«
- Extraído de ´+DQGVRI/LJKWµ, de Barbara Ann Brennan,
© 1987, Página 166
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Os praticantes devem melhorar a sua capacidade para escanear ou sentir a
energia corretamente. Esta é uma habilidade que pode ser desenvolvida.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

É útil aprender a sentir o tamanho e a forma do campo de informação de
energia interior, da saúde e exterior.
Isso porque ambos, o campo de informação de energia exterior e o campo de
informação de energia da saúde são mais sutis do que o campo de informação
de energia interior.
´&+$&2$/+(µ $ 0®2 5(GULARMENTE QUANDO AVALIAR
OU SENTIR A ENERGIA
Às vezes, a mão do Praticante entra em contato com a energia doente quando
está ´VHQWLQGRµas energias.
eSRULVVRTXHpLPSRUWDQWH´&KDFRDOKDUµDPmRUHJXODUPHQWH
´De vez em quando levantar as mãos e ´FKDFRDOKDUµ os dedos como se
estivesse jogaQGRIRUDDFRQGLomRGHGRHQWHµ
- Extraído de ´+LQGX <RJL %UHDWKLQJ ([HUFLVHµ,
por Yogi Ramacharaka, © 1909, Página 34

SENTINDO O CAMPO DE INFORMAÇÃO DE ENERGIA
INTERIOR E OS CENTROS DE ENERGIA
AO SENTIR OU ESCANEAR - SIGA O PROCEDIMENTO :
1. Aumente a capacidade de resposta dos centros de energia da mão.
2. Isole o cliente do seu campo de informação de energia.
3. Em seguida, escaneie.
Escaneamento preciso RX´VHQWLUµ- a energia dos centros de energia ou o campo de informação de energia - não pode acontecer, se o
Praticante não separar completamente o cliente - do seu campo de
informação de energia.
O campo de informação de energia e os centros de energia do Praticante
precisam ser mais fortes do que o do cliente. O centro de energia de um
cliente começará a mudar mais rapidamente durante o tratamento energético
fluindo do Praticante para o cliente.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson
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Como fazer isso ?
Diga: ´O cliente está isolado do meu campo de informação de energia agora.µ
DURANTE O ESCANEAMENTO OLHE PARA A ÁREA QUE
VOCÊ DESEJA AVALIAR
Agora, valide o efeito quando você olha para a parte que você deseja avaliar.
Para a classe :
1. Complete o circuito energético.
2. Invoque por Bênçãos Divinas,
"Ao Deus Supremo,
humildemente invocamos a orientação Divina, ajuda e proteção
por clareza de percepção e pelo Divino poder de cura.
Com gratidão, em plena Fé ".
3. Aumente a capacidade de resposta dos centros de energia das mãos.
Pressione o centro da palma da mão esquerda com o polegar da mão
direita. Pressione o centro da palma da mão e simultaneamente gire o
polegar em um movimento no sentido horário.
4. Agora, repita este procedimento com a palma da mão direita e o polegar
esquerdo. Lembre-se de girar o polegar enquanto pressiona a palma da
mão.
5. Agora, pressione a ponta de cada dedo contra a ponta do polegar.
6. Inspire lenta e confortavelmente ...
7. Expire lenta e confortavelmente ...
8. Concentre-se no centro de suas palmas e nas pontas dos seus dedos.
9. Forme a intençmRGH´sentirµDHQHUJLDGRGHGRGDRXWUDPmR.
10. Olhe para a área que você deseja sentir.
11. Mova lentamente a mão para trás e para frente.
12. Você pode sentir o campo de informação de energia do dedo?
(Espere pela resposta do aluno.)
Agora verifique o efeito - quando você não olhar para a área afetada *.
(Nota para o instrutor :
*Yogi Ramacharaka, Maha Atma Choa Kok Sui e outros - WRGRVXVDUDPRWHUPR´parte
afetadaµ Nesta escola, usamos a WHUPLQRORJLD´LQGLYLGXDOou área particularµ )
«para o princípio fundamental da Cura Prânica parece ser que o curador
envia um suprimento de força prânica para AS PARTES AFETADAS,
suprindo a deficiência de Prana naquelas partes.
- Extraído de ´7KH 6FLHQFH RI 3V\FKLF +HDOLQJµ, por Yogi
Ramacharaka, © 1909, Página 90
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Novamente sinta e escaneie a energia.
1.
2.
3.
4.
5.

Olhe para o teto.
Formar a intenção de ´VHQWLUµa energia do dedo da outra mão.
Inspire lenta e confortavelmente ...
Expire lenta e confortavelmente ...
Com uma mão ou com um dedo tente sentir o campo de informação de
energia do dedo da mão oposta.
6. Concentre-se no centro de suas palmas e nas pontas dos seus dedos.
7. Mova lentamente a mão para trás e para frente.
8. Você consegue sentir a diferença?
9. Qual é a diferença ?
(Espere pela resposta do aluno. Deixe o grupo discutir por cerca de 5 minutos).
6(035(´6,17$µ((6&$1(,($(1(5*,$´2/+$1'2µ3$5$
A ÁREA AFETADA.
QUEM QUER APRENDER SENTIR A ENERGIA?
Vamos praticar.
Pegue um parceiro.
Uma pessoa será o cliente e uma pessoa o Praticante.
Pegue uma bacia com água e sal e um spray.
Praticantes de pé. Clientes permaneçam sentados.
(Espere até que os alunos encontrem um parceiro.)
1. Invoque por Bênçãos Divinas,
´Ao Deus Supremo,
humildemente invocamos a orientação Divina, ajuda e proteção
por clareza na percepção e pelo Divino poder de cura.
Com gratidão, HPSOHQD)pµ.
2. Complete o circuito de energia.
3. Isole o cliente do seu campo de informação de energia.
Diga: ´O cliente está isolado do meu campo de informação de energia DJRUDPHVPRµ
4. Agora, praticantes fiquem cerca de 1 metro de distância do cliente com as
palmas voltadas para o cliente e os braços ligeiramente esticados.
5. Concentre-se em sentir a distância do campo de informação de energia
exterior do cliente.
6. Prossiga sentindo o o campo de informação de energia exterior com uma
ou ambas as mãos, movendo as mãos devagar e ligeiramente para trás e
para a frente.
Manual de Pranic Energy Healing Nível I Ver 4
  

21 Out 2013 - Português	
  	
   Página	
  90	
  

7. Pare quando você sentir calor, uma sensação de formigamento ou uma leve
pressão.
8. Agora, foque em sentir a distância do campo de informação de energia da
saúde do cliente.
9. Prossiga sentindo o campo de informação de energia da saúde com uma ou
ambas as mãos, movendo as mãos devagar e ligeiramente para trás e para
frente.
10. Pare quando você sentir calor, uma sensação de formigamento ou uma leve
pressão.
11. Agora, foque em sentir a distância do campo de informação de energia
interior do Cliente.
12. Prossiga sentibdo o campo de informação de energia interior com uma ou
ambas as mãos, movendo as mãos devagar e ligeiramente para trás e para
frente.
O CAMPO DE INFORMAÇÃO DE ENERGIA INTERIOR É
GERALMENTE CERCA DE 12 CM DE ESPESSURA.
13. Pare quando você sentir calor, uma sensação de formigamento ou uma leve
pressão.
(Espere até que os alunos encontrem o campo de informação de energia exterior, interior
e da saúde.)
(Em seguida, pergunte aos praticantes ...)
14. Você pode sentir o campo de informação de energia? (Espere pela resposta do
aluno)
15. Agora ... Sinta a energia da metade esquerda e metade direita do corpo.
Mova sua mão devagar e ligeiramente para trás e para frente.
Sinta a parte frontal e a parte dorsal do corpo - da cabeça até os pés.
O lado direito e esquerdo do corpo deve ter aproximadamente a mesma
espessura. (Aguarde alguns segundos)
16. Agora, sinta a energia de dois centros de energia na parte frontal do corpo
e o centros de energia correspondentes na parte dorsal do corpo.
Para fazer isso corretamente, você tem que lembrar onde os centros de
energia estão localizados.(Aguarde alguns segundos)
17. Sinta a energia do centro de energia da testa.
Onde está localizado o centro de energia da testa?
(Espere pela resposta do aluno. Mostre-o novamente, se necessário)
18. Mova a mão lentamente para trás e para frente.
Esteja certo de que a mão está diretamente na frente do centro de energia
da testa.
(Aguarde alguns segundos.)
19. Agora, sinta a energia do centro de energia do Plexo Solar.
Onde está localizado o centro de energia do Plexo Solar?
(Espere pela resposta do aluno. Mostre-o novamente, se necessário)
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20. Mova a mão lentamente para trás e para frente.
Tenha o cuidado de que a mão esteja diretamente na frente do Centro de
Energia que você deseja sentir. (Aguarde alguns segundos.)
Agora clientes, virem-se.
Vamos praticar na parte dorsal do corpo.(Aguarde alguns segundos.)
21. Sinta a energia do centro de energia dorsal do coração.
Onde está localizado o centro de energia dorsal do Coração?
(Espere até que a resposta do aluno. Mostre-o novamente, se necessário)
22. Mova a mão lentamente para trás e para frente.
Tenha certeza de que a mão esteja diretamente na frente do centro de
energia. (Aguarde alguns segundos.)
23. Sinta a energia do centro de energia Básico.
Onde está localizado o centro de energia Básico?
(Espere até que a resposta do aluno. Mostre-o novamente, se necessário)
24. Mova sua mão lentamente para trás e para frente.
Tome cuidado para que sua mão esteja diretamente em frente do centro de
energia. (Aguarde alguns segundos.)
25. Desconecte a ligação de energia
26. Dê feedback para o seu parceiro
Existe uma energia reduzida ou congestionada em qualquer área do corpo
energético ou em qualquer centro de energia ?
(Aguarde cerca de um minuto.)
Troque os papéis e repita o procedimento.
(SE HOUVER UMA OPORTUNIDADE DE IR PARA UMA ÁREA EXTERNA - OS
ALUNOS PODERÃO IR PARA FAZER ESCANEAMENTO DE FLORES E
ÁRVORES)

(Dê aos alunos 5 minutos de tempo para experimentar a sensação de energia na Natureza.)
Há alguma pergunta ?
(Espere pelas perguntas dos alunos e respondá-as com cuidado.)
´COMO SUA MÃO SE TORNA MAIS SENSÍVEL VOCÊ PODE
DISTINGUIR
ENTRE
ENERGIAS FORTES, FRACAS E
DOLOROSAS. ATRAVÉS DO ESCANEAMENTO VOCÊ PODE
TAMBÉM DETECTAR SE UMA PESSOA TEM ENERGIA ALTA OU
BAIXAµ
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson
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Se alguém coloca a mão junto ao corpo de uma pessoa, vai sentir o calor
emitido, e quando a mão é levada para mais longe, o calor diminui a um ponto
em que já não é mais aparente. O calor é uma forma de energia, e não requer
nenhum esforço de imaginação para dizer que o calor que emana do corpo de
uma pessoa é uma expressão do campo vibratório da pessoa.
- Extraído de ´$ *XLGH WR (QHUJ\ 0RYHPHQW
DQG%RG\6WUXFWXUHµ, por Fritz Frederick Smith
MD, © 1986, Página 27

SINTA A DIFERENÇA NO CAMPO DE INFORMAÇÕES DE
ENERGIA, QUANDO O CLIENTE É ISOLADO DO PRATICANTE
Vamos fazer uma experiência.
Pegue um parceiro.
Praticantes de pé. Clientes sentados.
1. Invoque por Bênçãos Divinas,
´Ao Deus Supremo,
humildemente invocamos a orientação Divina, ajuda e proteção
por clareza na percepção e pelo Divino poder de cura.
Com gratidão, HPSOHQD)pµ.
2. Ambos, praticante e cliente, completem o de circuito energia.
Agora, praticante, sinta o campo de informação de energia interior do
Cliente
3. Praticante mentalmente ´LVROHµo cliente do seu campo de informação
de energia
4. Sinta o nível de energia do cliente novamente
5. Troquem os papéis
6. Obtenha feedback
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L13 - Lição 13
Organização
Power Point
Livros de referência *

Internet

LIMPEZA GERAL
Aproximadamente 20 min
Fourteen Lessons in Yogi Philosophy, Yogi
Ramacharaka, ©1903, 2007
The Science of Psychic Healing, Yogi
Ramacharaka, ©1909
Hands of Light, Barbara Ann Brennan,
©1987
Chakra Therapy: For Personal Growth &
Healing, Keith Sherwood, ©1988
www.pranichealing.org

* Estas referências do livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

LIMPEZA GERAL
Deixe o cliente se sentar em uma cadeira, você em pé diante dele ...
Em seguida, levante-as (as mãos) ao nível da cabeça do paciente, e varra
lentamente em direção a seus pés, com as palmas das mãos em direção a ele
com os dedos esticados, como se estivesse despejando força de suas pontas
dos dedos sobre ele «
Então, repita várias vezes. Varrendo para baixo, não enrijeça os músculos, mas
permita que os braços e as mãos fiquem soltos e relaxados.
- Extraído de ´)RXUWHHQ /HVVRQVLQ<RJL3KLORVRSK\µ,
por Ramacharaka, © 1904, Página 154

Limpeza Geral é um método antigo geralmente usado para limpar o corpo de
energia. Muitos autores esotéricos têm escrito sobre este tipo de limpeza.
Na tradição hindu, RQGH´OLPSDUµRcampo de energia era uma prática comum.
esta técnica é chamada por muitos nomes.
(OHVQmRVyXVDYDPVXDVPmRVSDUD´YDUUHUµRFRUSRGRFOLHQWH, às vezes eles
usavam uma vassoura ou um pequeno galho de árvore - movendo-o em um
movimento de varredura da cabeça aos pés.
É esse movimento de varrer que realmente remove energias doentes do
campo de energia do cliente. Em hindi isso é chamado de ´Jhadnaµ, na
OLQJXDJHP 7DPLO p FKDPDGR GH ´Krishti Kadikarthiµ. Em regiões
montanhosas foram utilizados ramos do pinho.
No estado de Maharashtra, na Índia, eles, às vezes, usam um ovo ou um limão
para limpar a energia suja ou doente de uma pessoa. Claramente esses
múltiplos métodos utilizados para limpar o sistema de energia de uma pessoa,
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definem porque tratamentos de energia são considerados como uma parte do
sistema de Yoga Vidya do antigo conhecimento e Sabedoria indiano.
Limpeza Geral é feita com uma série de movimentos de varredura para baixo.
Mova suas mãos apenas para baixo.
´O movimento das mãos para baixo, traz uma sensação de repouso para o
paciente, enquanto um movimento para cima na frente do rosto uma sensação
de alerta, e atividade.µ
- Extraído de ´7KH 6FLHQFHV RI 3V\FKLF +HDOLQJµ,
por Yogi Ramacharaka, Página 54, 1909

Na varredura descendente, comece com as mãos por cima do centro da cabeça
para baixo, para baixo, até os pés.
Como fazer isso ?
´D partir da cabeça ... PENTEIE TODO O CAMPO AURICO COM
SEUS LONGOS DEDOS.
- Extraído de ´+DQGVRI/LJKWµ, por Barbara
Ann Brennan, © 1987, Página 268

Diferentes autores fazem várias recomendações sobre a posição das mãos ao
fazer limpeza. Estas e várias outras posições de mão são comumente
recomendadas.
1. Faça a limpeza com as mãos ligeiramente curvas - ou posição da
mão curvada.
2. Faça a limpeza com os dedos bem abertos ou posição de dedos em
pente.
Estes dois passos são utilizados cinco vezes na parte frontal e 5 vezes na parte
dorsal do corpo do cliente
Em outras palavras, divida as partes frontal e dorsal do corpo em 5 linhas que
vão desde a cabeça até os pés do cliente - a partir do centro do corpo para
fora, para a lateral do corpo do cliente.
A primeira linha é exatamente no meio do corpo - onde o canal conceptor está
localizado (na parte frontal do corpo).
E na parte dorsal do corpo, a posição é a localização exata do Canal
Governador - como observado na medicina tradicional chinesa na
Acupuntura.
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3. Faça a limpeza dos raios de luz etéricos laterais com os dedos bem
abertos - posição de dedos em pente. As mãos estão se movendo a
partir do meio do corpo para fora, para além da borda do campo de
informação de energia interior.
É muito importante se concentrar.
Forme a intenção de remover a energia doente.
Se não houver clareza mental na mente do praticante, a remoção da energia é
menos eficaz e mais demorada.
Qualquer pessoa pode simSOHVPHQWH IRUPDU D LQWHQomR GH ´ajudarµ D RXWUD
pessoa ... então ´varrendoµ e alcançando resultados surpreendentes.
É a ´intençãoµ do praticante, juntamente com uma certa quantidade de
vontade, que permite que a energia doente seja rapidamente e completamente
removida com as mãos.
Com a prática regular, um praticante pode aplicar a limpeza com grande
facilidade e com esforço mínimo.
´FAÇA ACESSOS LONGOS DESCENDO DA CABEÇA ATÉ OS
DEDOS MANTENDO SUA MÃO A CERCA DE SEIS POLEGADAS
DE DISTÂNCIA DO CORPO. ENVOLVA O CORPO INTEIRO POR
TODOS OS LADOS «µ
- Extraído de ´+DQGVRI/LJKWµ, por Barbara
Ann Brennan, © 1987, Página 268

Pegue um parceiro.
Pegue uma bacia com água e sal e um spray
Ambos, praticante e cliente em pé
Por favor, complete o circuito energético
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comece com a posição da Mão Curva(as mãos ligeiramente curvadas )
Forme uma intenção clara de remover toda energia doente
Coloque as mãos sobre a cabeça do cliente
1ª vez - mova as mãos para baixo, para baixo, para baixo e jogue
Mova as mãos 4 polegadas ou 10 cm para o lado
2 ª vez - mova as mãos para baixo, para baixo, para baixo e jogue
Mova as mãos mais 4 polegadas ou 10 cm para o lado
3ª vez - mova as mãos para baixo, para baixo, para baixo e jogue
Outras 4 polegadas ou 10 cm para o lado
4ª vez - mova as mãos para baixo, para baixo, para baixo e jogue
Siga o contorno do corpo
5ª vez - mova as mãos para baixo, para baixo, para baixo e jogue
Por favor, limpe suas mãos
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10. Agora, vamos praticar a Posição dedos em pente, os dedos estão bem
abertos
11. Forme uma intenção clara de remover toda energia doente
12. 1ª vez ² mova as mãos para baixo, para baixo, para baixo e jogue
13. 2ª vez ² mova as mãos para baixo, para baixo, para baixo e jogue
14. 3ª vez ² mova as mãos para baixo, para baixo, para baixo e jogue
15. 4ª vez ² mova as mãos para baixo, para baixo, para baixo e jogue
16. 5ª vez ² mova as mãos para baixo, para baixo, para baixo e jogue
17. Limpe as mãos
18. ´3HQWHLHµ os raios da saúde, a fim de separá-los. Faça isso com um
movimento lateral com os dedos extendidos - abertos.
19. Área da cabeça ² mova suas mãos para os lados a partir do meio do
corpo para além do campo de informação de energia interior.
20. Área da garganta ² mova suas mãos para os lados a partir do meio do
corpo para além do campo de informação de energia interior.
21. Área do coração ² mova suas mãos para os lados a partir do meio do
corpo para além do campo de informação de energia interior.
22. Área do plexo solar ² mova suas mãos para os lados a partir do meio do
corpo para além do campo de informação de energia interior.
23. Região pubiana ² mova suas mãos para os lados a partir do meio do
corpo para além do campo de informação de energia interior.
24. Área superior das pernas ² mova as mãos para os lados a partir do meio
do corpo para além do campo de informação de energia interior.
25. Área inferior das pernas ² mova as mãos para os lados a partir do meio
do corpo para além do campo de informação de energia interior.
26. Limpe as mãos
27. Repita o procedimento na parte dorsal do corpo
28. Desconecte a ligação de energia
29. Troque os papéis
30. Troque feedback com o seu parceiro
(Aguarde alguns minutos)
Termine VARRENDO O PRANA CORRENTE, da cabeça até os pés
várias vezes.
- Extraído de ´7KH +LQGX <RJL 6FLHQFH RI %UHDWKµ, por
Yogi Ramacharaka, © 1909, Página 43

Ao fazer um tratamento, um derramamento extraordinário de energia
espiritual ocorre. Portanto, quando a energia é varrida para baixo pelo
Praticante durante um tratamento - muitas vezes o cliente sentirá sonolência
ou até mesmo pode cair no sono. Isto é devido ao forte efeito da energia
divina sobre o sistema energético menos forte do cliente.
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9RFr SRGH DSOLFDU XP SRXFR GH ´YDUUHGXUD ascendenteµ SDUD ´despertarµ o
cliente ou para deixar a mente do cliente mais alerta. A limpeza
frequentemente relaxa o cliente a um grau muito elevado - e este pode até se
sentir sonolento.
Começando no pé do paciente e com as ambas as mãos dentro de seu/sua
aura etérica, FAÇA UMA VARREDURA CONTÍNUA subindo dos pés do
paciente para o topo da cabeça.
- Extraído de ´&KDNUD 7KHUDS\ )RU 3HUVRQDO *URZWK
+HDOLQJµ, por Keith Sherwood, © 1988, Página 185

Por favor, QRWH TXH ´9DUUHGXUD DVFHQGHQWHµ não é uma técnica de limpeza.
Portanto, não há necessidade de chacoalhar as mãos depois de varrer.
A ´9DUUHGXUD DVFHQGHQWHµ deve ser aplicada somente após o cliente ter sido
cuidadosamente limpo.
Cuidado: Aplicação da ´9DUUHGXUD DVFHQGHQWHµ  antes da ´9DUUHGXUD
GHVFHQGHQWHµ SRGH UHVXOWDU com que a energia doente vá ou fique presa na
região da cabeça. Isso pode causar um efeito negativo.
Quantas vezes deve ser aplicada a limpeza geral ou limpeza em uma área em
particular?
A resposta é quantas vezes isto for necessário.
Não existe um número fixo de vezes.
Por que fazemos limpeza geral?
- Ela geralmente remove energia doente e em excesso.
- Ela limpa os meridianos e pontos de acupuntura até um certo grau
- Ela permite que o campo de informação de energia da saúde libere mais
energia doente.
- Ela acalma as pessoas que têm muita energia através da rápida remoção do
excesso de energia
- Quando o excesso de energia é removido, permite ao corpo cair facilmente
no sono.
- Relaxa uma pessoa, reduzindo a tensão e estresse.
- Quandose penteia o campo de informação de energia da saúde ² isto
desembaraça e fortalece os finos raios de luz etérica.
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L14 - Lição 14

Organização
Power Point
Livros de referência *

Internet

TÉCNICAS ADICIONAIS PARA
AUMENTAR O SUCESSO NOS
TRATAMENTOS, PRÁTICAS E
EXPERIÊNCIAS
Aproximadamente 50 min
The Secret Doctrine, H.P. Blavatsky,©1888
Hypnotic Leadership: Leaders, Followers and the
Loss of the Self, Misha Popper, ©2001
Hands-on
Spiritual
Healing,
Michael
Bradford, ©1993
www.pranichealing.org

* Estas referências do livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

TÉCNICAS ADICIONAIS PARA AUMENTAR SUCESSO NO
TRATAMENTO
Quando oPraticante segue os passos dados pode se tornar bem sucedido.
1. INVOCAÇÃO OU ORAÇÃO
2. CONFIANÇA E CRENÇA
Confiança e crença do cliente são necessárias para que ele experimente
uma rápida melhora.
Para que a recuperação ocorra, o cliente deve ser receptivo ou estar
disposto a absorver a energia projetada. Outro termo para a
receptividade é a fé.
3. AUMENTANDO A RECEPTIVIDADE DOS CENTROS DE
ENERGIA DA MÃO
Pressione o centro da palma da mão esquerda com o polegar da mão
direita, gire seu polegar em movimento no sentido horário.
Pressione o centro da palma da mão direita com o polegar da mão
esquerda e ao mesmo tempo gire o polegar em um movimento no
sentido horário. Pressione a ponta de cada dedo contra a ponta do
polegar - das respectivas mãos.
4. SINTA A ENERGIA
Mova as mãos devagar e ligeiramente para trás e para frente para sentir
o campo de informação de energia interior, os centros de energia e os
órgãos, bem como as diferentes áreas do corpo. Não se esqueça de
isolar o cliente do seu campo de informação de energia interior quando
HVWLYHU´VHQWLQGRµa energia.
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5. REMOVA OU LIMPE A ENERGIA INDESEJADA OU
ANORMAL - da área a ser tratada. Chacoalhe a energia removida da
sua mão regularmente durante o procedimento de limpeza. Use uma
bacia com água e sal.
Lembre-se sempre de lavar as mãos.
6. PROJEÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA VITAL ²
uma mão é a mão de recepção com a palma oltada para cima e através
da outra mão a energia vital é transferida para o cliente.
7. FIXE A ENERGIA
Aplique energia azul suave na área que foi tratada.
8. DESCONECTE A ENERGIA
Levante a mão - como uma faca - e com força faça um gesto para baixo.
Forme a intenção de desconectar o cordão do cliente e mentalmente diga:
´Corta, corta, FRUWDµ (Instrutor demonstre).
9. AGRADEÇA
COMPLETE O CIRCUITO DE ENERGIA
Madame Blavatsky escreveu que Buda disse :
´  QmR GHYHPRV DFUHGLWDU HP XPD FRLVD GLWD, meramente porque foi dita;;
nem em tradições porque foram proferidas desde a antiguidade, tampouco em
rumores, como tal, nem em escritas de sábios, porque sábios as escreveram, ou
em fantasias que possamos suspeitar ter sido inspiradas em nós por uma Deva
(isto é, em suposta inspiração espiritual ), nem a partir de inferências tiradas de
alguma suposição casual que pode ter sido feita, ou mesmo por causa do que
parece ser uma necessidade analógica, nem na mera autoridade dos
professores de nossos mestres. Mas DEVEMOS ACREDITAR QUANDO
A ESCRITA, DOUTRINA, OU PROVÉRBIO É CORROBORADO
POR NOSSA PRÓPRIA RAZÃO E CONSCIÊNCIA.
´Por issoµ, GL]HOHDRFRQFOXLU´Eu te ensinei a não acreditar simplesmente
porque você já ouviu falar, mas quando você acredita na sua consciência, e
então age em FRQIRUPLGDGHHHPDEXQGkQFLDµ
- Extraído de ´7KH6HFUHW'RFWULQHµ, Volume 3,
por HP Blavatsky, © 1888, Página 401

´CRENÇA CEGA EM AUTORIDADE É O MAIOR INIMIGO DA
VERDADE.µ
- Atribuído a Albert Einstein e Extraído de ´Hypnotic
Leadership Leaders, Followers and the Loss of Selfµ, por
Misha Popper © 2001, Página 81
Manual de Pranic Energy Healing Nível I Ver 4
  

21 Out 2013 - Português	
  	
   Página	
  100	
  

O amado professor espiritual desta compiladora frequentemente dizia:
´1mR DFUHGLWH QDV coisas cegamente. Você tem que validar. Então vamos fazer um
H[SHULPHQWRµ
Vamos experimentar a diferença no campo de informação de energia, quando
o circuito de energia está completo e quando ele não está completo.
Pegue um parceiro
Praticante em pé, cliente sentado.
1. Praticante, DXPHQWHD´FDSDFLGDGHGHUHVSRVWDdas mãosµ
2. Cliente, não complete o circuito de energia
3. Praticante agora ´VLQWD D HQHUJLDµ do campo de informação de energia
interior do seu cliente
4. Agora peça ao cliente para completar o circuito de energia
Novamente sinta a energia do campo de informação de energia interior
5. Existe uma diferença ?
(Espere pela resposta dos alunos)
Troque os papéis e obtenha feedback.
O nível de energia aumentou?
Em que porcentagem ?
(Espere pela resposta dos alunos)
Em dLIHUHQWHVWUDGLo}HVD´UHFHSWLYLGDGHGDVPmRVµpDXPHQWDda de maneiras
diferentes.
´(X EDWR PLQKDV PmRV juntas algumas vezes e então esfrego vigorosamente
minhas palmasµ
- Extraído de ´+DQGV² RQ6SLULWXDO+HDOLQJµ,
de Michael Bradford, © 1993, Página 54

Os praticantes devem sempre lembrar-se de completar o circuito de energia
durante o tratamento e também pedir ao cliente para fazer isso.
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QUANDO UM PRATICANTE NÃO DEVE FAZER TRATAMENTO
A saúde de um praticante é importante, a fim de evitar a contaminação do
cliente com energias que podem agravar sua condição. Portanto, os praticantes
devem estar em boa saúde.
Praticantes que fumam - devem tratar clientes que também fumam, e
praticantes que comem carne - devem tratar clientes que também comem
carne - em vez de tratar os vegetarianos, porque sua energia não é compatível.
O grau de ´SXUH]Dµ etérica, emocional e mental do Praticante é de grande
importância. Assim como a água flui mais facilmente através de tubos limpos,
energia flui mais facilmente através dos canais de energia ou meridianos
quando o sistema de energia da pessoa está limpo. Quando a higiene etérica do
Praticante está limpa, também lhe permite facilmente projetar energias mais
poderosas.
É aconselhável para um praticante nunca praticar cura energética quando está
com raiva ou irritado ou emocionalmente desequilibrado.
Da mesma forma, se o Praticante de energia é um alcoólatra, usuário de drogas
ou está passando por tratamento médico para uma condição médica que utiliza
drogas tóxicas, deve abster-se de tratar outras pessoas.
A prática regular da Meditação para a Paz Planetária é reconhecida como uma
técnica que aumenta a harmonia e equilíbrio na vida e na personalidade das
pessoas que participam destas práticas. Estas serão discutidas mais tarde e são
consideradas uma parte muito importante de se tornar um praticante mais
poderoso.
Não importa quão forte o Praticante é, você tem que seguir a lei da natureza.
Clientes com câncer não devem tratar outros.
Eles devem se concentrar em sua própria recuperação.
- Extraído de Anotações de Charlotte Anderson

PRÁTICAS NA UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE TRATAMENTO
Prática em tratamento de distúrbios respiratórios
Em caso de doenças ligadas ao sistema respiratório os seguintes centros de
energia são afetados.
1. Centro de energia Ajna - Regula nariz, seios da face
2. Centro de energia da Garganta - Regula toda a área da garganta
3. Centro de energia Secundário da Garganta - Regula a garganta inferior. Ele
está localizado na área oca abaixo da garganta
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4. Centro de Energia do Coração - Regula os pulmões
5. Centro de Energia do plexo solar - Regula o diafragma
Em alguns casos, pode ser importante fortalecer o corpo da pessoa, a limpeza
do umbigo e se a infecção for muito grave tratar o centro de energia esplênico.
Prática para doenças respiratórias
Pegue um parceiro
Decida quem será o praticante, e quem será o cliente.
Pegue uma bacia com água e sal e spray (Espere um curto espaço de tempo.)
1. Praticante em pé, cliente sentado.
Ao fazer um tratamento, retire seu relógio,
Exercite as mãos para aumentar a capacidade de resposta
Praticante SORRIA,
Isole o cliente do seu campo de informação de energia
Vire para a direção correta (Norte ou Leste).
2. Diga ao Cliente, ´Feche os olhos. Seja receptivo e sente-se com os pés
apoiados no chão. Por favor, preencha o circuito energético.µ
3. Praticante, preencha o circuito energético.
4. Agora invoque
Ao Deus Supremo
Nós humildemente agradecemos por seus grandes, grandes bênçãos.
Agradecemos por sua orientação Divina, ajuda, proteção
e pelo Milagroso poder de cura.
Com gratidão e em plena fé. Obrigado.
5.
6.
7.
8.

Imagine uma rosa se abrindo na frente do coração do cliente.
Vamos começar com o centro de energia Ajna
Praticante, levante a mão, sinta a energia do centro de energia Ajna
Aplique a limpeza no Centro de Energia Ajna.
Remova a energia indesejada 5-7 vezes. Jogue - até 25 ou 30 repetições ou
mais ...
Limpe as mãos
9. Projete energia para o centro de energia Ajna
Inspire lentamente, segure, expire lentamente, segure, inspire lentamente,
segure, expire lentamente, segure. Lembre-se de usar os dedos em vez da
palma da mão para projetar.
Olhe para o cliente enquanto estiver tratando, relaxe, não fique tenso,
SORRIA,
´CKDFRDOKHµsua mão
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10. Mais uma vez levante a mão e sinta a energia. Você consegue sentir a
diferença?
11. Imagine azul suave. Pinte 1,2,3, Jogue
12. Vá para o centro de energia da garganta
13. Praticante, levante a mão, escaneie o centro de energia da garganta
14. Você pode sentir alguma coisa?
15. Aplique a limpeza no centro de energia da garganta
Retire a energia doente. Remova a energia indesejada 5-7 vezes.
Jogue - até 25 ou 30 repetições ou mais«
16. Limpe as mãos
17. Projete Energia para o centro de energia da garganta.
Inspire lentamente, segure, expire lentamente, segure, inspire lentamente,
segure, expire lentamente, segure
Olhe para o cliente enquanto estiver tratando, relaxe, não fique tenso,
SORRIA.
´&KDFRDOKHµ as mãos
18. Novamente, levante a mão e sinta o centro de energia da garganta
Você pode sentir a diferença?
19. Imagine azul suave. Pinte, 1,2,3 Jogue
20. Vá para o centro de energia secundário da garganta
21. Praticante, levante a mão e faça a varredura no centro de energia
secundário da garganta.
22. Você pode sentir alguma coisa?
23. Aplique limpeza no centro de energia secundário da garganta
24. Remova a energia indesejada 5-7 vezes. Jogue - até 25 ou 30 repetições ou
mais ...
25. Limpe as mãos
26. Projete energia para o centro de energia secundário da garganta.
Inspire lentamente, segure, expire lentamente, segure, inspire lentamente,
segure, expire lentamente, segure. Tome cuidado para não projetar energia
para o centro de energia frontal do coração.
Olhe para o cliente enquanto estiver tratando, relaxe, não fique tenso,
sorria, ´chacoalheµ as mãos
27. Mais uma vez, levante a mão e sinta o centro de energia secundário da
garganta.
Você pode sentir a diferença?
28. Imagine azul suave, Pinte, 1,2,3 Jogue
29. Vá para o centro de energia dorsal do coração
30. Praticante, levante a mão, sinta o centro de energia dorsal do coração
31. Você pode sentir alguma coisa?
32. Aplique a limpeza no centro de energia dorsal do coração
33. Remova a energia indesejada 5-7 vezes. Jogue - até 25 ou 30 repetições ou
mais ...
34. Em seguida, limpe as mãos.
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35. Projete Energia para o centro de energia dorsal do coração
Inspire lentamente, segure, expire lentamente, segure, inspire lentamente,
segure, expire lentamente, segure
Olhe para o cliente enquanto estiver tratando, relaxe, não fique tenso,
sorria, ´FKDFRDOKHµ a mão.
36. Mais uma vez, levante a mão e sinta o centro de energia dorsal do coração.
Você consegue sentir a diferença?
37. Imagine azul suave. Pinte 1,2,3 Jogue
38. Agora, vá para o centro de energia do plexo solar frontal
39. Praticante, levante a mão, sinta o centro de energia do plexo solar frontal
40. Você pode sentir alguma coisa?
41. Aplique a limpeza no centro de energia frontal do plexo solar
42. Remova a energia indesejada 5-7 vezes. Jogue - até 25 ou 30 repetições ou
mais ...
43. Limpe suas mãos.
44. Projete energia para centro de energia do plexo solar frontal
Inspire lentamente, segure, expire lentamente, segure, inspire lentamente,
segure, expire lentamente, segure.
Olhe para o cliente enquanto estiver tratando, relaxe, não fique tenso,
SORRIA, ´chacoalheµ a mão.
45. Mais uma vez, levante a mão e sinta o centro de energia do plexo solar
frontal. Você consegue sentir a diferença?
46. Imagine azul suave. Pinte 1,2,3 Jogue
47. Agora, Agradeça:
Ao Deus Supremo,
Humildemente agradecemos por suas grandes, grandes bênçãos.
Nós agradecemos pela sua orientação Divina, Ajuda, Proteção e pela cura deste Cliente.
Com gratidão em plena Fé.Obrigado.
48. Então, desconecte a ligação energética.
49. Estão todos bem?
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

Tratamento rápido para dismenorréia
Em caso de dismenorreia dois Centros de Energia são afetados.
1. Centro de energia básico - Regula o útero como um músculo
2. Centro de energia sexual - Regula os órgãos femininos.
Em alguns casos, pode ser importante fortalecer o corpo da mulher, pela
limpeza do umbigo e do centro de energia do plexo solar e projetando a
quantidade certa de energia para ambos os centros....
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Vamos praticar tratar Dismenorreia
Por favor, não altere os papéis.
1. Agora Invoque:
Ao Deus Supremo
Humildemente agradecemos por suas grandes, grandes bênçãos.
Nós agradecemos pela sua orientação Divina, ajuda, proteção
e invocamos pelo Poder de Cura milarosa.
Com gratidão e em plena Fé.Obridado.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imagine uma rosa se abrindo na frente do coração do cliente
Isole o cliente do seu campo de informação de energia
Vamos começar com o centro de energia básico
Praticante, levante a mão, sinta a energia do centro de energia básico
Aplique a limpeza no centro de energia básico
Remova a energia indesejada 5-7 vezes. Jogue - até 25 ou 30 repetições ou
mais ...
8. Limpe as mãos
9. Projete Energia para o centro de energia básico
Inspire lentamente, segure, expire lentamente, segure, inspire lentamente,
segure, expire lentamente, segure
Olhe para o Cliente.
Não projete a energia para o centro de energia meng mein.
´&hacoalhe as mãos.
10. Mais uma vez levante a mão e sinta a energia. Você consegue sentir a
diferença?
11. Imagine azul suave. Pinte 1,2,3,4,5, Jogue
12. Vá para o centro de energia sexual
13. Praticante, levante a mão, escaneie o centro de energia sexual
14. Você pode sentir alguma coisa?
15. Aplique a limpeza no centro de energia sexual
16. Remova a Energia indesejada 5-7 vezes. Jogue - até 25 ou 30 repetições ou
mais ...
17. Limpe suas mãos.
18. Projete Energia para o centro de energia sexual
Inspire lentamente, segure, expire lentamente, segure, inspire lentamente,
segure, expire lentamente, segure
Olhe para o cliente enquanto estiver tratando, relaxe, não fique tenso,
SORRIA
´&hacoalhe" a mão.
19. Mais uma vez, levante a mão e escaneie o centro de energia sexual você
pode sentir a diferença?
20. Imagine azul suave. Pinte 1,2,3,4,5, Jogue
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21. Agora, Agradeça:
Ao Deus Supremo,
Humildemente agradecemos por suas grandes, grandes bênçãos.
Nós agradecemos pela sua orientação Divina, Ajuda, Proteção e pela cura deste Cliente.
Com gratidão em plena Fé.Obrigado.
22. Desconecte o link energético. Corta!
23. Todos estão bem?
24. Por favor, dêm feedback
(Aguarde alguns minutos)
25. Troque os papéis
- Modificado e Extraído das anotações de Charlotte Anderson

Prática do fortalecimento do sistema imunológico
Em caso de fortalecimento do sistema imunológico comece com duas a três
séries de limpeza geral para aumentar a capacidade do corpo de energia a
absorver mais energia. No fortalecimento do sistema imunológico, o
tratamento dos centros de energia menores das mãos e pés é altamente eficaz.
Isto permite que o corpo de energia seja preenchido com energia do ar e da
terra.
Os Centros de Energia da mão estão localizados no meio da palma.
Os Centros de Energia da sola estão localizados no meio da sola do pé
Para fortalecer o corpo, o Praticante deve também tratar os centros de energia
plexo solar e umbigo. Se o corpo tem uma infecção grave, o centro de energia
do baço também pode ser tratado.
Vamos praticar
Decida quem será o Praticante, e quem será o cliente
1. Isole o cliente de seu campo de informação de energia
2. Diga ao Cliente "Feche os olhos. Seja receptivo e sente-se com os pés
apoiados no chão. Por favor, complete o circuito energéticoµ
3. Praticante, preencha o circuito energético.
4. Agora, Invoque:
Ao Deus Supremo
Humildemente agradecemos por suas grandes, grandes bênçãos.
Nós agradecemos pela sua orientação Divina, Ajuda, Proteção
e invocamos pelo Poder de Cura milagrosa.
Com gratidão e em plena Fé. Obrigado.
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5. Imagine uma rosa se abrindo na frente do coração do cliente.
6. Vamos começar com a limpeza geral
7. Praticante, levante as mãos acima da cabeça em posição da mão curvada e
limpe a linha 1, joga, 2, joga, 3, joga, 4, joga, 5, joga
8. Limpe as mãos
9. Agora, levante as duas mãos acima da cabeça em posição de dedos em
pente, os dedos bem abertos e limpe 1ª vez, joga, 2ª vez, joga, 3ª vez, joga,
4ª vez, joga, 5 ª vez, joga
10. Limpe as mãos
11. Em seguida, penteie os raios da saúde, com movimento lateral à região da
cabeça, área da garganta, área cardíaca, área do plexo solar, região pubiana,
partes superiores das pernas, partes inferiores das pernas.
12. Por favor, vá para a parte dorsal do corpo e repita o procedimento
13. Levante as mãos acima da cabeça em posição da mão curvada e limpe 1ª
vez, joga, 2ª vez, joga, 3ª vez, joga, 4ª vez, joga, 5 ª vez, joga
14. Limpe suas mãos.
15. Agora, levante as duas mãos acima da cabeça em posição de dedos em
pente, dedos bem abertos e limpe 1ª vez, joga, 2ª vez, joga, 3ª vez, joga, 4ª
vez, joga, 5 ª vez, joga
16. Limpe suas mãos.
17. Em seguida, penteie os raios da saúde, com um movimento lateral na
região da cabeça, área da garganta, a área cardíaca, a área do Plexo Solar,
região pubiana, área superior das pernas, área inferior das pernas
18. Agora, levante a mão, sinta a energia dos centros de energia da mão direita
e esquerda
19. Aplique limpeza no centro de energia da mão direita
20. Remova a energia indesejada 5-7 vezes. Joga - até 25 ou 30 repetições ou
mais ...
21. Agora, limpe o centro de energia da mão esquerda
22. Remova a energia indesejada 5-7 vezes. Joga - até 25 ou 30 repetições ou
mais ...
23. Limpe as mãos
24. Projete energia para o centro energético da mão direita ...
Olhe para o cliente
Inspire lentamente, segure, expire lentamente, segure, inspire lentamente,
segure, expire lentamente, segure.
´Chacoalheµ as mãos
25. Projete energia para o centro energético da mão esquerda
Inspire lentamente, segure, expire lentamente, segure, inspire lentamente,
segure, expire lentamente, segure.
Olhe para o cliente.
´Chacoalheµ as mãos
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26. Mais uma vez levante a mão e sinta a energia dos centros de energia das
mãos.
Você consegue sentir a diferença?
27. Vá para os centros de energia da sola.
28. Praticante, levante a mão, sinta o centro de energia da sola direita e
esquerda.
29. Você pode sentir alguma coisa?
30. Aplique a limpeza no centro energético da sola direita.
31. Remova a energia indesejada 5-7 vezes. Joga - até 25 ou 30 repetições ou
mais ...
32. Limpe as mãos
33. Agora, aplique a limpeza no centro energético da sola esquerda.
34. Remova a energia indesejada 5-7 vezes. Joga - até 25 ou 30 repetições ou
mais...
35. Limpe as mãos
36. Projete energia para o centro energético da sola direita
Inspire lentamente, segure, expire lentamente, segure, inspire lentamente,
segure, expire lentamente, segure.
Olhe para o cliente enquanto você estiver tratando, relaxe, não fique tenso,
SORRIA, ´&KDFRDOKHµ suas mãos
37. Projete energia para o centro energético da sola esquerda
Inspire lentamente, segure, expire lentamente, segure, inspire lentamente,
segure, expire lentamente, segure.
Olhe para o cliente enquanto você esiver tratando, relaxe, não fique tenso,
SORRIA, ´&KDFRDOKHµ suas mãos
38. Mais uma vez levante a mão e sinta a energia dos centros de energia das
solas dos pés direito e esquerdo.
39. Você consegue sentir a diferença?
40. Neste tratamento NÃO fixe as energias projetadas nos centros energéticos
das mãos e solas dos pés. (Para permitir que a energia do ar e do solo seja
absorvida durante um longo tempo para dentro do corpo do cliente.
Para um melhor resultado você pode instruí-los absorver mais energia do
ar e energia da terra.)
41. Agora. Agradeça
Ao Deus Supremo,
Nós humildemente agradecemos por suas grandes, grandes bênçãos.
Agradecemos por sua Divina orientação, ajuda, proteção e por curar este cliente.
Com gratidão e em plena fé. Obrigado.
42. Desconecte a ligação energética. Corta!
43. Estão todos bem?
- Extraído de Anotações de Charlotte Anderson
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Tratamento de infecções gastrointestinais
No caso de uma infeção gastrointestinal, dois centros de energia são afetados.
1. Centro de energia do plexo solar
2. Centro de energia do umbigo
Limpe cuidadosamente e projete a quantidade certa de energia.
Se a infeccão for grave, trate toda área abdominal.
Tudo bem. Vamos praticar tratar infecção gastrointestinal.
Não troquem os papéis.
1. Invoque
Ao Deus Supremo
Nós humildemente agradecemos por suas grandes, grandes bênçãos.
Agradecemos por sua orientação Divina, ajuda, proteção
e pelo Milagroso Poder de Cura.
Com gratidão e em plena fé.
2. Imagine uma rosa se abrindo na frente do coração do cliente.
Não importa o quão poderoso o Praticante é, se o cliente não absorver a
energia isso irá interferir com o tratamento
3. Isole o cliente do seu campo de informação de energia
4. Vamos começar com o centro de energia do plexo solar
5. Praticante, levante a mão, sinta a energia do centro de energia do plexo
solar frontal
6. Você pode sentir alguma coisa?
7. Aplique limpeza no centro de energia do plexo solar
8. Remova a energia indesejada 5-7 vezes. Joga - até 25 ou 30 repetições ou
mais ...
9. Limpe as mãos
10. Projete energia para o centro de energia plexo solar
Inspire lentamente, segure, expire lentamente, segure, inspire lentamente,
segure, expire lentamente, segure.
Olhe para o cliente enquanto você estiver tratando, relaxe, não fique tenso,
SORRIA, ´&KDFRDOKHµ suas mãos
11. Mais uma vez levante a mão e sinta a energia. Você consegue sentir a
diferença?
12. Imagine azul suave. Pinte 1,2,3 Jogue.
13. Vá para o centro de energia do umbigo
14. Praticante, levante a mão, escaneie o centro de energia do umbigo
15. Você pode sentir alguma coisa?
16. Aplique a limpeza no centro energético do umbigo
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Remova a energia indesejada 5-7 vezes. Joga - até 25 ou 30 repetições ou
mais...
17. Limpe as mãos.
18. Projete energia para o centro energético do umbigo
Inspire lentamente, segure, expire lentamente, segure, inspire lentamente,
segure, expire lentamente, segure.
Olhe para o cliente enquanto você está tratando, relaxe, não fique tenso,
SORRIA´&KDFRDOKHµ suas mãos
19. Mais uma vez levante a mão e escaneie o centro energético do umbigo.
Você consegue sentir a diferença?
20. Imagine Azul Suave. Pinte 1,2,3,4,5 Joga
21. Agora. Agradeça
Ao Deus Supremo,
Nós humildemente agradecemos por suas grandes, grandes bênçãos.
Agradecemos por sua Divina orientação, ajuda, proteção e por curar este cliente.
Com gratidão e em plena fé.Obrigado.
22. Desconecte a ligação energética. Corta!
23. Estão todos bem? Alguém tem efeitos colaterais?
24. Dê Feedback
(Aguarde alguns minutos)
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

TAREFA
Quando você for para casa, por favor, pratique o que você aprendeu hoje.
Comece com algo simples. Comece com limpeza e projeção de energia.
Trate o seu filho ou o seu parceiro ou uma planta, ou um animal. Trate algo simples.
Seja o que for é possível, comece a praticar imediatamente. Desta forma, o que você
aprendeu será rapidamente reforçado.
BENÇÃOS
Ao Deus Supremo
Agradecemos por suas grandes bênçãos.
Nós humildemente invocamos por sua orientação Divina, ajuda, proteção
e pelo Divino poder de cura.
Obrigado por me usar como um Divino instrumento de cura.
Com gratidão e em plena fé.
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L15-Lição 15
Organização
Power Point
Livros de referência *

Internet
Outro

A MEDITAÇÃO PARA
PLANETÁRIA
Aproximadamente 60 min

A

PAZ

O Chakras, 9ª edição, CharlesW.
Leadbeater, © 2001 © 1927
A antiga arte e ciência da Cura Prânica, 2 ª
Edição 1992
Reprint Índia, pelo Mestre Choa Kok Sui,
© 1990, Pages 227-239
www.pranichealing.org
www.meditatepeace.com
www.ppmaudiostream.org
Apêndice F-Permissão para usar a
Meditação dos Corações Gêmeos ao
público pelo autor em A Antiga Arte e
Ciência da Cura Prânica, Reimpresso na
Índia, pelo Mestre Choa Kok Sui, © 1996,
Página 239
Apêndice G-Texto para a Meditação para a
Paz Planetária

* Estas referências do livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

Ensine esta verdade tripla a todos...
Um coração generoso ...
discurso amável e uma vida de serviço e compaixão
são as coisas que renovam a humanidade.
- Senhor Buda

A MEDITAÇÃO PARA A PAZ PLANETÁRIA
Vamos falar sobre a Meditação para a Paz Planetária.
Esta meditação tem sido chamada por vários nomes, incluindo Meditação na
Paz e Iluminação, Meditação na Bondade Amorosa, Meditação dos Corações
Gêmeos e orações e contemplações sobre compaixão e paz - dependendo da
tradição religiosa daqueles que estão sendo ensinados.
Em 1995, durante uma visita à Letônia, Maha Atma Choa solicitou a Charlotte
Anderson estabelecer uma nova organização para promover a harmonia global
e paz mundial. Ele disse que o nome deveria ser ´O Movimento para a Paz
3ODQHWiULDµ Ela fez isso.
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Aproximadamente 2 anos depois, ele instruiu Charlotte para fazer uma nova
gravação da Meditação dos Corações Gêmeos usando a Sua voz. Ele instruiu-a
a chamar a nova versão desta meditação, ´A Meditação SDUDD3D]3ODQHWiULDµ
Pacientemente ele explicou a ela que muitas pessoas não estão interessadas em
uma meditação FKDPDGD ´&RUDo}HV *rPHRVµ, mas que MUITAS pessoas
estrão disposWDVDJDVWDUXPSRXFRGHWHPSR´RUDQGRRXPHGLWDQGRµ para a
paz mundial. A gravação foi financiada e produzida por Charlotte em Manila
Filipinas.
Hoje, pessoas de todo o mundo praticam esta meditação com o nome:
´0HGLWDomRSDUDDPaz PODQHWiULDµ - e agora toca 24 horas por dia, 7 dias por
VHPDQDQRZHEVLWH´330DXGLRVWUHDPµ em: www.ppmaudiostream.org
Não há nenhum custo para as pessoas utilizarem este website - para orar e
meditar para a paz
Na tradição hindu a Meditação para a Paz Planetária também é conhecida
FRPRXPDIRUPDGH´%KDNWL<RJDµ. Tem sido afirmado por Yogi Ramaiah em
sua compilação de Ensaios Kriya Yoga de Mahavatar Babaji, que esta prática é
uma parte do Kriya Bhakti Yoga ou o cultivo do amor e devoção a Deus e
toda a Sua Criação.
Na tradição budista esta prática é conhecida como uma forma superior de
´Meditação na Bondade Amorosaµ e FKDPDGa GH ´Meditação Mettaµ e
concentra-se no desenvolvimento da Compaixão.
O termo ´Mettaµ significa atingir o estado de mente e ser do qual emana 'Bondade
Amorosa' incondicional.
Metta é considerada como a primeira etapa para alcançar a Compaixão.
O objetivo desta prática é a inundar todo o Universo com a energia de amor
por cada pessoa e cada ser - com amor para todas as coisas. Isto é feito, até
que o amor atinja um estado tão ativo, que o Praticante realmente vivencia Ser
Uno com Tudo.
Esta meditação também é praticada por alguns grupos sufis.
A prática regular desta meditação preenche o Praticante com Amor, Luz,
Esperança e Força.
Por que essa meditação originalmente tem um nome GLIHUHQWH" 3RUTXH ´$
0HGLWDomR GRV &RUDo}HV *rPHRVµ refere-se a dois Centros de Energia Centro de Energia do Coração e do Centro de Energia da Coroa.

Manual de Pranic Energy Healing Nível I Ver 4
  

21 Out 2013 - Português	
  	
   Página	
  113	
  

Foi observado clarividentemente, que o centro de energia do coração tem 12
pétalas. Também foi notado que o Centro de Energia da Coroa tem 960
pétalas exteriores e 12 pétalas internas.
As 12 pétalas do centro de energia do coração são uma réplica exata das
pétalas internas do centro de energia da coroa. Quando estes dois centros de
energia poderosos estão unidos - são usados para projetar energia amorosa
para todas as pessoas e todos os seres.
´Em muitos casos, seri YLVWR TXH DV GXDV FDPDGDV GR ´Sahasrara Chakraµ
(termo indiano para o centro energético da Coroa) são copiados - a cúpula
maior de 960 pétalas em primeiro lugar, e, em seguida, a cúpula menor de 12
saindo desta, por sua vez ... Isto é descrito em livros indianos como mil
pétalas, e realmente isso não HVWiPXLWRORQJHGDYHUGDGHµ
- Extraído de ´The Chakrasµ,
Leadbeater, ©1927, Página 17

por

Charles W.

´O chakra do coração. O quarto centro, o cardíaco, no coração, é de uma cor
dourada brilhante, e cada um de seus quadrantes está dividido em três partes,
que lhe dá doze ondulações, porque sua força principal cria para ele doze
raios.µ
- Extraído de: ´7KH&KDNUDVµ, por Charles W.
Leadbeater, ©1927, Página 17

O centro de energia do coração é o centro do amor humano e da paz, respeito
e tolerância com os outros, bem como a si mesmo.
O centro de energia da coroa é o centro do Amor Divino ou espiritual para
cada pessoa e cada ser, sem exceção. É também o centro da intuição superior.
Quando o centro de energia da coroa é aumentado em tamanho e está
rapidamente se transformando no topo de sua cabeça - clarividentemente vêse que parece uma flor de Lotus Dourada. Isto simbolicamente pode ser visto
em imagens de todas as tradições espirituais ² descrito como um halo acima da
coroa - o que explica a semelhança com a "Flor de Lotus", como visto em
imagens taoístas ou budistas.
Intuição Superior significa ter flashes de conhecimento direto sobre uma
determinada coisa ou coisas. Neste caso, as respostas simplesmente surgem ou
vem na consciência. Este tipo de informação simplesmente vem à mente sem
a pessoa ter que estudar nada. Geralmente este conhecimento que
DSDUHQWHPHQWHYHP´GRQDGDµ é simplesmente chamado de intuição.

Manual de Pranic Energy Healing Nível I Ver 4
  

21 Out 2013 - Português	
  	
   Página	
  114	
  

Pessoas iluminadas não são as únicas que, por vezes, têm boa intuição. Isto
também é frequentemente verdadeiro em empresários, cientistas, músicos,
bem como pessoas comuns. Possuir boa intuição é um fator muito importante
para alcançar o sucesso na vida de alguém.
Algumas das primeiras edições dos livros anteriores de nosso Guruji
afirmam...
´... Meditação dos Corações Gêmeos é uma ferramenta muito poderosa para
trazer a paz ao mundo, portanto, esta técnica de meditação deve ser divulgada.
O autor concede permissão para todas as pessoas interessadas para reimprimir,
copiar novamente e reproduzir presente Capítulo, desde que a devida
referência seja feitaµ
(assinado) CHOA KOK SUI

- Extraído de ´7KH  $QFLHQW  $UW  DQG  6FLHQFH  RI  3UDQLF
+HDOLQJµ, pelo Mestre Choa Kok Sui, © 1996, Página 239

As seguintes informações estão sendo compartilhadas, a fim de preparar a
consciência dos alunos que estão aprendendo esta meditação pela primeira
vez. Estes materiais são uma compilação de informações importantes que foi
publicado por muitos anos, sem encargos, em vários sites, tais como:
www.ppmaudiostream.org.
COMO PRATICAR A MEDITAÇÃO PARA A PAZ PLANETÁRIA
Alguém aqui já fez meditação antes?
(Instrutor comece uma pequena discussão com a classe sobre o assunto e pergunte que tipo de
meditação foram anteriormente praticadas).
$SHUJXQWDp´&RPRpTXHXPDSHVVRDPHGLWD"µ
A meditação é fácil se você seguir alguns passos simples.
Antes de praticar a meditação faremos um pequeno conjunto de exercícios
físicos.
Estes exercícios limpam o corpo sutil, os centros de energia e meridianos até
um determinado grau. Isso ajuda a preparar os corpos físico e energético, de
modo que a energia recebida através da prática possa fácil e livremente fluir no
corpo durante a meditação.
Por favor, nunca pule os exercícios antes da Meditação. O exercício é um fator
importante que contribuirá para tornar a sua experiência de meditação mais
gratificante.
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Antes de meditar, remova carteiras, relógios, anéis e cristais, e protejá-os em
sua bolsa ou mala no chão.
Por favor, não medite com cristais em seu corpo. Por quê?
Porque Cristais - estimulam seus centros de energia inferiores - aumentandoos de tamanho. Isso pode evitar que você tenha experiências interiores devido
D´DQFRUDJHPµFRPR mundo físico. Às vezes, ter belas experiências durante a
meditação é chamado de ´voo no mundo superiorµ.
A Meditação para a Paz e Iluminação deve ser feita em uma posição sentada.
Por favor, mova seu corpo para a frente em sua cadeira, sentado com as costas
cerca de 15 cm de distância do encosto da cadeira.
Por favor, mantenha as costas retas para aumentar o fluxo da energia.
Você também pode usar o Asana Lotus (como é feito em Hatha Yoga) «
sentado no chão.
No entanto, você só deve se sentar no chão, se este estiver muito limpo.
Se o piso não estiver muito limpo, contaminação energética pode ser
experimentada - o que pode causar coceira ou desconforto no corpo.
Quando você praticar a meditação, é necessário completar o circuito de
energia em seu corpo - a fim de permitir que a energia flua sem problemas
durante a sua meditação.
Por favor, faça respiração yogue.
Respiração simples ajuda a regular a mente e as emoções.
Quando a respiração é suave e uniforme, ela tenderá a melhorar a sua
experiência com a meditação.
Por favor, lembre-se de invocar ou pedir bênçãos Divinas. Sempre peça
orientação Divina, ajuda, proteção e iluminação.
Primeiro, por favor concentre-se no centro de energia do coração, forme a
intenção de abençoar o planeta Terra, incluindo todas as pessoas e todos os
seres - utilizando a Oração de São Francisco de Assis.
Ao usar o texto desta meditação ou oração« Meditadores abençoam
automaticamente cada pessoa e cada ser.
Primeiro vamos abençoar usando a energia amorosa do centro de energia do
Coração - o centro de amor e compaixão humana.
Com o foco e a intenção de abençoar todas as pessoas e todos os seres, com
paz, amor, esperança, fé, luz, alegria, e com o perdão.
Em seguida, os meditadores voltam sua atenção para abençoar a Mãe Terra.
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Então, os meditadores voltam sua atenção para o centro de energia da Coroa e
continuam a abençoar toda a Terra com bondade amorosa, mas agora usando
a energia do seu centro de energia da Coroa.
Os meditadores agora voltam sua atenção para ambos os centros de energia,
Coração e Coroa. Usando as energias combinadas do Coração e Coroa, ao
mesmo tempo - eles continuam a abençoar a Mãe Terra.
Depois disso, os meditadores colocam as mãos no colo - com as palmas das
mãos voltadas para cima em uma posição relaxada sobre seus joelhos. Suas
axilas devem permanecer abertas para aumentar o livre fluxo da energia
através das mãos.
Durante esta parte da meditação, os meditadores serão solicitados a visualizar
um ponto de luz como uma chama brilhante no topo de seu centro de energia
da Coroa ou aproximadamente 7 centímetros acima da cabeça.
O meditador pode continuar a visualizar a luz e silenciosamente cantar o
mantra Om ou Amém ou Amin com a voz do professor espiritual.
É durante este tempo, quando o MeditaGRUHVSUDWLFDP ´MeditaomR QD /X]µ,
QR 0DQWUD ´OMµ H QR LQWHUYDOR RX ODFXQD entre os OMs que a iluminação
pode ser alcançada. É especialmente, concentrando-se no intervalo entre os
dois OMs que se pode experimentar a sua Natureza Crística, sua Natureza
Krishna, sua Natureza de Budica, expansão da consciência e unidade com
tudo.
2VPHGLWDGRUHVVmRHQWmRRULHQWDGRVSDUD´UHOD[DU, deixar ir, para olhar para a
luz, sentir DFDOPDHSHUPLWLUTXHDFRQVFLrQFLDVHH[SDQGDµ,VVRJHUDOPHQWH
ocorre automaticamente durante o relaxamento profundo da meditação.
Como os meditadores continuam a praticar quietude, SDUD´estar concienteµ, e
continuam a se concentrar na Luz e na quietude, eles serão orientados para
VLPSOHVPHQWH´Gisconectar e liberarµ
Depois de voltar totalmente para o seu corpo, é necessário que os meditadores
liberem totalmente o excesso de energia. A maneira pela qual a consciência é
trazida de volta para o corpo ² é movendo as mãos e os pés.
Em seguida, é necessário liberar o excesso de energia através da bênção.
Isto é feito levantando novamente as duas mãos na sua frente - com as palmas
voltadas para fora na altura do coração.
Imagine a Terra do tamanho de uma pequena bola.
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Com suas mãos - você direciona a energia amorosa e compaixão gerada
através da meditação, para todas as pessoas em todos os lugares.
Bênçãos são também particularmente dirigidas àquelas pessoas ou lugares que
precisam de mais energia de harmonização ou reconciliação, e, claro, a energia
extra é direcionada para pontos problemáticos em nosso mundo.
Em seguida, através de seus pés e a base da coluna vertebral, o meditador
continua a abençoar a Mãe Terra.
Durante a meditação, a Mãe Terra é abençoada com bom ar, boa água, boa
terra, com paz, com progresso, com prosperidade. Em seguida, os
meditadores pedem que a Mãe Terra seja revitalizada, rejuvenescida e
regenerada.
Isto é feito colocando suas mãos ao lado de seus joelhos viradas para baixo dirigindo o excesso de energia para a Mãe Terra.
Bênçãos são dadas para revitalizar, regenerar a nossa Divina e amada Mãe
Terra.
As Bênçãos devem continuar até que você sinta que foram normalizadas as
mãos e pés.
No final da meditação, é sempre necessário dizer: ´Obrigadoµ pelas Bênçãos
Divinas que foram recebidas durante a meditação.
Depois da Meditação, por favor, faça uma pequena série de exercícios físicos,
o que permitirá que a energia seja mais assimilada e liberada.
Por favor, siga estas instruções simples, tanto quanto possível.
Depois da Meditação:
Quando as costas de uma pessoa estão muito congestionadas - é um sintoma
de pessoas que meditaram, mas não liberaram o excesso de energia. Libere o
excesso de energia completamente.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson.

Quando você pratica regularmente a Meditação para a Paz Planetária, você
terá:
- Um forte sistema imunológico (estimula o centro de energia do coração e
fortalece a glandula Timo)
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O tratamento geral dado com frequência, equaliza a circulação de todo o
corpo e ESTIMULA CADA MÚSCULO E CADA NERVO, e parte, e
FAZ COM QUE TODO O CORPO FUNCIONE COM ENERGIA
RENOVADA E VIDA ...
- Extraído: ´The Science of Psychic Healingµ, por
Yogi Ramacharaka, © 1906, Página 80

- Mais estabilidade emocional e mais energia amorosa
- Maior compreensão
- Aumento da atividade de ondas alfa no cérebro, que leva à intuição mais
elevada e SHUFHSomR´GLUHWDµ mais rápida
- Maior descida da energia Divina - levando ao desenvolvimento do
aumento do poder de tratamento e desenvolvimento mais rápido da alma
Advertências:
A meditação não deve ser feita:
- Lactantes e crianças jovens
- Pessoas com Glaucoma
- Pessoas com problemas graves no coração
- Pessoas com hipertensão
- Pessoas com doenças renais graves.
A meditação pode ter efeitos adversos nessas condições.
Nem o instrutor, nem aqueles que divulgam esta meditação serão responsáveis
pelos efeitos negativos devido a prática inadequada.
FAÇA OS SEGUINTE S EXERCÍCIOS, ANTES DA MEDITAÇÃO
(Os exercícios físicos são retirados da capa interna do CD Meditação PPM © 2001
Produzido por Charlotte Anderson. Estes exercícios também podem ser encontrados na web:
www.meditatepeace.com).
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1. Gire os olhos em círculos 12 vezes no sentido horário, em seguida, 12
vezes no sentido anti-horário.
2. Exercícios do pescoço:
a. Vire a cabeça para a direita, depois para a esquerda. Este é um ciclo.
Faça isso 12 vezes.
b. Incline a cabeça para trás, em seguida, para a frente. Este é um ciclo.
Faça isso 12 vezes.
3. Rotações do braço - Estenda os braços na sua frente, então levante-os
sobre seus ombros girando-os para trás, então retorne-os a posição
original. Este é um ciclo. Faça isso 12 vezes e, em seguida, faça mais 12
ciclos no sentido inverso.
4. Exercício dos cotovelos - Dobre os cotovelos e estenda os braços com
força para baixo abrindo os dedos, permitindo que a energia seja jogada
com força para fora de suas mãos, dos dedos e até mesmo dos vãos entre
os dedos. Você pode sentir alguma coisa sair?
5. Rotação das mãos - Gire os pulsos 12 vezes para o lado esquerdo e 12
vezes para o lado direito.
6. Torção superior do corpo - Gire o seu tronco para a esquerda, depois para
a direita. Este é um ciclo. Faça este exercício 12 vezes.
7. Rotações do quadril - Com as mãos nos quadris, gire- os 12 vezes para a
direita, depois 12 vezes para a esquerda.
8. Exercício de semi-agachamento - Dobre ligeiramente os joelhos e
ritmicamente mova-os para cima e para baixo. Vamos fazer este exercício
50 vezes.
9. Exercícios de flexão e alongamento - Levante os braços sobre sua cabeça,
arqueie seu corpo e incline sua cabeça para trás. Curve o corpo para a
frente. Simultaneamente, dobre os joelhos ligeiramente enquanto estende
os braços para tocar o chão com os dedos. Este é um ciclo. Repita 12
vezes.
10. Exercício dos joelhos - Gire seus joelhos 12 vezes no sentido horário e 12
vezes no sentido anti-horário.
11. Exercícios dos Pés
a. Aponte os dedos para a frente, depois para trás. Este é um ciclo. Faça
isso 12 vezes com o pé direito, em seguida, 12 vezes com o pé
esquerdo.
b. Gire o pé direito 12 vezes no sentido horário, depois 12 vezes no
sentido horário. Faça o mesmo para o pé esquerdo
Você pode fazer estes exercícios 1-3 vezes antes da meditação.
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PRÁTICA DA MEDITAÇÃO PARA A PAZ PLANETÁRIA
Por favor, sente-se.
Vamos praticar a meditação juntos.
(Instrutor, SRUIDYRUXVHR&'´Meditação para Paz Planetáriaµ, guiada pelo Mestre Choa
Kok Sui. Caso não haja instalações para o uso de um CD, o instrutor pode conduzir a
meditação, no entanto, isso só é recomendado se for absolutamente necessário. Toda a
meditação pode ser encontrada no Apêndice K.)
Onde a tradução for requerida, será dada conforme necessário, de modo que
você possa compreender a meditação.
Por favor, remova o seu relógio, sua carteira e todos os cristais.
Durante a Meditação:
- Não cruze os braços ou pernas.
- Sente-se com as costas retas, longe do dorso da cadeira
- Complete o circuito energético
- Relaxe.
- Se você sentir qualquer desconforto, por favor, abra seus olhos, cruze os
braços e as pernas para impedir que a forte energia flua em seu corpo.
Se excesso de energia for experimentado - saia da sala, libere o excesso de
energia através da bênção e enraizamento. Faça exercícios físicos e peça a
ajuda do instrutor, se for necessário.
A versão que vai ser praticada é o texto do CD: A Meditação para a Paz
Planetária guiado pelo Mestre Choa Kok Sui, produzido por Charlotte
Anderson. Para mais informações sobre o formato de apresentação, por
favor, visite:
http://www.ppmaudiostream.org
Depois da meditação faça uma breve série de exercícios físicos para assimilar
e distribuir a energia por todo o corpo. Por favor, repita a mesma série de
exercícios físicos realizados antes da meditação, ou você pode fazer os
seguintes exercícios simplificados.
1. Sacudindo - Fique na ponta dos pés e mexa seu corpo por 60 vezes.
O objetivo é sacudir rapidamente o excesso de energia gerado pela
meditação para liberar a energia usada.
2. Exercício de Polichinelo - Fique em pé com as pernas juntas. Salte e
levante os braços e bata palmas, caindo simultaneamente sobre seus pés
com as pernas abertas. Em seguida, salte novamente, desta vez com as
mãos extendidas nos quadris, e os pés juntos.
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3. Rotações dos olhos - Gire os olhos 12 vezes no sentido horário, em
seguida, 12 vezes no sentido anti-horário.
4. Exercícios de flexão e alongamento - Levante os braços sobre sua cabeça,
arqueie seu corpo e incline sua cabeça para trás. Curve o corpo para a
frente. Simultaneamente, dobre os joelhos ligeiramente enquanto estende
os braços para tocar o chão com os dedos. Este é um ciclo. Repita este 12
vezes.
5. Torção superior do corpo - Gire seu tronco para a esquerda, depois para a
direita. Este é um ciclo. Faça este exercício 12 vezes.
6. Rotações de quadril - Com as mãos nos quadris, gire-os 12 vezes para a
direita, depois 12 vezes para a esquerda.
- Extraído de www.meditatepeace.com,
fornecido por Charlotte Anderson (2000)
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L16 - Lição 16
Organização
Power Point
Livros de referência *

Internet

ORANDO OU INVOCANDO POR
CURA DIVINA
Aproximadamente 40 min
The Art of Spiritual Healing, Keith
Sherwood,©1985
The Theosophist, October 1887-1888, H.P.
Blavatsky
The Science of Psychic Healing, Yogi
Ramacharaka,©1909
The Psychic Healing Book, Amy Wallace/Bill
Henkin,©1978
www.pranichealing.org

* Estas referências de livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

ORAR OU INVOCAR POR A CURA DIVINA
Ao orar ou invocar por Cura Divina apela-se ao poder do Deus Supremo, a
hierarquia espiritual e algum professor espiritual para tratar o cliente.
Tratamentos nunca são limitados apenas para o corpo físico. Frequentemente
tratamentos podem incluir todas as áreas da vida do cliente que exigem
equilíbrio e harmonização - incluindo o seu corpo físico.
Isto é chamado de cura espiritual, porque Deus, o TODO, a fonte de cura, o
Ser Supremo, reside no plano superior que podemos conceber, o plano
espiritual. Do plano espiritual, Sua essência é transmutada para baixo para os
planos inferiores.
- Extraído de ´The Art of Spiritual Healingµ, por

Keith Sherwood, © 1985, Página 1

Vamos falar sobre a cura Divina. Cura Divina é baseada em uma pessoa tendo
um cordão espiritual.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

´A verdade é universal e não pode ser monopolizada por qualquer homem ou
RUJDQL]DomRGHKRPHQVµ
- Extraído de ´The Theosophistµ,
Outubro 1887 a 1888, por HP Blavatsky

O Antahkarana é o cordão espiritual que liga a alma encarnada e a alma
Superior com a Centelha Divina.
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A energia Divina entra pelR ´Antahkaranaµ passa pelo centro de energia da
coroa e pelo corpo de energia do praticante.
Como o nível de energia do Praticante aumenta, estD´TXDOLGDGHVXSHULRUµ de
energia permite ao Praticante produzir melhores resultados.
A verdade é Universal. A verdade não pertence a uma única Tradição.
Cabalistas chamam o Sutra Atma GH ´3LODU GH /X]µ, em referência ao que
clarividentes literalmente veêm como um ´Pilar de Luz".
Praticantes de Chi Kung e Praticantes de Yoga taoísta chamam esta energia
Divina dH´&KL&HOHVWLDORX.Lµ
2V FULVWmRV FKDPDP GH ´descida do Espírito Santoµ, que é simbolizada por
XPDFROXQDGHOX]FRPXPD´Somba descendo".
Em sânscrito, os LRJXHVLQGLDQRVFKDPDPLVVRGH´AntahkaranaµRXD´SRQWH
HVSLULWXDOGH/X]µ.
Quanta energia Divina um praticante pode baixar RX´FDQDOL]DUµ depende do
tamanho de seu cordão espiritual.
A cura espiritual, ao coQWUiULR GH RXWUDV IRUPDV GH FXUD « depende da
capacidade do curador de canalizar energia curativa diretamente para o seu
paciente e da capacidade do paciente de usar essa energia para a sua própria
cura.
- Extraído de ´The Art of Spiritual Healingµ, por
Keith Sherwood, © 1985, Página 2

O tamanho do cordão espiritual pode ser ampliado gradualmente, conforme a
alma se desenvolve.
O Praticante pode influenciar o tamanho real do seu Sutra Atma:
1. Ao praticar as virtudes
2. Ao praticar regularmente a Meditação para Paz Planetária
3. Ao doar trabalho para os outros
4. Pela doação e Dízimo
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

Muitas pessoas SDUHFHP QmR HVWDU IDPLOLDUL]DGDV FRP R WHUPR ´cordão
HVSLULWXDOµ, provavelmente porque geralmente a existência do próprio cordão
não é conhecida.
- Extraído de ´The Eagle and the Rising Sun:
Americans and the New Religions of Japanµ, por
Robert S. Ellwood, © 1974
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SENTINDO A ENERGIA DO CORDÃO ESPIRITUAL
Gostaria de sentir a energia do Cordão Espiritual?
(Espere pela resposta do aluno.)
Vamos praticar?
Por favor, pegue um parceiro
Há duas formas de escanear(sentir) o Cordão Espiritual.
Uma pessoa será o praticante, a outra, por favor, será o parceiro.
Parceiro, por favor, sente-se.
Escaneadores, por favor, fiquem atrás dos parceiros.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Praticante, escaneie o cordão espiritual com as duas mãos.
As mãos devem estar cerca de 10 cm distantes.
Uma mão deve estar mais acima que a outra.
Gentilmente, mova suas mãos para dentro, para sentir a borda da energia
do cordão espiritual de seu parceiro.Por favor, QmR ´bataµ na energia.
Esta área é muito sensível, por isso, ´VLQWDµDHQHUJLDPXLWRVXDYHPHQWH
Agora, vire a mão para cima.
Comece com a mão ao lado da cabeça de seu parceiro. Você pode sentir
alguma coisa?
Agora, por favor, coloque a mão diretamente sobre a cabeça de seu
parceiro com a palma virada para cima. Você pode sentir a descida da
energia Divina?
Você pode sentir a energia sutil descendo para a sua mão?
Agora parceiro, complete o circuito energético.
Praticante reescaneie ... Sinta a energia do cordão espiritual com as duas
mãos. Em seguida, verifique novamente com uma mão, com a palma
voltada para cima acima da coroa de seu parceiro.
Agora, por favor, peça ao parceiro para orar dizendo:
Senhor, eu humildemente invoco por sua bênção.
Por Orientação, cura e proteção.
Com gratidão e em plena fé.

12. Praticante, reescaneie a energia do cordão espiritual ...
Por favor, sinta a energia com cuidado.
13. Existe diferença?
14. Por favor, dê um feedback para o seu parceiro.
15. Muito bom.
16. Agora troquem os papéis.
17. Por favor, sente-se.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson
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No momento em que uma pessoa tem dúvida, o cordão espiritual torna-se
menor.
Em clientes que estão morrendo o cordão espiritual é muito fino.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

COMO USAR A CURA DIVINA
Em algumas tradições eles fazem a respiração profunda antes de trabalhar com
a energia de um cliente. Em outras tradições, como a tradição cristã, eles
praticam a imposição de mãos, a fim de transferir vibrações harmonizadoras
ou energias ao cliente. Historicamente em diferentes tradições, métodos
diferentes foram obsevados.
´A verdadeira cura espiritual não ´pIHLWDµSRUTXDOTXHUSHVVRD1esses casos,
o curador torna-se um instrumento ou canal por onde flui a força de cura
espiritual do universo µ
- Extraído de ´The Science of Psychic Healingµ, por
Yogi Ramacharaka, ©1909, Página 174

Quanta energia Divina um praticante pode derramar RX ´canalizarµ depende
do tamanho do cordão espiritual.
O Antahkarana é o cordão espiritual que liga a alma encarnada e a alma
Superior com a Centelha Divina.
A energia Divina entra pelo ´$QWDKNDUDQDµ passando pelo centro de energia
da coroa e pelo corpo energético do praticante.
´É um processo em que o curador se alinha totalmente com a energia
totalmente harmoniosa do cosmos - o que pode preferir ver como Deus - e,
assim, torna-se um claro canal através do qual a energia pode fluir.
De fato, é a oração e nada mais está envolvido, do que a fé que move
mRQWDQKDVµ
- Extraído de ´The Psychic Healing Bookµ, por Amy
Wallace e Bill Henkin, © 1978, Página 35

Durante um tratamento ... esteja em um estado meditativo.
Cura energpWLFDp´0HGLWDomRHP0RYLPHQWRµ.
Mova o corpo durante a execução de um tratamento. Não fique tenso ²
O corpo deve estar relaxado quando tratar.
- Modificado e extraído das anotações de Charlotte Anderson
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USE A ORAÇÃO
TRATAMENTO

PARA

ACELERAR

A

VELOCIDADE

DO

Agora, vamos praticar um tratamento usando oração:
Pegue um Parceiro.
Praticante levante-se, o cliente sente-se.
Ambos praticante e cliente, por favor completem o circuito de energia.
Um bom praticante sempre faz a invocação completa.
Quando o cordão espiritual é grande, o Praticante pode substancialmente
produzir melhores resultados quando tratar seus clientes.
1. Invoque por Bençãos Divinas,
Senhor, eu humildemente invoco por suas Bênçãos,
Por Orientação, ajuda e proteção.
Faça-me o seu instrumento Divino
Com gratidão e em plena fé.
2. Agora, vamos fazer limpeza geral uma vez na parte frontal e dorsal do
corpo.
Com as mãos curvadas, limpe linha 1, jogue, 2 jogue, 3 jogue, 4 jogue, 5
jogue.
Com os dedos bem abertos, limpe linha 1, jogue, 2 jogue, 3 jogue, 4 jogue,
5 jogue.
Agora, com os dedos bem abertos limpe os raios de luz etéricos
lateralmente de cima para baixo até os pés.
3. Agora, limpe toda a área de cabeça e do centro de energia da coroa.
4. Agora, limpe as mãos antes de projetar energia Divina para o cliente
5. Quando você praticar cura Divina, concentre-se no seu centro de energia
da coroa e no centro de energia da palma da mão. Projete energia Divina
para o centro de energia da coroa.
6. Mentalmente diga
Senhor, eu humildemente invoco por suas Bênçãos,
Por Orientação, ajuda e proteção.
Faça-me o seu instrumento Divino
Com gratidão e em plena fé.
7. Repita a invocação
´Obrigado por curar esta pessoa.
&RPJUDWLGmRHHPSOHQDIpµ
8. O cliente deve ser receptivo.
O cliente deve dizer
Estou aberto para a energia de cura
Meu corpo está atraindo ... a energia de cura
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Meu corpo está atraindo ... as bênçãos de cura,
Profundamente, completamente e permanentemente ... Agora
Eu totalmente, voluntariamente, e gratamente aceito a energia de cura Divina
Eu quero ser curado Agora
9. Instrua o cliente a imaginar energia branca ou uma luz branca brilhante dentro da área a ser tratada.
Imagine o corpo absorvendo a energia de harmonização.
10. Após o tratamento, dê ao corpo do cliente a instrução: ´Absorva
completamente, profundamente e permanentemente a energia de
harmonização.$JRUDµ ...
11. Então diga, ´Obrigado por atribuir um anjo cura para este cliente, até que a cura
esteja completa. &RPJUDWLGmRHHPSOHQDIpµ
12. No final do tratamento agradeça
Senhor Deus, aos anjos da cura,
Obrigado por sua presença. Obrigado pela Cura.
Com gratidão e em plena fé.
13. Então Fixe a Energia
14. « E Corte ou desconecte o link de Energia.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

´$ WUDGLomR HVStULWD Espiritual) é uma longa e nobre tradição com muitos
adeptos de sucesso. ´Guias espirituaisµ, RX´Guias de CuraµRX´0HVWUHVGH
curaµ são os ajudantes ou consultores de um grande número de curaGRUHVµ
- Extraído de ´7KH3V\FKLF+HDOLQJ%RRNµ, por Amy
Wallace e Bill Henkin, © 1978, Página 53

Um cliente, por vezes, pode adormecer durante um tratamento. Isto acontece
porque a energia Divina é muito forte e seu corpo físico torna-se
sobrecarregado pela energia. Assim, o cliente simplesmente adormece.
Lembre-se de repetir o nome do seu cliente regularmente.
Você também pode fazer limpeza geral com oração.
Assim, durante a oração, você faz 5 linhas de limpeza geral.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

Tome cuidado para projetar gentilmente a energia Divina em crianças, idosos
ou pessoas fracas.
A tremenda quantidade de energia pode ser demais para o estado mais
SENSÍVEL de seus corpos.
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A CURA DIVINA PODE SER USADA PARA AUMENTAR O BEMESTAR DO SEU CLIENTE
(Instruções devem ser dadas ao Cliente)
1. Por favor, preencha o circuito energético
2. Comece com uma invocação
Ao Deus Supremo,
Ao Espírito da Terra,
Aos Divinos Pai e Mãe,
Aos Auxiliares Invisíveis, Anjos de Cura,
Arcanjos e Ministros de Cura,
Obrigado por sua energia de cura.
3. Visualize todo o seu corpo cheio de Luz Divina
4. Crie um ovo de energia violeta e caminhe dentro dele.
5. Visualize todo o seu corpo rodeado por uma área em forma oval de
energia violeta.
6. 'LJD ´(VWRX FKHLR GH energia violeta. Meu campo de informação de
HQHUJLDVHWRUQRXFRPSOHWDPHQWHYLROHWDµ
7. Veja os seus órgãos internos cheios de energia violeta.
8. Veja, o campo de informação de energia preenchido com energia violeta.
Minha mente está preenchida de energia violeta.
Minhas emoções estão preenchidas com energia violeta.
9. No final do tratamento, sempre agradeça
Senhor Deus, aos anjos da cura,
Obrigado por sua presença!
Obrigado pela cura Divina !
Com gratidão e em plena fé.
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L17 - Lição 17
Organização
Power Point
Livros de referência *

Internet

A LEI DA CONSEQUÊNCIA
Aproximadamente 15 min
The Story of Karma, Edgar Cayce, ©1994
Reincarnation & Karma, Edgar Cayce,
©March 2007, (2ndPrinting,Edgar Cayce
Foundation)
The Rosicrucian Forum, Rosicrucian Editors,
©1939
www.pranichealing.org

* Estas referências de livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

A LEI DA CONSEQUÊNCIA
A Lei de Consequência também é conhecida como a Lei do Karma ou Lei de
Causa e Efeito. Essencialmente, isso significa que, para cada ação, haverá uma
reação ... Em outras palavras, haverá uma consequência ou reação para cada
pensamento, palavra e ação.
Assim esse karma é compreendido, e como ele deve ser cumprido. Para
vários pensamentos - quer sejam considerados filosofia ou religião, ou se da
maneira mais científica de causa e efeito - karma é tudo isso e muito mais.
- Extraído de ´5HLQFDUQDWLRQ    .DUPDµ, de
Edgar Cayce, © 2006, Página 151

2 FRQFHLWR KLQGX GH ´.DUPDµ p EHP FRQKHFLGR HP WRGDV DV UHOLJL}HV H
tradições e é mostrado para nós na Natureza.
Na Bíblia Sagrada, as regras de ouro yang e yin dizem:
Faça aos povos o que você quer que eles façam a você « e
Não faça com as pessoas o que você não quer que façam a você.
Karma é uma lei universal com o qual se deve trabalhar.
- Extraído de ´6WRU\ RI  .DUPDµ por Edgar
Cayce, © 1994, Página 7

A Lei de Conseqüência é exata. É uma ciência.
Por favor, anote três coisas que você quer em sua vida.
Faça alguns dos alunos compartilharem o que querem receber.
Essas coisas, que você deseja receber é o que você tem que dar.
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A Lei da Consequência é realmente a tecnologia que corresponde à
implementação da Lei do Karma. Através da aplicação dessas técnicas simples
você pode mudar a sua vida.
Quando o Senhor Jesus disse às pessoas doentes e aleijados, ´Seus pecados
estão perdoados«µ essencialmente, Ele estava perdoando seus erros
passados - o que é oXWUDPDQHLUDGHGL]HUTXHHOH´neutralizRXµ seus karmas
negativos passados - que era a base do sofrimento que estava ocorrendo em
suas vidas no momento em que eles tiveram a sorte de conhecer o Messias, o
Senhor Jesus.
Claramente só uma grande Alma tem a capacidade de transmutar
instantaneamente karma de uma pessoa ² aliviando-a assim do seu sofrimento.
Deve ser notado que o nosso Guruji, Maha Atma Choa Kok Sui realizou
YiULDV FXUDV ´PLODJURVDVµ - H WDPEpP UHDOL]RX PXLWDV FXUDV ´LQVWDQWkQHDVµ durante sua vida. Este padrão durante sua vida era a regra, e não a exceção.
A lei da misericórdia e perdão p ´maiorµ do que a lei do karma ou lei da
consequência.
É também a lei da graça, da misericórdia, pois, SE VOCÊ QUE TER
MISERICÓRDIA, VOCÊ DEVE MOSTRAR MISERICÓRDIA. Se
você quer ter paz, deve te-la primeiro dentro de si próprio, e você deve estar
em paz e criar a paz onde quer que vá, com quem tiver contato, e não a
discórdia.
- Extraído de ´5HLQFDUQDWLRQ .DUPDµ, de
Edgar Cayce, © 2006, Página 168

O efeito de dirigir críticas em relação a alguém uma e outra vez, tenderá a
prejudicar o crescimento da outra pessoa. Sendo do tipo misericordioso e
perdoando, você está praticando a técnica de evitar e não gerar novos
problemas.
Se você seguir a lei, você ficará bem.
Você e sua família estarão protegidos.
Inocuidade ou Ahimsa é o resultado de praticar bondade.
- Extraído das Notas de Charlotte Anderson

Por favor, informe seus clientes para fazer uso da lei da consequência.
Praticantes precisam motivar seus clientes para começar a aumentar o seu
´%RP .DUPDµ DWUDYpV GD FULDomR GR TXH FKDPDPRV GH ´ERDV REUDVµ - que
podem ser utilizadaVSDUDUHGX]LUR´Dntigo karma negativoµGHXPDSHVVRD
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O resultado dessas atividades positivas também se manifestará como uma
melhora da saúde física, mental e emocional do indivíduo.
A LEI DO KARMA se destina a nos ensinar uma lição para que não
continuemos na ignorância, e a lei do Karma sempre procura trazer um ajuste
ou para que seja feita uma compensação adequada para todos os males, e
também para todos os direitos.
Devemos lembrar que a lei do karma está tão pronta para nos recompensar
pelas coisas boas que fazemos como a fazer a compensação pelas coisas
erradas que fazemos. No caso, onde instruções e orientações são planejadas
pelo karma, o resultado de nossos atos errados realizados na ignorância serão
as condições e experiências do futuro, que vão nos ensinar valiosa lição e nos
ajudar a evitar cometer erros semelhantes novamente.
- Extraído de ´7KH 5RVLFUXFLDQ )RUXPµ
© 1936, por Editores Rosacruzes.

Praticantes também podem aumentar o seu Bom Karma através da ´GRDomR
GHWUDEDOKRµGRDQGRDOJXPDVVHVV}HVGHWUatamento a cada semana.
Ao semear boas ações « devido à lei da consequência que é semeada, isto
será manifestado na vida da pessoa. A utilização destas técnicas simples
ajudam o Praticante a aumentar o karma positivo.
Aprendendo estas simples leis universais da natureza os alunos serão
capacitados a entenderem o que fazer, DILPGH´pagarµDVVXDVDQWLJDVGtYLGDV
kármicas.
O resultado da aplicação desses ensinamentos é que a vida dos alunos
frequentemente é transformada além do que se pode reconhecer. Ao aplicar
esses simples ensinamentos o indivíduo é capaz de avançar, e colher uma
safra de felicidade e contentamento.
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L18-Lição 18

RESPIRAÇÃO YOGUE

Organização
Power Point
Livros de referência *

Aproximadamente 40 min

Internet

www.pranichealing.org

Outro

Appendix H ² Mais Informações sobre a
Respiração Yogue

The Science of Breath, Yogi Ramacharaka,
©1904
The Science of Psychic Healing, Yogi
Ramacharaka ©1909
Yoga Vidya Pranic Healing, Dr. C. Sundaram
© 2003

* Estas referências de livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

INVOQUE POR BÊNÇÃOS DIVINAS
Comecemos com uma breve oração.
Por favor, feche os olhos.
Ao Deus Supremo,
Humildemente invocamos por orientação Divina, ajuda, proteção
e pelo Divino poder de cura.
obrigado por me usar como um instrumento Divino.
Com gratidão e em plena Fé.
No livro Cura Psíquica de Yogi Ramacharaka (1906) ele discute uma poderosa
técnica que permite ao Praticante absorver considerável energia e aumentar,
assim, a energia do corpo de outra pessoa.
´$ UHVSLUDomR SUkQLFD GHVHPSHQKD XP SDSHO PXLWR importante na Cura
3UkQLFDµ
- Extraído de ´7KH 6FLHQFH RI 3V\FKLF +HDOLQJµ,
por Yogi Ramacharaka, © 1909, Página 71,

COMO NA TRADIÇÃO YOGUE... E NA CURA ENERGÉTICA,
NÓS
CHAMAMOS
REENERGIZAR-SE
ATRAVÉS
DA
´5(63,5$d®2µ '( (1(5*,$ FRESCA ² PRÁTICA DA
RESPIRAÇÃO YOGUE OU PRANAYAMA.
Segundo Yogi Ramacharaka:
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«o princípio fundamental é lembrar que pela respiração rítmica e o controle
da mente você se habilita a absorver uma quantidade considerável de Prana, e
também é capaz de transmití-la para o corpo de outra pessoa, estimulando
partes enfraquecidas e orgãos, dando saúde e dirigindo as condições doentes
para fora.
- Extraído de ´The Hindu ² Yogi Science of
Breathµ, por Yogi Ramacharaka, © 1909,
Página 60

QUAIS SÃO AS BOAS RAZÕES PARA PRATICAR A RESPIRAÇÃO
YOGUE?
- AXPHQWDUDVHQVLELOLGDGHQHFHVViULDSDUD´VHQWLUµDHQHUJLDFRPIDFLOLGDGH
- Aumentar a energia vital do Praticante antes de iniciar um tratamento
- Aumentar o nível de energia do Praticante durante o tratamento
- Limpar e revitalizar o campo de informação de enegia do cliente até certo
ponto
- Remover o estress e o cansaço do Praticante
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson.

Nesta escola, chamamos a Respiração yogue - Pranayama.
2 WHUPR ´3UDQD\DPDµ vem do hindu ou da tradição Yogue, e é conhecida
como uma das cinco técnicas recomendadas nos ensinamentos de Mahavatar
Babaji.
Pranayama ou respiração Yogue é dividida em partes.
O Segredo do Poder da respiraçãoYogue é manter a respiração após a
inalação - RTXHpFKDPDGRGH´UHWHQomRFKHLDµ. Para, em seguida, expulsar e
momentaneamente segurar a respiração TXHpFKDPDGRGH´retenção YD]LDµ
3$5$´6(17,5µ28´(6&$1($5µ$(1(5*,$(0$/TO GRAU
É NECESSÁRIO FAZER REPIRAÇÃO YOGUE
Primeiro vamos fazer exercícios físicos para aumentar a capacidade de
resposta dos centros de energia da mão.
1. Gire a parte superior de seu corpo para a direita, em seguida, para a
esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda - Faça isso 12 vezes.
2. Gire os quadris 12 vezes para a direita e 12 vezes para a esquerda.
3. Vire a cabeça para a direita e olhe por sobre o ombro o tanto quanto
possível, vire para a esquerda e por sobre o ombro o tanto quanto possível
4. Agora, gire os ombros, girando os braços para trás 12 vezes depois para a
frente 12 vezes.
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5. Agora, dobre os cotovelos e estenda os braços com força para baixo
abrindo os dedos e permitindo que a energia seja jogada com força para
fora de suas mãos, dos dedos e até mesmo entre os dedos.
Você consegue sentir algo saindo?
6. Agora, vamos exercitar os pulsos 12 vezes para a esquerda e 12 vezes para
a direita
7. Agora, estenda a sua mão esquerda para cima, com a palma paralela ao céu,
enquanto você estica simultaneamente a mão esquerda paralela ao chão.
Alcance e estique, então, com a mão direita para cima e a direita para
baixo. Faça isso 7 vezes.
PRATIQUE A
ENERGIA

RESPIRAÇÃO YOGUE ENQUANTO SENTE A

1. Complete o circuito energético
2. Coloque as mãos na frente do peito
3. Coloque as mãos a 10-15 cm de distância
4. Concentre-se nas pontas dos dedos
5. Sinta a energia entre as mãos e as pontas dos dedos
6. Agora, inspire lentamente - Segure por 1 contagem
7. Expire lentamente, segure por 1 contagem
8. Inspire - segure
9. Exhale - segure
10. Inspire - segure
11. Exhale - segure
12. Agora, afaste suavemente os dedos e depois volte
13. Continue com a respiração Yogue
14. Você percebe uma forte resistência?
(Espere a resposta do aluno)
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

EXERCÍCIO RESPIRATÓRIO 6-3 6-3
´A regra Yogue para a respiraração rítmica é que as unidades de inalação e
exalação devem ser iguais, enquanto as unidades de retenção entre as
respirações devem ser a metade das unidades de inalação e exalação.
- Inspire lentamente uma respiração completa, contando 6 unidades de pulso.
- Retenha, contando 3 unidades de pulso.
- Expire lentamente pelas narinas, contando 6 unidades de pulso.
- ContHWUrVSXOVDo}HVHQWUHDVUHVSLUDo}HVµ
- Extraído de ´7KH6FLHQFHRI%UHDWKµ por Yogi
Ramacharaka, Página 63, © 1904
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PRÁTICA 6-3 6-3 EXERCICIO RESPIRATÓRIO
1. Coloque as mãos paralelas 5-10 cm de distância
2. Movimente as mãos para trás e para a frente, muito lentamente
3. Você sente uma sensação diferente quando move as mãos para trás e para a
frente?
4. Lembre-se de completar o circuito energético. Esta conexão deve ser
mantida durante toda a prática
5. Inspire por 6 contagens, 2,3,4,5,6
6. Segure 3 - 2,3
7. Expire 6 - 2,3,4,5,6
8. Segure por 3 - 2 3
9. Faça isso por sete ciclos de respiração
(Aguarde alguns minutos)
10. Observe o tamanho do campo de energia que você criou. Mova as mãos
para trás e para a frente
11. Existe uma diferença?
12. Qual é a diferença?
(Espere a resposta do aluno.)
13. Obrigado.
Através da simples respiração você pode criar um campo de energia entre as
mãos.
Isso é bom se você tiver que dar muita energia ao cliente
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

Outra fonte diz que para que ocorra a melhora,
´... É uma obrigação aumentar nossa energia, que de acordo com práticas
yogues só é possível se a Kundalini (energia) puder ser elevada. Pode-se
aumentar a Kundalini de várias maneiras.
Em outra passagem do mesmo autor, ele disse, ´Pranayama Kriya Kundalini e
técnicas respiratórias relacionadas (podem ser usadas) para a circulação da
energia prânica no corpo vital µ
- Extraído de ´Yoga Vidya Pranic Healing, (Therapeutic
Yoga)µ, pelo Dr. C. Sundaram, © 2003

O Praticante pode fazer respiração Yogue antes e depois do tratamento.
Ao fazê-lo a energia projetada para o cliente pode ser aumentada - acelerando
a melhora.
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Se o Praticante requer energia adicional durante um tratamento difícil, pode-se
praticar a respiração Yogue durante a sessão.
No entanto, o Praticante deve tomar cuidado para não absorver energia
doente ou contaminação do cliente que está sendo tratado.
Ao escolher um centro de tratamento energético o Praticante deve ter o
cuidado de ver se a ventilação é adequada e sempre que possível deixar a janela
aberta, a fim de receber o máximo de energia fresca possível.
Os curadores mais talentosos, que aprendem como trabalhar inteiramente com
a energia universal livre canalizada através de seus sistemas e transmitida para
o paciente, sem obter a sua própria energia pessoal emocional ou ego
envolvido, não experimenta tanto a contaminação por energias poluídas do
seu paciente...
- Extraído de ´A Complete Guide to Chi
Gung, de Daniel Reidµ, © 1998, Página 113

A energia adicional recebida durante um tratamento fazendo a respiração
Yogue pode ajudar a prevenir o Praticante de sentir cansaço depois de um
tratamento.
É aconselhável que após vários tratamentos - o Praticante deva fazer
respiração Yogue para recarregar o seu corpo. Esta prática permitirá ao
Praticante tratar numerosos clientes, sem ficar cansado ou se esgotado.
Um bom plano é colocar a mão direita sobre a boca do estômago, ou do plexo
solar, e a mão esquerda sob o meio das costas, e permitir que a corrente de
prana ou força vital flua através do corpo por alguns minutos.
- Extraído de ´7KH 6FLHQFH RI 3V\FKLF +HDOLQJµ,
por Yogi Ramacharaka, © 1909, Página 84

AUMENTE A ENERGIA
RESPIRAÇÃO YOGUE

DE

PROJEÇÃO

ATRAVÉS

DA

Por exemplo: Projeção paralela de energia pode ser utilizada no tratamento de
um braço que não pode ser levantado ou um ombro que tenha movimentos
restritos!
Esta técnica torna possível aumentar a energia das áreas superior e inferior do
corpo, ou de determinadas áreas do corpo - ao mesmo tempo. Por exemplo,
você pode tratar o joelho ou o ombro - Projetando Energia - tanto para a
parte superior como a parte inferior simultaneamente.
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A projeção de energia dessa forma acelera o processo de tratamento de certas
condições.
PRÁTICA
1.
2.
3.
4.
5.

Por favor, pegue um parceiro
Cliente sentado, Praticante de pé.
Complete o circuito energético
Faça a respiração yogue
A energia que pode ser usada é recebida através da respiração lenta e
rítmica
6. Inspire - retenha
7. Expire - retenha
8. Continue fazendo a respiração yogue
9. Sinta a energia do ombro
10. Agora, limpe o ombro
Remova a energia indesejada 5-7 vezes. Jogue - até 25 ou 30 repetições ou
mais ...
11. Isso é suficiente, Limpe suas mãos
12. Agora, coloque as mãos exatamente paralelas - com uma mão em cima do
ombro e a outra do outro lado um pouco abaixo da axila. Projete Energia
através das mãos ao fazer respiração yogue.
13. Ao projetar energia, os Praticantes devem lembrar de evitar projetar
energia em direção à cabeça do cliente.
14. Continue fazendo respiração yogue e a transferência de energia para
ambos os lados da área afetada simultaneamente
(VWHWLSRGH´SURMHomRSDUDOHODGHHQHUJLDµtambém é útil quando aplicada ao
tratamento de ossos quebrados (Instrutor demonstre).
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L19-Lição 19
Organização
Power Point
Livros de referência *

Internet

TRATAMENTO PARA
USANDO A ENERGIA
Aproximadamente 60 min

AUSENTES

Psychic Healing, Yogi Ramacharaka, ©1909
Psychic Healing Book, Amy Wallace and Bill
Henkin, ©1978
www.pranichealing.org

* Estas referências de livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

TRATAMENTO PARA AUSENTES USANDO ENERGIA
Às vezes os clientes não são capazes de chegar para um tratamento, porque
eles vivem muito longe.
Podemos observar que são numerosos os casos modernos de cura para
ausentes ou a distância . Os Eddyites tem muitos casos inquestionavelmente
genuínos desta classe registrados ... quando o paciente não tem conhecimento
do tratamento, sua mente estará livre de resistir a quaisquer sugestões
adversas;; ... se o paciente esta ciente do fato de que ele deve ser assim tratado,
e tem plena confiança no praticante, as condições serão igualmente favoráveis.
- Extraído de ´Psychic research & Gospel Miracles: A Study of the
evidences of the Gospelµ, por Edward Macomb Duff, Thomas
Gilchrist Allen, © 1902, Página 235

3RUWDQWR SUDWLFDQWHV SUHFLVDP HQWHQGHU FRPR IRUQHFHU ´WUDWDPHQWRV D
GLVWkQFLDµ RX  ID]HU R TXH <RJL 5DPDcharaka e Maha Atma Choa Kok Sui
FKDPDYD GH ´&XUD D GLVWkQFLDµ QR HQWDQWR <RJL 5DPDFKDUDND WDPEpP
FKDPRXGH´&XUDSDUDDXVHQWHµ 
EVWDWpFQLFDWHPVLGRXVDGDSRU´FXUDGRUHVµ tradicionais e outros praticantes
desde a antiguidade.
´3UDQD FRORULGR SHOR SHnsamento do remetente pode ser projetado para a
pessoa a distância, que esteja disposto a recebê-lo, e o trabalho de cura é feito
desta forma.
Este é o segredo dD´&XUDSDUDDXVHQWHµ, que o mundo ocidental tem ouvido
falar muito ...
- Extraído de ´3V\FKLF +HDOLQJµ, por
Yogi Ramacharaka, © 1909, Página 88
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Com a simplicidade típica, outros, bem como o
Compiladora afirmaram que :

Parceiro de vida desta

&85$ ´À DISTÂNCIAµ É BASEADA NO PRINCÍPIO DA
INTERCONECTIVIDADE
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

A maior generalização do princípio da interconectividade resulta na
concepção do mundo como uma rede de interligação ...
- Extraído de ´The Size of God: The Theology of Bernard
Loomer in Contextµ, por Bernard Loomer, © 1987, Página 20

O CORPO DE ENERGIA É UMA PARTE DO CORPO DE
ENERGIA DA TERRA
O mecanismo de Cura à distância é semelhante ao do telefone.
Você é capaz de contatar outra pessoa porque sua linha telefônica está ligada à
linha de telefone da outra pessoa.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

Cura à distância, RX ´WUDWDPHQWR SDUD DXVHQWHµ, é realizado exatamente da
mesma forma que o tratamento quando o paciente está presente.
- Extraído de ´)RXUWHHQ/HVVRQVLQ<RJL3KLORVRSK\µ, por
Yogi Ramacharaka, © 1903, página 161

CONCEITO DE CAPACIDADE DO PRATICANTE
DIRECIONAR OU PROJETAR A ENERGIA

PARA

Quando uma pessoa pensa em outra, uma ligação energética é criada entre
essas duas pessoas. Muitas tradições afirmam que a energia segue o
pensamento. Esta filosofia é a base para sermos capazes de saber
intuitivamente certas informações.
´O pensamento do curador envia o prana ao remetente, e ele brilha através do
espaço e encontra guarida no mecanismo psíquico do paciente. É invisível, e
como as ondas de Marconi, ele passa por obstáculos que estão interferindo e
procura a pessoa a distância, você deve formar uma imagem mental dela até
que você possa sentir-se estar em relação com elDµ
- Extraído de ´3V\FKLF +HDOLQJµ, por Yogi
Ramacharaka, © 1909, Página 88
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Quando o Praticante esta tratando um cliente, a capacidade do Praticante para
remover a energia doente ou projetar energia positiva a uma distância ocorre, em parte, através do poder milagroso da mente. É melhor para o
cliente ficar receptivo quando as energias de cura Divina estão sendo
transmitidas. Nesta tradição, tratamentos feitos à distância são chamados de
´&XUDSDUD$XVHQWHµ
Existe alguma controvérsia sobre tratamentos para ausentes sendo fornecidos
sem a permissão do cliente. O Professor Espiritual desta Compiladora Maha
$WPD&KRD.RN6XLGHXXPDDQDORJLDLQWHUHVVDQWH(OHGLVVH´6HXPDSHVVRD
está na piscina e parece estar se afogando - você diz para a pessoa: 'Ei, parece
que voce esta se afogando'... 'Você quer que eu te ajude? Devo te jogar um salva-YLGDV"µ
OU você chega mais perto, pega o salva-vidas e o joga para a pessoa - ou
simplesmente salta para a picina e salva a vítima de afogamento?
E se você vê alguém na televisão ou ler sobre eles no jornal? Ou se alguém
está doente ou foi gravemente ferido e precisa de ajuda e não é capaz de pedir
ajuda? A coisa compassiva a fazer é dar tratamento.
Assim, recomenda-se que você faça a invocação, incluindo invocação à alma
de quem esta precisando de ajuda - solicitando permissão da Alma para prestar
assistência. SE houver uma forte resposta negativa - ou uma intuição de que a
ajuda não deve ser dada, então seria sensato não fazê-lo. No entanto, se parece
que a alma é receptiva a receber o tratamento, então você pode fazê-lo.
Às vezes, um familiar próximo ou um amigo vai dizer que não deseja receber
qualquer tratamento. Nesse caso, o Praticante deve respeitar os seus desejos e não tratá-los.
No entanto, no caso do indivíduo não estar em estado de equilíbrio - ou estar
incapaz de discernir claramente que a ajuda é necessária, então é recomendável
que o Praticante faça a invocação - incluindo invocação à alma da pessoa - e
solicite permissão para se realizar o tratamento - em seguida, o tratamento
apropriado pode ser dado pelo praticante.
Cura para ausente é o processo de envio de energia de cura para alguém que
não está na sua presença física. Na cura para ausente, o Curador direciona sua
atenção para a imagem mental de uma pessoa que não está presente.
- Extraído de ´ The Psychic Healing Bookµ, por Amy
Wallace e Bill Henkin, © 1978, Página 50
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O PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO PARA AUSENTE
Se desejar, defina uma data e uma hora com seu amigo e peça-lhe para fazer
algo tranquilo e relaxante enquanto você trabalha com ele.
- Extraído de ´7KH3V\FKLF+HDOLQJ%RRNµ por Amy
Wallace e Bill Henkin, © 1978, página 50,

No Tratamento para Ausente, o Praticante imagina o cliente em pé na sua
frente. Também é possível a utilização de uma fotografia da pessoa, ou
simplesmente escrever o nome da pessoa sobre um pedaço de papel. Isso
permite que o Praticante de energia VH ´conecteµ mais facilmente com a
pessoa, SRUTXHpIRUPDGRXP´Linkµ.
É por esta razão que o nosso Guruji Maha Atma Choa Kok Sui aconselhou a
NÃO ensinar cura a distâQFLDRXD´WpFQLFDGHWUDWDPHQWRDGLVWkQFLDµSDUDos
criminosos, para as pessoas na cadeia, para aqueles que são imaturos, ou para
as pessoas que poderiam abusar da inestimável tecnologia energética. O único
propósito de ensinar essas técnicas é para uso compassivo para com a
humanidade.
O foco do Praticante deve ser muito claro.
1mRpLPSRUWDQWH´YHUµRFDPSR de informação de energia do cliente.
O Praticante não precisa ver com clareza, afim de realizar o tratamento para
ausente adequadamente.
Frequentemente a mente de uma pessoa tende a pensar que deve ser muito
difícil tratar outra pessoa à distância. Este não é o caso. Tudo o que é
necessário é ter consciência da existência do campo de informação de energia.
Basta visualizar a pessoa na sua frente. Esqueça a distância entre vocês.
Mentalmente encolha seu corpo físico até que ele fique em ´WDPDQKR
administrávelµ.
Comece a tratá-la como se ela estivesse na mesma sala com você. Seja
delicado! Nunca use a força. Projetar deliberadamente a energia para um
cliente pode realmente piorar a condição, em vez de melhorar, pode ter um
efeito destrutivo.
A projeção de Energia deve ser sempre regulada. Caso contrário, não é
possível o cliente absorver e digerir corretamente a energia projetada. O
cliente pode até sentir um certo grau de desconforto.
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PASSOS PARA O TRATAMENTO PARA AUSENTE
1. Torne isto simples.
2. Conecte-se com o cliente, dizendo repetidamente o nome dele, em voz alta
ou em silêncio. Alguns praticantes usam uma imagem do cliente, para
melhor visualização. Em geral repetir o nome uma e outra vez será
suficiente.
3. Durante o tratamento o Praticante deve manter sempre o foco no cliente e
em seu campo de informação de energia.
O Praticante simplesmente imagina o cliente em sua frente - cerca de 30 60 cm de altura.
4. Agora, siga os passos indicados no Nível I
5. Sempre use uma bacia com água e sal para eliminar a energia suja ou
doente. Lembre-se de lavar as mãos com água e sal ou com álcool após o
tratamento de energia.
PRÁTICA DO TRATAMENTO PARA AUSENTE
Vamos praticar.
Pegue um Parceiro.
Decida: Quem é o Praticante, quem é o cliente.
(Separe a classe em grupo de clientes e um grupo de praticantes. Coloque o grupo de clientes
em um local e os praticantes em outro local separado. Instrua o cliente a sentar-se em
posição receptiva e completar o circuito de energia. Se alguém sentir desconforto informe o
Praticante ou o instrutor imediatamente.)
Se durante o curso algum aluno sentir qualquer desconforto, simplesmente
limpe o excesso de energia da área afetada.
1. Praticantes, peguem uma bacia com água e sal e um spray
2. Invoque Bênçãos Divinas.
´Ao Deus Supremo, humildemente invocamos a orientação Divina, ajuda.e proteção e
por Poder de Cura Divina.
Obrigado por me usar como um Instrumento Divino.
Com gratidão e em plena féµ
3. Por favor, preencha o circuito energético.
4. Imagine o cliente na sua frente.
Diga o nome do cliente.
Repita o nome
5. Faça a Respiração Yogue.
Inspire lentamente, Segure.
Expire lentamente, Segure.
Manual de Pranic Energy Healing Nível I Ver 4
  

21 Out 2013 - Português	
  	
   Página	
  143	
  

Continue a praticar a respiração durante todo o tratamento.
6. Isole o cliente do seu campo de informação de energia
7. Levante sua mão. Sinta a energia do centro de energia ajna.
8. Agora, pense no centro de energia ajna
9. Limpe o centro de energia ajna,1, 2, 3, 4, 5, Jogue, 6, 7, 8, 9, 10 ... Jogue até
30 vezes.
10. Limpe as mãos
11. Repita o nome do cliente novamente
12. Projete energia para o centro de energia ajna
13. Sinta mais uma vez o centro de energia ajna
14. Agora, vamos praticar no centro de energia do plexo solar dorsal
15. Levante sua mão. Sinta a energia do centro de energia do plexo solar dorsal
16. Agora, pense no centro de energia do plexo solar dorsal
17. Limpe o centro de energia do plexo solar dorsal
1,2,3,45. Jogue, 6, 7, 8, 9, 10 ... Jogue por até 30 vezes.
18. Limpe as mãos
19. Repita o nome do cliente novamente
20. Projete energia para o centro de energia plexo solar dorsal
21. Combine isso com o tratamento de projeção invocativa
Invoque e Concentre-se na Coroa e na mão projetora.
Mentalmente diga: ´Obrigado por Limpar, Revitalizar e tratar este centro de energia.
Obrigado, Obrigado, Obrigadoµ
22. Sinta mais uma vez a energia do centro de energia plexo solar.
23. Agora, vamos praticar no centro de energia básico
24. Levante sua mão. Sinta a energia do centro de energia básico.
25. Agora, pense no centro de energia básico.
26. Limpe o centro de energia básico
27. 1,2,3,45. Jogue, 6, 7, 8, 9, 10 ... Jogue por até 30 vezes ou até que sinta que
a área foi normalizda.
28. Limpe as mãos
29. Repita o nome do cliente novamente
30. Projete Energia para o Energy Center Básico
31. Sinta a energia do Centro de Energia básico novamente
32. Agora, Fixe a energia.
33. Agradeça
Senhor Deus, aos anjos da cura,
obrigado por Tua Presença Obrigado pela Cura.
Com gratidão e em plena fé.
34. Desconecte. Diga: ´Corta, corta, FRUWDµ
35. Os clientes dizem : ´Obrigado. Obrigado para a Energia de Cura. Estou
plenamente e com gratidão aceitando a cura e a energia.µ
36. (Traga a classe de volta e dê feedback )
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NOTA:
Quando o Tratamento para Ausente é combinado com energia de cura Divina
torna-se muito poderoso.
Após a invocação, o Praticante simplesmente precisa concentrar-se na coroa
e na mão que está projetando energia ...
Mentalmente diga: ´Obrigado por limpar, revitalizar e reparar o centro de energia que
esta sendo tratado. Obrigado, obrigado, obrigado pela Cura Divinaµ.
Este procedimento pode ser repetido para cada centro de energia.
37. Troque os papéis
(É possível alterar a centros de energia que serão tratados - Quando os papéis são
alterados )
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson
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L20-Lição 20
Organização
Power Point
Livros de referência *

Internet
Outro

MÉTODOS PARA TRATAMENTOS
PESSOAIS
Aproximadamente 40 min
The Psychic Healing Book, Amy Wallace/Bill
Henkin, © 1978
The
Science
of
Breath,
Yogi
Ramacharaka,©1904
The Science of Psychic Healing, Yogi
Ramacharaka, ©1909
Hands of Light, Barbara Ann Brennan,
©1987
www.pranichealing.org
www.ppmaudiostream.org
Appendix I ² Using the White Light
Meditation
Appendix I ² Usando a Meditação da Luz
Branca

* Estas referências de livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

´Auto cura é um processo totalmente normal e natural. É uma parte muito
importante ter um corpo que, para a maioria das pequenas doenças e bem
como, algumas maiores, nós confiemos a parte consciente de nós mesmos
que também controla nossa respiração, nossa digestão, a batida de nosso
coração, e substituição de todas as células em QRVVRFRUSRDFDGDVHWHDQRVµ
- Extraído de ´7KH3V\FKLF+HDOLQJ%RRNµ, por Amy
Wallace e Bill Henkin, © 1978, página 63,

O ESTADO INTERIOR DO PRATICANTE É IMPORTANTE
É desejável que o Praticante mantenha um alto nível de energia, afim de fazer
tratamentos mais proficientes. Como se pode esperar que o Praticante realize
tratamentos miraculosos se sua energia é baixa? É necessário um nível
sustentável de energia, para ser um bom praticante.
Há muitas maneiras com as quais uma pessoa pode aumentar o seu nível de
energia. Aqui estão algumas técnicas concebidas para ajudar na rápida
recuperação pessoal.
O estado interior do Praticante afeta sua capacidade de tratar os clientes.
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MÉTODOS PARA TRATAMENTO PESSOAL
Em geral, os praticantes devem fazer tratamentos regulares em seu próprio
campo de informação de energia.
Isto pode ser feito através de:
- Tratamento da área afetada diretamente
- Uso de tratamento para ausentes, visualizando na sua frente o seu
próprio campo de informação de energia.
VAMOS PRATICAR O TRATAMENTO PESSOAL
1. Pegue uma bacia com água e sal e um spray
2. Complete o circuito de energia.
3. Invoque por bênçãos Divinas
Ao Deus Supremo,
humildemente invocamos por orientação Divina, ajuda, proteção
e por poder de cura Divina.
Obrigado por me usar como um instrumento Divino.
Com gratidão e em plena Fé
4. Sinta a energia do centro de energia do umbigo
5. Limpe o centro de energia do umbigo. Remova a energia indesejada 5-7
vezes.
Jogue - até 25 ou 30 repetições ou mais ...
6. Limpe as mãos
7. Projete energia para o centro de energia do umbigo
8. Inspire .... segure ... Expire ... segure. Projete, o tempo que for necessário
9. Sinta mais uma vez a energia do centro de energia do umbigo
10. Fixe a Energia.
11. Vamos praticar no centro de energia do plexo solar
12. Sinta a energia do centro de energia do plexo solar
13. Limpe o centro de energia do plexo solar. Remova a energia indesejada 5-7
vezes.
Jogue - até 25 ou 30 repetições ou mais ...
14. Limpe as mãos
15. Projete energia para o centro de energia do plexo solar
Inspire ... segure ... Expire ... segure. Projete durante o tempo que for
necessário
16. Sinta mais uma vez a energia do centro de energia do plexo solar
17. Fixe a energia.
Para tratamento PESSOAL nas áreas de seu corpo, que você não pode ver ou
alcançar ... Use o método de tratamento para ausente.
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Vamos praticar
1. Complete o circuito energético.
2. Invoque Bênçãos Divinas
Ao Deus Supremo,
humildemente invocamos por orientação Divina, ajuda, proteção
e por poder de cura Divina.
Obrigado por me usar como um instrumento Divino.
Com gratidão e em plena Fé
3. Visualize-se de pé na sua frente. Posicione-se em sua visualização para que
você possa ver a parte dorsal do seu corpo.
4. Sinta a energia do centro de energia do coração dorsal
5. Limpe o centro de energia do coração dorsal. Remova a energia indesejada
5-7 vezes.
Jogue - até 25 ou 30 repetições ou mais ...
6. Limpe as mãos.
7. Projete energia para o centro de energia dorsal do coração.
Inspire ... segure ... Expire ... segure. Projete, o quanto for necessário.
8. Sinta mais uma vez a energia do centro de energia dorsal do coração.
9. Fixe a Energia.
FORTALECER O CORPO
Neste exercício, o centros de energia do plexo solar e umbigo devem ser
cuidadosamente limpos.
Agora coloque as pontas dos dedos de ambas as mãos diretamente no centro
de energia plexo solar.
Projete energia através dos centros de energia dos dedos por cerca de 10
ciclos de respiração yogue para o centro de energia do plexo solar.
Quando expirar, esteja consciente de todo o corpo.
Repita isso no centro de energia do umbigo.
Quando isso é feito corretamente, o corpo é revitalizado e recarregado.
... Coloque as mãos sobre o plexo solar, respire ritmicamente. Depois que o
ritmo estiver totalmente estabelecido, cada inalação vai absorver maior
quantidade de prana ou energia vital para armazenar no plexo solar. A cada
expiração, o prana ou energia vital está sendo distribuído por todo o corpo ...
- Extraído de ´The Science of Breathµ, por Yogi
Ramacharaka, © 1904, Página 67
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OUTRAS TÉCNICAS PARA USAR EM TRATAMENTOS PESSOAIS
Para aumentar o nível de energia e apoiar o bem-estar do Praticante, certos
pontos podem ser enfatizados. Estes podem ajudar a acelerar a taxa de
recuperação do Praticante que estiver com dor ou desconforto.
Por favor, considere os seguintes pontos:
COMPLETE O CIRCUITO ENERGÉTICO
Completar o circuito de energia é a maneira mais fácil de aumentar o seu nível
de energia.
Você simplesmente tem que pensar nisso.
Geralmente, a maioria das pessoas fazem isso intuitivamente o tempo todo
quando tratam os clientes.
PRÁTICA DA MEDITAÇÃO PARA A PAZ PLANETÁRIA
Ao fazer regularmente a Meditação para a Paz Planetária, o seu nível de
energia pode ser aumentado de forma fácil e rapidamente em curto período
de tempo.
PRÁTICA DA RESPIRAÇÃO YOGUE
Através da respiração yogue regular, todo nível de energia do Praticante será
aumentado.
Na respiração rítmica, a principal coisa a ser adquirida é a ideia mental ou
ritmica. Para aqueles que entendem um pouco de música, a ideia de contagem
é familiar. Para outros, R SDVVR UtWPLFR GR VROGDGR ´Esquerda, direita,
esquerda, direita, esquerda, direita, um, dois, três, quatro, um, dois, três,
quatroµ, vai transmitir a ideia
- Extraído de ´7KH 6FLHQFH RI 3V\FKLF +HDOLQJµ,
por Yogi Ramacharaka, © 1909, Page 74

Afim de aumentar rapidamente seu nível de energia, é recomendado que
Praticantes façam regularmente a Respiração Yogue.
Por exemplo, isto pode ser feito:
- em uma área limpa ao ar livre ou na floresta,
- junto ao mar, ou em um jardim ou em qualquer lugar que seja etericamente e
fisicamente limpo.
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Respiração yogue também pode ser utilizada em combinação com a
visualização.
Neste caso, você pode imaginar ou visualizar que você está limpando a área a
ser tratada ou o centro de energia e, em seguida, projetar a energia fresca.
Isto irá permitir que seu corpo seja revitalizado regularmente.
Em seguida, inspire mais Prana com a finalidade de expulsar a condição
dolorosa, depois expire, mantendo o pensamento de que você está
direcionando a dor para fora. Continue assim por sete respirações ...
- Extraído de ´7KH 6FLHQFH RI 3V\FKLF +HDOLQJµ
por Yogi Ramacharaka, © 1909, página 94

UTILIZAÇÃO DE BANHOS DE AGUA E SAL PARA A LIMPEZA
Sal desintegra a energia suja.
Para limpar sua aura, tome um banho de 20 minutos em uma banheira quente
com 1/2 kilo de sal...
- Extraído de ´+DQGV  RI  /LJKWµ, de Barbara
Ann Brennan, © 1987, Página 199

Para um efeito de limpeza mais forte, você pode adicionar 7 gotas de óleo
essencial de lavanda ou sete gotas de óleo essencial de Tea Tree.
COMO VOCÊ ABSORVE A ENERGIA DO SOLO?
Há centros de energia menores nos pés. Estes centros de energia importantes
são pontos de entrada de energia da Terra ou Energia do solo - a ser
absorvida pelo corpo físico. Portanto, afim de fortalecer o corpo, sempre que
possível, uma pessoa deve andar descalça no chão e deve usar calçado que não
tenha borracha ou couro na sola, afim de facilitar a absorção de energia do
solo. Isso irá fortalecer o corpo e aumentar o poder de tratamento do
praticante.
AO SE CONCENTRAR EM UMA ÁREA E FAZER A RESPIRAÇÃO
YOGUE - A ENERGIA DESTA ÁREA AUMENTA.
Quando você estiver bem aterrado, foque sua atenção em seus chakras dos
pés (localize nos arcos dos pés). Imagine a energia do planeta Terra sendo
absorvida através de seus chakras dos pés e espalhando-se em suas pernas,
suas coxas e em seu primeiro chakra. Você pode literalmente sentir a energia muitas pessoas fazem.
- Extraído de ´7KH3V\FKLF+HDOLQJ%RRNµ, por Amy
Wallace e Bill Henkin, © 1978, Página 68
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Vamos fazer um pequeno exercício:
1.
2.
3.
4.
5.

Pegue um Parceiro
Complete o circuito energético
Isole o parceiro do seu campo de informação de energia
Sinta a energia dos centros de energia dos pés de seu parceiro.
Agora, o seu parceiro esta usando sapatos com solas de borracha ou couro?
Diga a ele para remover os sapatos ... então
6. Sinta os centros de energia menores das solas novamente.
7. Existe uma diferença?
8. Cliente, faça a respiração Yogue por 7 ciclos e, simultaneamente,
concentre-se nas solas dos pés.
9. Praticante, sinta novamente.
10. Existe uma diferença?
11. Por favor, troque comentários.
12. Troque os papéis.
COMO VOCÊ ABSORVE A ENERGIA DO AR OU DO SOL
Quando absorver a energia do ar ou energia do sol, o Praticante simplesmente
foca sua atenção em suas mãos. Ele pratica a respiração Yogue durante o
tempo que ele desejar para absorver a energia.
Quando o corpo estiver completamente revitalizado, o Praticante vai sentir
como eles estão cheios.
Ele também pode sentir o movimento de intensa energia dentro do corpo.
DIETA ADEQUADA
Evite carne de porco. É extremamente suja e faz com que a energia da pessoa
fique densa.
Sinta a energia dos alimentos para verificar se ele é energeticamente limpo. Se
não, então, limpe a comida.
EXERCÍCIOS FÍSICOS
O exercício físico tem um papel primordial no auto-tratamento e manutenção
de sua saúde e vitalidade.
10 minutos de exercícios físicos diários podem ser o suficiente para o bemestar.
Estes exercícios simples, antes e depois da meditação também podem ser
repetidos mais vezes durante o dia.
Isso fará com que o campo de informação de energia, os meridianos e centros
de energia fiquem parcialmente limpos e maiores.
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PRÁTICA DE TRATAMENTO DE SI PRÓPRIO ATRAVÉS DA
MEDITAÇÃO
Para tratamento pessoal, você pode usar gratuitamente as Mediações online.
Por exemplo, na ´0HGLWDomR 9HUGH 9LROHWDµ YRFr VLPSOHVPHQWH YLVXDOL]D-se
em um oceano de energia verde, em seguida, em um oceano de energia violeta,
ao longo destas meditações - você inala o equilíbrio energético de diferentes
qualidades de energia Divina em seu corpo.
Você pode ouvir essas Meditações - 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem
custos. Por favor, visite o: www.ppmaudiostream.org
SINAIS DE CONTAMINAÇÃO DO PRATICANTE
Os seguintes sintomas são sinais de contaminação em um praticante.
A Contaminação em Praticantes ocorre pelos seguintes motivos:
1. 3RU GHVFXLGR DR ´MRJDUµ D HQHUJLD VXMD HP XPD EDFLD GH iJXD H VDO ²
permitindo que esta permaneça no chão. Quando isso acontece, outros
podem entrar em contato com esta energia doente indesejada e, assim,
tornar-se contaminado.
É necessário concentrar-se totalmente quando estiver jogando a energia
indesejada diretamente na água e sal. Nunca jogue energias indesejadas no
chão.
2. A artrite pode ocorrer quando há energia residual suja nos braços, na
perna, ou nos pés. Sintomas crônicos podem ocorrer quando a energia suja
afeta o baço do Praticante devido à disposição inadequada de energias
contaminadas.
3. Os praticantes também relatam ter os sintomas e até mesmo os
sentimentos que o cliente está experimentando. Este é um sinal de
contaminação. Não de empatia.
É necessário que o Praticante seja atencioso, mas parcialmente
desconectado de seus clientes.
´3DUD DOJXQV FXUDGRUHV DVVXPLU R SUREOHPD GR RXWUR p XPD questão. Se tal
curador trabalha em uma perna quebrada, ele pode esperar mancar em torno
de um ou dois dias, resolvendo a doença de seu cliente em seu próprio corpo.
Nós, no entanto, não sentimos que isto seja QHFHVViULRµ
- Extraído de ´7KH3V\FKLF+HDOLQJ%RRNµ, por Amy
Wallace e Bill Henkin, © 1978, Página 48

4. Às vezes, depois de um tratamento o Praticante pode se sentir cansado ou
que a sua energia está esgotada. Este é mais um sintoma de contaminação.
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5. Quando o cliente vem repetidamente na mente do Praticante após o
tratamento significa que a conexão entre o Praticante e o cliente não foi
devidamente desconectada. Desconecte
a ligação de energia
imediatamente.
6. Para proteger ambos os braços e o corpo de energias contaminadoras,
tome regularmente banho de água e sal após os tratamentos. Limpe
também as mãos e os braços até os cotovelos com sal e água após cada
tratamento individual. Isso vai evitar que as Energias sujas colem no corpo
do praticante.
- Extraído das Notas de Charlotte Anderson
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L21 - Lição 21
Organização
Power Point
Livros de referência *

Internet

HABILIDADES PARA
TRATAMENTOS BEM SUCEDIDOS
COM A ENERGIA DE CURA
Aproximadamente 15 min
The
Psychic
Healing
Book,
Amy
Wallace/BillHenkin, ©1978
Hands of Light, Barbara Ann Brennan, ©
1987
www.pranichealing.org

* Estas referências de livro se aplicam somente à Sequência que voce está lendo agora

OS SINTOMAS PODEM REAPARECER ?
Às vezes os sintomas se repetem.
Por que isso acontece ?
O que pode ser feito para evitar que isso aconteça ?
1. Buracos ou rachaduras no campo de informação de energia podem fazer
com que a energia a vaze. A limpeza geral pode resolver essa condição.
O campo de informação de energia ... pode ser fino em lugares e até mesmo
ter quebras ou buracos. Estes precisam ser reparados, e toda a forma precisa
recuperar a forma de um ovo com um bela, firme casca.
- Extraído de ´+DQGVRI/LJKWµ, por Barbara
Ann Brennan, © 1987, Página 228

Vazamento de Energia também pode ser causado, se a energia projetada não
estiver devidamente fixada na área onde a energia foi projetada.
2. Às vezes, há ainda o bloqueio e/ou energias pegajosas sobre ou perto da
área a ser tratada. Avalie determinada área ou órgão ou o centro de energia
adjacente ou ao redor da área que você está tratando. Remova
completamente essas energias para que a situação possa ser rapidamente
melhorada.
3. Por outro lado, se o Praticante não tiver transferido energia vital suficiente
para a área a ser tratada - aceleração do auto-tratamento é menos provável
de ocorrer.
4. Energia tem a tendência de voltar para onde ela se origina.
Para o melhor resultado, sempre jogue a energia removida na bacia de água
e sal. Lembre-se de desconectar o link de energia entre o Praticante e o
cliente depois de cada tratamento.
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5. Se a doença do cliente é muito grave, os sintomas podem voltar depois de
algumas horas. Isto significa que a energia foi consumida muito
rapidamente. Neste caso, tratamentos precisam ocorrer em intervalos mais
frequentes e muitas vezes são melhor realizados utilizando a abordagem de
tratamento em equipe.
6. Os clientes não devem tomar uma ducha ou banho durante 24 horas após
um tratamento. O banho irá remover a energia projetada - o que pode
causar uma diminuição substancial no recebimento de um resultado
visivelmente positivo.
Em casos graves, onde uma grande quantidade de energia é transferida
para o cliente - eles devem ser instruídos a não tomar banho, até mesmo 2
-3 dias após o tratamento.
Eles podem usar uma toalha umedecida para limpar o corpo, conforme
necessário. Mas os clientes devem ser advertidos para QmR ´lavarµ as
energias.
- Extraído de Anotações de Charlotte Anderson

Após um tratamento, pode-se notar que a dor ou sintomas podem recorrer
imediatamente ou após um curto período de tempo. Nesses casos, o Praticante
deve analisar as razões para a recorrência dos sintomas.
As possíveis causas são :
- O estado do cliente ou doença requer uma grande quantidade de energia,
afim de se recuperar.
Solução A: O tratamento tem de ser repetido dentro de um curto período
de tempo.
Solução B: A energia projetada foi utilizada muito rápido. Quando isso
acontece, mande o cliente a um médico imediatamente para um
diagnóstico e tratamento convencional.
- A área a ser tratada contém numerosos bloqueios. Estes causam um
agrupamento das energias indesejáveis que devem ser removidos. Por isso
a limpeza deve ser aplicada com mais frequência.
Estes estados geralmente surgem porque a causa não foi totalmente removida,
portanto, o tratamento regular ou frequente deve ser aplicado.
FREQUÊNCIA DE TRATAMENTO
Praticantes descobrem que a taxa de melhora no estado do cliente é
instantânea.
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No entanto, no tratamento de doenças e estados severos a recuperação
completa pode exigir um longo período de tempo, até mesmo vários meses.
Nos casos em que existe um estado de emergência, uma abordagem de equipe
pode ser utilizada para ajudar em uma recuperação mais rápida, um maior grau
de alívio da dor, e/ou melhoria do estado grave.
Por exemplo, nas Ilhas Filipinas, se houver casos graves, uma abordagem de
equipe é usada e vários praticantes farão tratamentos quase sem parar.
- Extraído das Notas de Charlotte Anderson

Os praticantes devem lembrar-se que os tratamentos de energia são sempre
complementares à medicina alopática.
A abordagem inteligente é coordenar o tratamento médico convencional em
conjunto com tratamentos energéticos. No caso de estados graves como o
câncer, leucemia, linfoma e outros, o tratamento regular será necessário, pelo
menos, várias vezes por semana.
Se um cliente apresenta sintomas relativamente simples ou uma doença grave
ou um estado crônico, a natureza da doença na área vai guiar o Praticante em
que frequência o cliente precisa de um tratamento.
O tratamento deve ser aplicado com frequência, ou pelo menos ser repetido
tantas vezes quanto necessário.
Para encontrar o número certo de tratamentos pergunte ao cliente:
- A doença é grave, crítica ou crônica.
- A doença é em uma área particularmente SENSÍVEL ou NÃO SENSÍVEL?
Não sensíveis incluem os pés ou braços e podem suportar tratamentos mais
frequentes dentro de um dia.
Isso tenderá a aumentar e fortalecer o auto-tratamento pelo cliente.
Em áreas SENSÍVEIS, como cérebro, coração e olhos
- Muitos tratamentos podem causar congestionamento energético.
- Qual é o estado geral do cliente ?
- Se uma pessoa é muito idosa, a energia não pode ser absorvida muito rápido.
Quando este for o caso, vai demorar mais tempo para conseguir bons
resultados.
É o mesmo com as pessoas que têm várias condições crônicas diferentes.
- Em qual velocidade elas querem ficar bem ?
- O estado mental do cliente é muito importante, afim de manifestar um
resultado milagroso.
Por exemplo ... em casos de emergência:
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1. No caso de ataque cardíaco: Aplicar o tratamento 2-3 vezes ao dia durante
vários dias.
2. No caso de uma dor de cabeça, primeiro remova a energia suja do plexo
solar. Em 30-40% do tempo, a condição será removida ou será
substancialmente aliviada.
4. Queimaduras feias devem ser tratadas muitas e muitas vezes novamente constantemente por muitas horas.
Por exemplo, sopa fervente caiu sobre um bebê de 1 ano e ½ de idade. O
rosto e a cabeça foram queimados. Imediatamente, a mãe começou
limpando e projetando energia para a criança ferida. Após 45 minutos de
tratamento, o bebê não precisou sequer ir para o hospital.
5. Em casos de cirurgia, o tratamento pode ser feito 2 -3 vezes ou mais em
um dia para ajudar em uma recuperação mais rápida.
6. No caso de infecções graves, tratamentos repetidos são necessários porque
o consumo de energia é muito rápido.
- Extraído das Notas de Charlotte Anderson

Quando tratar doenças graves é preciso lembrar de tratar o plexo solar e o
umbigo, bem como o esplênico. Este é um fator muito importante no
tratamento de doenças graves.
Se o Praticante não tem certeza de qual tratamento usar eles têm várias
opções.
1. Consulte os livros de Maha Atma Choa Kok Sui para orientação específica.
2. Consulte um instrutor
3. Ir para a Cura Prânica Perguntas e Respostas (PHQandA) para uma
recomendação em: http://health.groups.yahoo.com/group/phqanda
É importante que os praticantes façam a limpeza extremamente completa,
para aprender a sentir as energias de forma precisa e ter tempo suficiente para
acompanhar todas as etapas recomendadas, afim de alcançar o resultado
desejado.
POR QUE UM TRATAMENTO DE ENERGIA POR VEZES NÃO
FUNCIONA?
É importante para o praticante estar relaxado quando estiver tratando um
cliente. Se o Praticante de energia está conectado ao resultado de um
tratamento, o efeito positivo ou o resultado final podem ser substancialmente
reduzidos.
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Em alguns casos, não haverá resultados positivos. Isso ocorre porque não
importa o quão suficientemente o Praticante trate o cliente, e não importa o
quão árduo o cliente tente melhorar, às vezes há dívidas kármicas que devem
ser pagas, portanto a condição do cliente não vai melhorar.
Isso não é culpa do praticante. Também não é culpa do cliente. Enquanto isso
não for resultado usual durante a execução correta dos tratamentos, é um
resultado possível.
Outra causa do tratamento não ser bem sucedido ² é se está nD ´KRUDµ do
cliente partir do corpo.
TODAS AS DOENÇAS E CONDIÇÕES PODEM SER TRATADAS.
MAS NEM TODA PESSOA PODE SER TRATADA. ISTO É
DEVIDO À LEI DO KARMA. O QUE UMA PESSOA SEMEIA ELA
DEVE COLHER.
- Extraído das Notas de Charlotte Anderson

No caso de tratamento de uma pessoa que está morrendo, a energia não vai
mais permanecer no corpo.
Alguns clientes são mais receptivos a certos praticantes, assim como algumas
pessoas são mais atraídas uma pela outra do que por outras pessoas. Isto é
normal.
Talvez para pagar suas dívidas kármicas alguma pessoa esteja destinada a ter a
doença sobre qual consulta. Ou talvez por causa de suas relações kármicas
com alguns outros curadores, ela está destinada a ser curada por outra pessoa
que não seja você.
Se uma pessoa não está disposta a ser curada, não há nada nesta terra verde de
Deus que você possa fazer para curar esta pessoa. É por isso que todos os
grandes curadores tem clientes que não podem curar.
- Extraído de ´7KH3V\FKLF+HDOLQJ%RRNµ, por Amy
Wallace e Bill Henkin, © 1978, página 36,

Alguns praticantes são incapazes de aceitar que nem todo cliente vai ficar bem.
É preciso lembrar que todas as doenças, condições e enfermidades podem ser
tratadas, mas nem todo cliente irá melhorar ou ser curado. Isso ocorrerá
devido ao direito kármico da pessoa a ser aliviada da condição.
- Extraído de Anotações de Charlotte Anderson
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Quando você age de maneira que ofende o seu próprio senso de ética, você
torna o seu trabalho como um curador mais difícil e, provavelmente, menos
eficaz, porque você incomoda a sua consciência. Ao mesmo tempo, a cura
fornece uma oportunidade maravilhosa de ser ético em sua vida, ajudando
alguém na dele.
- Extraído de ´7KH3V\FKLF+HDOLQJ%RRNµ, por Amy
Wallace e Bill Henkin, © 1978, Página 34

PRATICANTES DEVEM EVITAR A CONTAMINAÇÃO
Jogue a energia indesejada ou doente na água e sal - de modo a erradicar
complenamente estas energias e evitar a contaminação do praticante, bem
como do ambiente.
Faça a respiração Yogue 6-3, 6-3, mas não mais do que 4-5 vezes por dia.
Fazer este exercício em excesso pode resultar na Síndrome da Kundalini.
Pranayama pode ser feito após tratar 2-3 Clientes com condições ´pesadasµ para reduzir a possibilidade de contaminação.
O Praticante deve olhar para o norte ou leste ao efetuar tratamentos.
Solicite aos seus clientes com doenças emocionais instáveis, para posicionar
sua cabeça com o centro de energia coroa para o leste, enquanto estiver
tratando-o
Ao tratar doenças físicas, por favor, peça ao seu cliente para posicionar sua
cabeça com o centro de energia da coroa em direção ao Norte.
Os praticantes podem obter mais energia quando necessário - a partir de
fontes físicas, tais como Ginseng, ovos crus, germe de trigo, suco de germe de
trigo e outras substâncias naturais.
Ao tomar estas substâncias, o Praticante deve dizer : ´Eu estou absorvendo a
HQHUJLDGHVWH 2YR µ, ou de qualquer que seja a substância sendo assimilada ou
ingerida.
Os praticantes devem se lembrar de limpar completamente suas mãos, seus
braços e suas axilas depois de terminar os tratamentos.
- Extraído das Notas de Charlotte Anderson

Qualidades de energia são diferentes.
Se você é um vegetariano puro você é mais sensível.
É melhor se a qualidade de sua energia for compatível com à do cliente.
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Se você fuma não projete energia em um cliente, que não fume também.
Quando você fuma, suas mãos são clarividentemente vistas ligeiramente
cinzas.
Esta energia acinzentada pode ser transferida para o cliente.
Energia suja pode, assim, ser transferida para o cliente.
Lembre-se de limpar muito bem as mãos.
Artrite em um praticante pode ser devido a energia suja acumulada nos braços,
mãos e pernas.
O praticantes que não prestam a devida atenção para descontaminar seu corpo
físico após a realização de tratamentos, também pode, ocasionalmente,
experimentar a síndrome da fadiga crônica.
A qualidade da energia do Praticante deve ser mais sutil do que a do cliente.
Toda vez que o Praticante tiver terminado uma série de tratamentos, ele deve
limpar seu corpo com água e sal para remover qualquer contaminação residual.
Também tem sido observado que, por vezes, um praticante irá experimentar
os sintomas do cliente. Isto significa que, devido à natureza empática do
praticante, ele se torna fisicamente consciente da condição do cliente.
Isto é estritamente não aconselhado - e deve ser evitado.
Desconecte-se (ou corte) imediatamente do cliente. Tome um ar fresco e, em
seguida, continue o tratamento.
- Extraído das anotações de Charlotte Anderson

A PUREZA DO AMBIENTE FÍSICO DA ÁREA DE TRATAMENTO
É EXTREMAMENTE IMPORTANTE
1. Abra as janelas e deixe o ar entrar na sala.
7RTXHR0DQWUD´20µDSDUWLUGRPRPHQWRTXHRWUDWDPHQWRpFRQFOXtGR
até ser iniciado o próximo tratamento a seUIHLWRQHVVDiUHD2´20µSRGH
até ser tocado continuamente entre os tratamentos - dia e noite.
3. Queime incenso de sândalo na sala de tratamento.
4. Limpe cuidadosamente a cadeira ou a cama onde o cliente tenha se sentado.
5. Pulverize o ambiente completamente com álcool. *
* Recomenda-se o álcool etílico, o álcool isopropílico não deve ser usado.
Nosso Guruji pessoalmente usava vodka barata, com óleos essenciais para
substituir outros produtos alcoólicos de modo geral.
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Assim que suas habilidades de tratamento aumentam, a melhora torna-se
muito rápida.
É IMPORTANTE O PRATICANTE ESTUDAR E PRÁTICAR
Então será fácil se tornar um bom praticante.
A maior parte do tempo, 2 a 3 tratamentos produzem alívio.
Mas, no caso de uma doença grave, 6 meses a 1 ano de tratamentos regulares
podem ser necessários para resultadosserem observados.
O tratamento deve ser repetido regularmente para que o efeito seja
permanente.
2WHUPR´FXUDµVLJQLILFDVLPSOHVPHQWHTXHRVVLQWRPDVQmRVHrão recorrentes.
Lembre-se de cortar a ligação energética entre você e o cliente.
Se você ainda pensa no Cliente os sintomas podem reaparecer. Você deve
cortar!
- Modificado & Extraído das anotações de Charlotte Anderson

AGORA É HORA DE FECHAR O CURSO.
POR FAVOR, TOME NOTA DOS LEMBRETES SEGUINTES PARA
OS ALUNOS.
1. Lembre os alunos dos próximos cursos avançados.
2. Incentive os alunos a continuar o processo de aprendizagem.
3. Peça aos alunos auxílio para atrair novas pessoas para esses ensinamentos e outros
TIS/TIIS Workshops.
4. Dê informações de contato - para que eles saibam como chegar até você e como chegar a
outros praticantes e outros ensinamentos avançados disponíveis.
Compartilhe importantes links internacionais:
www.pranichealing.org
www.ppmaudiostream.org
www.arhaticyoga.org
www.theinnersciences.net
www.pranicenergyhealing.net
VAMOS FECHAR A SESSÃO, PEDINDO BÊNÇÃOS DIVINAS:
Ao Deus Supremo,
Obrigado por suas grandes bênçãos.
Humildemente nós invocamos a orientação Divina, ajuda, proteção
e por Divino poder de cura.
Obrigado por me usar como um Instrumento Divino.
Com gratidão e em plena fé.
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APÊNDICE
Estes apêndices são fornecidos como fontes de informações adicionais
sobre temas incluídos neste manual do Nível I.
APÊNDICE A ² CRONOLOGIA DO TERMO
´CURA PRÂNICA/PRANIC HEALINGµ

- Página 153

APÊNDICE B ² RECURSOS

- Página 157

APÊNDICE C ² MENSAGEM PARA PRATICANTES

- Página 163

APÊNDICE D ² INFO SOBRE O KECHARI MUDRA

- Página 164

APÊNDICE E ² PERMISSÃO DO AUTOR PARA DIVULGAR
MEDITAÇÃO PARA PAZ PLANETÁRIA

- Página 165

APÊNDICE F ² TEXTO: MEDITAÇÃO PARA PAZ PLANETÁRIA - Página 175
APÊNDICE G ² MEDITAÇÃO NA LUZ BRANCA

- Página 180

APÊNDICE H ² MAIS FONTES DE PESQUISA

- Página 181

APÊNDICE I ² MEDICINA TRADICIONAL CHINESA
E ENERGIA

Manual de Pranic Energy Healing Nível I Ver 4
  

- Página 183

21 Out 2013 - Português	
  	
   Página	
  163	
  

APÊNDICE A
CRONOLOGIA DO USO DO TERMO
´PRANIC HEALINGµ
Esta cronologia foi criada para demonstrar a natureza antiga do termo PRANIC
HEALING/CURA PRÂNICA - que deriva de várias fontes - e de vários autores.
A informação demonstra o uso do termo - historicamente e globalmente.
É evidente que a terminologia - PRANIC HEALING - preexistiu ao uso do termo pelo
Mestre Choa Kok Sui.
O próprio título do seu primeiro livro The Ancient Art of Science & PRANIC HEALING
(Dezembro 1987- 1º Lançamento / 1988 - 1ª Distribuição) - indica que é uma compilação
de técnicas - que são derivados na natureza.
EQTXDQWR ´PRANIC HEALING - Choa Kok Suiµ talvez seja descritivo - o termo
PRANIC HEALING é genérico.
´PRANIC HEALING - Choa Kok 6XLµ- é distintamente separado dos outros vários
autores, que estão previamente e atualmente utilizando o termo.
Nossa discussão começa com a raiz da terminologia - Prana - e leva passo a passo através
de uma cronologia do uso do termo - PRANIC HEALING
Data de
Copyright
Antes de meados
do primeiro
milênio AC

Título do Livro

Autor

Chandogya
Upanishad
2.7.1

Antes de meados
do primeiro
milênio AC
1906
New York, USA

Chandogya
Upanishad
2.7.1
The Science of
Psychic Healing

1911
New York, USA

Journal of the
Outdoor
Life:Volume 8

National
Tuberculosis
Association

1950, Great
Britain, Ireland

The Publisher (A
Book of collected
Articles)

Volume 164

1950, London,
United
Kingdom

Healing Fingers:
The Power of
´Yoga Pranic

Percy
Youlden
Johnson

Ancient Text
from
the Pranic
Energy
Healing
System

Prana (prĆa) é a palavra em Sanskrito
SDUD´HQHUJLDYLWDOµ GDUDíz prĆ
´SUHHQFKHUµ)

Prana ... é uma parte deste mundo,
físico (que) sustenta o corpo...
Yogi
Ramacharaka
(One of the
Pseudonyms of
the American
Author
William Walker
Attkinson)
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Discussão

Os princípios de PRANIC HEALING
A prática de PRANIC HEALING
Cura Espiritual é também chamada de
´Cura Divinaµ por este autor ...
MCKS também apresentou a cura
espiritual ou Divina como a usada por
esta e outras fontes anteriores,
indicando extratos derivados
múltiplos.
Este Jornal afirma que teósofos
indianos usam PRANIC HEALING
mais do que qualquer outro método«
e (também) operam por ´Cura Prânica
à GLVWkQFLDµ-com resultados
esplêndidos.
... A força vital do Prana (PRANIC
HEALING) pode através da prática
desta técnica de Yoga
- (Projeção de Energia) das mãos produzir uma impressionante lista de
curas reconhecidas dos pacientes.
Por favor, note: O termo PRANIC
HEALING é uma parte do título
deste livro.
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1960, New
York,
US
1970, New
York,
USA

+HDOLQJµ
The Complete
Illustrated Book
of Yoga
Darshana
International:
Volme 10

Swami Vishnu Discussão sobre PRANIC
Devananda
HEALING.
J.P. Atreya,
Jan 1970

1973, New
York,
USA

Orgone, Reich and William
Eros: Wilhelm
Edward
Reich´s Theory of Mann
Life Energy

1973,
Kerola, India
Jul-Aug 1978
Montreal,
Canada
1978,
Himalayas,
India

Ramadas Speaks:
Volume 3
Yoga Journal

Ramadas
(Swami)

Kundalini Yoga

Swami
Sivananda
Radha

1985,
Himalayas,
India

Health and
Hatha Yoga

Swami
Sivananda

1986, York
Beach, USA

The Chakras &
Esoteric Healing

Zachary F.
Lansdowne

1986, York
Beach, USA

The Chakras &
Esoteric Healing

Zachary F.
Lansdowne
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Quando a mente está quieta e
concentrada« uma pessoa fica em
sintonia com 'HXV« (e é)
sobrecarregada com energia elétrica de
Deus (que) está fluindo através dela «
isso é conhecido como PRANIC
HEALING.
«$PDLRULDGRVlivros sobre (cura)
magnética ou  PRANIC HEALING  
aconselham o curador a agitar ou
FKDFRDOKDUDVPmRV«
(para evitar) curadores, tendo, alguns ou
todos os sintomas de seus pacientes.
Discussão sobre a diferença entre
PRANIC HEALING e Cura Divina.
Discussão sobre o Poder do
Pranayama e PRANIC HEALING.
PRANIC HEALING (ou) Prana então
pode ser liberado ´jYRQWDGHµ
para o paciente com necessidade de
cura.
Energia Prânica (então) flui para o
corpo do paciente.
O controle de vibração Prana ...
(conduz) um yogue (para) a
realização do auto - PRANIC
HEALING«
(Praticantes) podem transmitir Prana na
cura de doenças mórbidas.
No termo PRANIC HEALING os
seguintes trechos podem ser
observados:
É a abordagem do PRANIC
HEALING a cura do corpo físico,
direcionando Prana«
Antes de prosseguir com o PRANIC
HEALING, é importante que o (a
energia do) paciente seja diagnosticada
com cuidado. Se a inteligência
Superior foi invocada para ajudar,
então esta inteligência (Divina) é capaz
de dirigir as energias necessárias (na)
forma de PRANIC HEALING
O CURADOR PRÂNICO tenta
estimular ou abstrair a energia de um
ou mais chacras de um paciente (de
acordo com a necessidade do paciente).
NOTA: Nós acreditamos que o termo
Curador Prânico foi usado pela
primeira vez por este autor, em 1986,
antes da publicação dos livros do
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1986,
Llewellyn,
MN, US

1987, York
Beach, USA

Complete Book of
Witchcraft

The Eyes have it:
A Self-Help
Manual for Better
Vision

Raymond
Buckland

Earlyne
Chaney

Mestre Choa Kok Sui
Lição 13: Cura Áurica, PRANIC
HEALING, Cura de Ausente, Cura,
com cor, Terapia com cristais«
Pensamento positivo
Você pode fazer PRANIC HEALING
ou Cura Áurica (à Distância)    
Dois métodos de fazer a cura prânica,
(podem ser usados) quando o paciente
não está fisicamente presente  
  
Ambos Cura Áurica e  PRANIC
HEALING (à distância) pode ser feito
usando uma boa e clara, fotografia da
pessoa  
O magnetismo do  PRANIC
HEALING   flui de suas mãos «
O calor aumenta a circulação.

DEVE SER NOTADO QUE O PRIMEIRO LIVRO DO MESTRE CHOA KOK SUI FOI
LANÇADO EM DEZEMBRO DE 1987
1987,
The Ancient Art
Master Choa
Este é o primeiro livro publicado do
Philippines
and Science of
Kok Sui
Mestre Choa Kok Sui sobre  PRANIC
Pranic Healing
HEALING
1996, USA
Prana, The Secret Atreya
PRANIC HEALING é usado como
of Yogic Healing
um complemento, e não como uma
competição para os regimes alopáticos
de cuidados de saúde ocidental
1997, India
L.R.
Pranic Healing
Por favor, note: O termo PRANIC
Chowdhry
using Breathing
HEALING é parte do título deste
with Healing
livro
1998, USA
PracticalAyurveda: Atreya
É possível ter um efeito terapêutico«
Secrets for
usando PRANIC HEALING

1999, Delhi,
India

Physical,
Sexual & Spiritual
Health
The Oneness
/Otherness
Mystery: the
Synthesis of
Science and
Mysticism

Sutapas
Bhattacharya

O TERMO PRANIC ENERGY HEALING
2003,
Eternal Wellnes
Carol &
(Chrystalis
Pennsylvania,
Robert
Readers)
US
Lawson
2005,
The Miracle of the Andy
Caponigro
Breath
California,
1st Print Canada
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Discute os processos convencionais e
paranormais de PRANIC
HEALING«e fala sobre os aspectos
mais complexos do fenômeno de cura
- como a regeneração do tecido e reações
imunológicas «
PRANIC ENERGY HEALING
é um talento LQDWRHPWRGRPXQGR«
No livro, o Capítulo 16 é intitulado
Cura com Energia Prânica« Eu
FKDPRHVVDKDELOLGDGHGH´PRANIC
ENERGY HEALINGµSRUTXHp
baseada na habilidade do curandor de
conscientemente transmitir Prana de
cura de uma pessoa para outra
É possível porque a força vital prânica
é a mesma em todas as criaturas vivas.

21 Out 2013 - Português	
  	
   Página	
  166	
  

2006,
Indianapolis,
US
2011, US

The Rite Way to
Immortality
$6XUYLYRU·V*XLGH
to Kicking
&DQFHU·V
Ass

F. Cantanza
Rite, Ph.D.,
D.H.H
Dena Mendes
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« deste sistema reside a ciência e a
prática chamada  PRANIC ENERGY
HEALING
PRANIC (ENERGY) HEALING
é um sistema altamente evoluído,
intrincado, e testado de medicina
energética que utiliza Prana (Energia)
para equilibrar, harmonizar, e
transformar a energia do corpo.
Nota: Parêntese na terminologia
Pranic Energy Healing são
terminologias deste Autor

21 Out 2013 - Português	
  	
   Página	
  167	
  

APÊNDICE B
RECURSOS USADOS PARA O MANUAL DO NÍVEL 1
Nome do Livro

Nome do Autor

©Ano

Color Cure
Esoteric Astrology
Esoteric Healing
Education in the New Age
Esoteric Psychology II
A Teatrise on Cosmic Fire
The Psychic Healing Book

A. Osborne
Alan Leo
Alice A. Bailey
Alice A. Bailey
Alice A. Bailey
Alice A. Bailey
Amy Wallace, Bill Henkin

1901
1983
1953
1953
1942
1925
1978

How God changes your Brain

Andrew Newberg ,
Mark Robert Waldman

2009

London Lectures
Evolution and Occultism
The Etheric Double
The Astral Body
The Mental Body
Prana, The Secret of Yogic Healing
Hands of Light

Annie Wood Besant
Annie Wood Besant
Arthur E. Powell
Arthur E. Powell
Arthur E. Powell
Atreya
Barbara Ann Brennan

1907
1896
1925
1927
1925
1996
1987

Natural Pet Healing - our psychic
spiritual Connection

Braschler

2003

Man-Visible and Invisible
The Chakras: A Monograph
Gems of Thought
Astral Plane
The Inner Life
The Hidden Life of Freemasonry
The Science of Sacraments

Charles W. Leadbeater
Charles W. Leadbeater
Charles W. Leadbeater
Charles W. Leadbeater
Charles W. Leadbeater
Charles W. Leadbeater
Charles W. Leadbeater

1902
1927
1911
1973

A Study of Taoist Acupunture and
Moxibustion

Cheng-Tsai Liu Liu Zhen-Cai,
Ka Hua

1999

Edgar Cayce On the Power of
Stones and Crystals

Dan Campell, Color,
Charles Thomas Cayce

1989

The Tao of Health, Sex and
Longevitiy: A modern Practical
Guide to the ancient way

Daniel P. Reid

1989

Cosmic Doctrine
Reincarnation & Karma
Story of Karma
Life´s Hidden Secret
The Principle of Light and
Color

Dione Fortune
Edgar Cayce
Edgar Cayce
Edward G. Collinge

1995
2006
1994
2003

Edwing D. Babbit

1878

Inner Bridges: A Guide to Energy
Movement and Body Structure

Fritz Frederick Smith
M.D.

1986
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1927
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Nome do Livro
Transitions to a Heart Centered
World: Through the Kundalini Yoga
and Meditation

Nome do Autor

©Ano

Guru Rattana Ph.d

1988

The Theosophist
The Secret Doctrine
Occultism of the Secret Doctrine

H.P. Blavatsky
H.P. Blavatsky
H.P. Blavatsky

1887
1888
1888

Lucifer: A Theosophical Magazine,
March to August

H.P. Blavatsky, Annie
W.Besant

1892

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
Chakra Therapy: For Personal
Growth & Healing

Jose Silva

1989

Keith Sherwood

1988

The Art of Spiritual Healing

Keith Sherwood

1985

Chakra Healing and Karmic
Awareness

Keith Sherwood

2005

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
Miracles through Pranic Healing

Master Choa Kok Sui
Master Choa Kok Sui

2005
2004
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Nome do Livro
Achieving Oneness with the Higher
Soul

Nome do Autor

©Ano

Master Choa Kok Sui

2005

Possible Miracles
Prana Psychotherapy
Pranic Crystal Healing
Ritual Healing in Suburban America
Hands on Spiritual Healing

Master Choa Kok Sui
Master Choa Kok Sui
Master Choa Kok Sui
Meredith B. McGuire
Michael Bradford

2004
1989
1996
1988
1993

Hypnotic Leadership: Leaders,
Followers and the Loss of the Self

Misha Popper

2001

Learn the Art of Psychic Defense,
Remote 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

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
Rosicrucian Digest
Kahuna Healing

Rosicrucians Editors
Rosicrucians Editors
Serge Kahili King

1936
1940
1983

Mastering your Hidden Self: A
Guide to the Huna Way

Serge Kahili King

1985

Urban Shaman

Serge Kahili King

1990

The Chakras and the Human
Energy Fields

Shafica Karagulla MD,
Gelder Kunz

1989

The Life Divine
Fluid Physiology and Pathology in
Traditional Chinese Medicine

Sri Aurobindo

1985

Steven Clavey

1995

Kundalini Yoga
The Kybalion

Swami Sivananda
The Three Initiates

1978
1908

The Universal Healing Art of JingQi-Shen

Ven Rinchen Chodak

2006

Thought Vibration or the Law of
Attraction in the Thought World

Wiliam Walker Atkinson

1908
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Self-Healing by Thought Force
The Science of Psychic Healing
Fourteen Lessons in Yogi
Philosophy and Eastern Mysticism

Wiliam Walker Atkinson
Yogi Ramacharaka

1907
1909

Yogi Ramacharaka

1903

The Science of Breath
Hindu Yogi Breathing Exercise
Hatha Yoga: The Yogi Philosophy
of Physical Well-Being

Yogi Ramacharaka
Yogi Ramacharaka

1909
1909

Yogi Ramacharaka

1932

Yoshiaki Omura

1982

Acupuncture Medicine. Its
Historical and Clinical Background
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

New Chakra Healing: Revolution
32-Center Energy System

Cyndi Dale

1996

Prisoners of Earth: Psychic
Possession and Its Release

Aloa Starr

1987

Filters of Reproduction of Sunlight
and Daylight and the Determination

Raymond Davis,
Kasson Stanford Gibson

1931

Taoist Cosmic Healing
Amazing Secrets of Psychic Healing
Rules for Spiritual Initiation
The Chakras & Esoteric Healing
Psychic Development for Beginners
Soul Psychology: Keys to Ascension
Hidden Mysteries
Deep Journey: Experimental
Psychotherapy with Dreams

Mantak Chia
Benjamin O. Bibb
Zachary F. Landsdowne
Zachary F. Landsdowne
William W. Hewitt
Joshua David Stone
Joshua David Stone

2001
1878
1990
1986
1996
1994
1997

Keneth Kelzer

1999

Crystal Healing - The Next Step
Battling Dark Forces
Crystal Awareness

Phyllis Galde
Torkom Sarayadarian
Catherine Browman

1988
1998
1987

This New Age Primer: Spiritual
Tools for Awakening

Hallie Deering

1993

Sedona: Beyond the Vortex

Richard Danneley

1994

The Human Aura: How to Activate
and Energize Your Aura and
Chakras

Mark L,
Elizabeth Clare

Prophet

1971

Discontentment: Being Content in a
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Discontented World

Larry D. Black

2006

Achieving a Mind-Body-Spirit
Connection: A Stress Management
Workbook

Brian Luke Seaward

2005

Arnold Mindell,
Sisa Sternback-Scott,
Becky Goodman

1984

Leela: Game of Knowledge

Harish Johari

1980

Yoga and Psychotherapy: The
Evolution of Consciousness

Swami Rama, Rudolph
Ballentine, Ajaya (Swami)

1976

Dream Body: The Body's Role in
Revealing the Self

Tibetan Buddhist Medicine and
Psychiatry: The Diamond Healing Terry Clifford 1984
Health Hints for Four Fold Health

Frank Homer,
Harietta Augusta Curtiss

1936

Energy Tapping for Trauma

Fred Gallo

2007

Complete Reiki Handbook: Basic
Introduction and Methods of
Natural Application

Walter Lüböck Govinda

1994

A Handbook of Chakra Healing:
Spiritual Practice for Health,
Harmony and Inner Peace

Kalasharta Govinda

2004

Therapeutic Touch: Inner
Workbook

Dolores Krieger

1997

Transmission of Awakening: The
Teaching of Aziz

Aziz Kristof

1999

Crystal Co-Creator

Dorothy Roder

1994

Sacred Sounds: Magic & Healing
through Words & Magic

Ted Andrews

1992

Beyond the Body: The Human
Double and the Astral Plane

Benjamin Walker

1974

M. K. Gupta

2004

Amorah Quan Ying

1997

Healing through Reiki
The Pleiadian Tantric Workbook:
Awakening Your Divine Ba

Eastern and Western Approach:
Health, Happiness and Longevity Sukhraj S. Dhillon
The Apocalypse and Initiation
Charms, Spells and Formulas for the
Making and use of Gris-Gris, Herbs
The Size of God: The Theology of
Bernard Loomer in Context

Daisy E. Grove

1926

Ray T. Malbrough

1986

Bernhard Loomer

1987
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Healing yourself with Light
Aztec Christic Magic

Launa Huffines
Samael Aun Weor

1995
2008

The Da Vinci Gospel:What Dan Brown Samuel Aun Weor
didn't say & you were afraid to ask

2005

The Power of the Ray
The Book of Shamanic Healing
Gemstones A to Z
Tai Chi: The Supreme Ultimate
Cultural Contours of India

S.G. Ouseley
Kirstin Madden
Diana Stein
Lawrence Falante
Dr. Satya Prakash

1951
2002
2008
1981
1981

Basic Psychic Development: A
User's Guide to Auras, Chakras &
Clairvoyance

John Friedlander,
Gloria Hemsher

1999
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APÊNDICE C
MENSAGEM PARA PRATICANTES
MENSAGEM

Ao completar este curso, por favor, começe a praticar imediatamente. E é
aconselhável que você contine a rever esse curso muitas vezes. Isto irá permitir
que você atinja o grande benefício desses ensinamentos.
Imediatamente é dada a você a oportunidade de reduzir o sofrimento no mundo e
melhorar o seu bem estar pessoal todos os dias de sua vida.
O conhecimento antigo aqui apresentado como cura energética fornece a cada aluno
uma oportunidade inestimável para entender mais sobre as forças que influenciam a
nossa vida cotidiana.
´Saberµ uma coisa - é importante.
0DVWDPEpPpQHFHVViULR´HQWHQGHUµHVWD´FRLVDµ muito profunda e completamente.
´LembrDUµ alguma coisa - significa que estamos cientes de um certo nível de
conhecimento sobre a coisa que pensamos que entendemos.
´3UDWLFDUµestes ensinamentos muda nossa vida. Praticar nos orienta alcançar o
objetivo - que é ´'RPLQDUµ essas técnicas e tratamentos - a fim de se tornar
proficiente no que estamos fazendo. Através deste esforço, nós também nos
tornamos seres humanos mais compassivos e evoluímos espiritualmente.
Quanto mais você praticar, mais você vai desenvolver a confiança e sua capacidade
de aprender será melhorada no futuro.
DOS ENSINAMENTOS QUE VOCÊ RECEBEU SOBRE CURA COM
ENERGIA PODE-SE VER CLARAMENTE QUE ESTA FORMA DE
TRATAMENTO COM ENERGIA EXISTIU DURANTE SÉCULOS.
ESTA COMPILADORA RECONHECE MAHA ATMA CHOA KOK SUI COMO
UM GRANDE MESTRE DE ENERGIA. ELE DESTACA-SE NA GALAXIA DOS
MUITOS AUTORES - QUE TROUXERAM TRATAMENTO ENERGÉTICO ²
PARA A MENTE DAS PESSOAS MODERNAS. ELE É UM GRANDE MESTRE
ESPIRITUAL.
É EM GRANDE PARTE DEVIDO AO SEU ENTENDIMENTO QUE OS
TRATAMENTOS &20(1(5*,$6®2´UMA PONTE PARA A
(63,5,78$/,'$'(µ - JUNTAMENTE COM SUA DEDICAÇÃO À
HUMANIDADE, POR ISSO QUE ESTA COMPILADORA RECOMENDA
FORTEMENTE A TODAS AS PARTES INTERESSADAS - LER SEUS LIVROS
SOBRE AMBOS, OS TRATAMENTOS E ESPIRITUALIDADE.
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APÊNDICE D
O MUDRA KHECHARI

A representação mais precisa do mudra está relacionada com as práticas do Chi
Kung ou Qi Gong chinês. A grande explicação do Instituto Shaolin Wahnam
IRL´Ele está relacionado com as pequenas técnicas universais, muitas vezes,
praticadas por praticantes de chi kung e de artes marciais para conectar o canal
frontal e dorsal e criar o IOX[RGHyUELWDPLFURFyVPLFDµ
Here is an excerpt from Sifu Stier on this forum: "The Internal Martial Arts...such
as the various styles of Tai-Chi, Pa-Kua, and Hsing-Yi...advocate placing the tip of
the tongue on the roof of the mouth behind the front teeth...and also to keep the
upper and lower teeth slightly touching while practicing any Chi-Kung/Qi-Gong
method. Such placement of the tongue and the teeth allows the intrinsic Energy
(chi/qi) which rises in the front and back centerline Meridian Channels to
communicate with one another at their end points inside the mouth.
Aqui está um treFKRGR6LIX6WLHUQHVWHIyUXP´As Artes Marciais Internas ... tais
como, os vários estilos de Tai-Chi, Pa-Kua, e Hsing-Yi ... práticas de defesa que
usam a ponta da língua no céu da boca, por trás dos dentes da frente ... e também
mantem os dentes superiores e inferiores ligeiramente tocados ao praticar qualquer
método Chi-Kung/Qi-Gong. Tal posicionamento da língua e dos dentes permite que
a energia intrínseca (chi / qi), suba nos canais meridianos frontal e dorsal para
comunicar-se um com o outro nos seus pontos finais no interior da boca.
A parte dorsal do canal central (Vaso Governador / Tu-Mai) tem seu último ponto
de energia sobre a linha da gengiva do maxilar superior entre os dois dentes
superiores da frente. A energia Chi nesta linha sobe com mais facilidade do que ela
pode descer ... e muitas vezes tem dificuldade para subir também. A parte frontal do
canal central (Vaso da Conceptor / Jen-Mai) tem seu último ponto de energia na
linha da gengiva da mandíbula entre os dois dentes inferiores da frente.
A energia chi nesta linha geralmente é capaz tanto de subir como descer com igual
facilidade. Assim ... quando os dentes superiores e inferiores estão ligeiramente se
tocando e a língua é devidamente colocada ... qualquer energia que sobe no canal
GRUVDODRVHX~OWLPRSRQWRGDOLQKDGDJHQJLYDVXSHULRUVHUiFDSD]GH´FRPXQLFDUVHµH´FRQHFWDU-VHµFRPDHQHUJLDTXHVREHQRFDQDOIURQWDODRVHX~OWLPRSRQWRGa
OLQKDGDJHQJLYDLQIHULRUSRUPHLRGD´SRQWHGHHQHUJLDµGDOtQJXDHGHQWHV
Então ... quando a energia do canal frontal Vaso Conceptor desce e afunda para o
períneo, espaço abaixo e atrás dos genitais ... ele vai puxar o Chi do Canal dorsal
Vaso Governador através da boca até descer para o períneo também. Este é o
chamado pequeno círculo do Céu ... elevando-se pelos Canais frontal e dorsal
simultaneamente ... então ambos descendente através do central dorsal para a
períneo novamente. Este é um circuito de energia eletromagnética completo que tem
que ser totalmente funcional, a fim de alcançar todos os benefícios e as habilidades
de qualquer boa prática chikung / TLJRQJ´.
http://www.wongkiewkit.com/forum/archive/index.php/t-4086.html - this is the
forum mentioned
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APÊNDICE E
PERMISSÃO DO AUTOR PARA DIVULGAR A MEDITAÇÃO PARA A PAZ
PLANETÁRIA
(também conhecida como ² Meditação dos Corações Gêmeos)

AUTORIZAÇÃO PARA REPRODUÇÃO
MEDITAÇÃO DOS CORAÇÕES GÊMEOS É UMA FERRAMENTA
MUITO PODEROSA PARA TRAZER A PAZ MUNDIAL;;
PORTANTO, ESSA TÉCNICA DE MEDITAÇÃO DEVE SER
DIVULGADA.
O AUTOR POR MEIO DESTA, CONCEDE PERMISSÃO A TODOS OS
INTERESSADOS PARA REIMPRIMIR, COPIAR NOVAMENTE,
REPRODUZIR O PRESENTE CAPÍTULO, DESDE QUE SEJA FEITO A
DEVIDA REFERÊNCIA.
(ASSINADO) CHOA KOK SUI
- ¶The Ancient Art and Science of Pranic Healingµ, ©1990,

2nd Edition 1992, 1994, 1995, 1996, Reimpressão India
por Master Choa Kok Sui, Páginas 227-239

Sem sair de casa, pode-se saber tudo o que há no céu e na terra.
Sem espiar pela janela, pode-se ver os caminhos do céu.
Aqueles que saem aprendem cada vez menos quanto mais viajam.
Por isso é que o sábio sabe tudo sem sair do lugar, vê tudo sem olhar, não faz nada e ainda atinge
(o objetivo)
- Lao Tzu, Tao Te Ching

A meditação deve ser dirigida para a realização da unidade com Deus. Sua total atenção deve ser
dada para a realização de Deus, tendo sempre em mente que o reino de Deus está dentro de você,
nem aqui nem lá, mas dentro de você.
- Joel Goldsmith

TÉCNICA DE ILUMINAÇÃO ou Meditação dos Corações Gêmeos é uma técnica
que visa atingir a consciência cósmica ou iluminação.
Também é uma forma de serviço para o mundo, porque o mundo é harmonizado a
um certo grau através da bênção de toda a Terra com bondade amorosa.
Meditação dos Corações Gêmeos é baseada no princípio de que alguns dos
principais chakras são pontos de entrada ou portas de entrada para certos níveis ou
horizontes de consciência.
Para alcançar a iluminação ou consciência cósmica, é necessário ativar
suficientemente o chakra da coroa.
Os Corações Gêmeos referem-se ao Chakra do Coração, que é o centro do coração
emocional, e o Chakra da Coroa, que é o centro do coração Divino.
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Quando o Chakra da Coroa é suficientemente ativado, suas 12 pétalas internas se
abrem e viram para cima como um cálice de ouro, coroa dourada, lótus dourado ou
flor de ouro para receber energia espiritual que é distribuída para outras partes do
corpo. Também é simbolizado como o Santo Graal.
A coroa usada por reis e rainhas é uma pobre réplica ou símbolo do indescritível
resplandecente chakra da coroa de uma pessoa espiritualmente desenvolvida.
A coroa de ouro, que está girando muito rápido se parece com uma chama brilhante
de luz no topo da cabeça. Isto é simbolizado pela mitra usada pelo papa, cardeais, e
bispos.
Quando o Chakra da Coroa é altamente ativado, um halo é produzido em torno da
cabeça.
É por isso que os santos de diferentes religiões têm um halo em torno de sua cabeça.
Como há diferentes graus de desenvolvimento espiritual, o tamanho e o brilho do
halo também variam.
Quando uma pessoa faz Meditação dos Corações Gêmeos, a energia Divina desce
até o Praticante enchendo-o de luz Divina, amor e poder.
O Praticante torna-se um canal desta energia Divina.
Na Yoga Taoísta, esta energia 'LYLQDpFKDPDGDGH´+HDYHQ.Lµ. Na Cabala, isso é
chamado de ´SLODUGHOX]µ, referindo-se ao que os clarividentes, literalmente, veem
como um pilar de luz.
Os iogues indianos chamam este pilar de luz de ponte espiritual de luz ou
´$QWDKNDUDQDµ2VFULVWmRVFKDPDPLVVRGH´GHVFLGDGR(VStULWR6DQWRµ, que é
simbolizada por uma coluna de luz com uma pomba descendente. Nas artes cristãs,
esta é mostrada em imagens de Jesus ou Santos com uma coluna de luz branca em
cima de sua cabeça com uma pomba branca descendente. Isso é para simbolizar a
descida da energia Divina. Os aspirantes espirituais que praticaram a meditação por
bastante tempo, podem sentir que estão sendo envolvidos pela deslumbrante, às
vezes ofuscante, luz ou sentir sua cabeça cheia de luz ofuscante. Esta tem sido uma
experiência comum entre yogis avançados e santos de todas as religiões. Se você
estudar as escrituras sagradas de diferentes religiões, você vai notar a semelhança em
suas experiências.
O chakra da coroa só pode ser ativado suficientemente quando o chakra do coração
é suficientemente ativado primeiro. O chakra do coração é uma réplica do chakra da
coroa. Quando você olha para o chakra do coração, ele se parece com um chakra da
coroa interno, que tem 12 pétalas douradas.
O chakra do coração é a correspondência inferior do chakra da coroa:
O chakra da coroa é o centro da iluminação e do amor Divino ou unidade com
tudo. O chakra do coração é o centro das emoções superiores.
É o centro da compaixão, alegria, afeição, consideração, misericórdia e outras
emoções refinadas. É somente através do desenvolvimento das emoções superiores
refinadas que possivelmente pode se experimentar o Amor Divino. Explicar o que é
Amor e Iluminação Divina para uma pessoa comum é como tentar explicar o que é a
cor para um cego.
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Há muitas maneiras de ativar os chakras do coração e coroa. Você pode usar
movimentos físicos ou hatha ioga, técnicas de respiração yogue, mantras ou palavras
de poder, e técnicas de visualização. Todas estas técnicas são eficazes, mas não são
rápidas o suficiente.
Uma das formas mais eficazes e mais rápidas para ativar esses chakras é fazer a
meditação da bondade amorosa, ou abençoar toda a Terra com bondade. Ao utilizar
os chakras do coração e coroa para abençoar a Terra com bondade, estes tornam-se
canais de energias espirituais, ficando, assim, ativados no processo.
Abençoando a Terra com bondade amorosa, você está fazendo uma forma de
serviço ao mundo. E abençoando a Terra com bondade amorosa, você será
abençoado muitas vezes em retorno. É abençoando que você é abençoado. É dando
que você recebe. Esta é a lei!
Uma pessoa com um chakra da coroa suficientemente ativado não necessariamente
alcança a iluminação pois ela ainda tem que aprender a ativar o chakra da coroa para
alcançar a iluminação. É como ter um computador sofisticado, mas sem saber como
operá-lo.
Uma vez que o chakra da coroa foi suficientemente ativado, então você tem que
fazer a meditação na luz, no mantra aum ou amém, e no intervalo entre os AUMs ou
améns. Intensa concentração deve ser focada não só no mantra aum ou amém, mas
especialmente no intervalo entre os dois aums ou améns. É pela plena e intensa
concentração na luz e nos intervalos (momentos de silêncio) entre os dois AUMs ou
améns que a iluminação ou samadhi é conseguido!
Com a maioria das pessoas, os seus outros chakras são bastante ativados. O chakra
básico, chakra sexual e chakra do plexo solar são ativados em praticamente todas as
pessoas. Com estas pessoas, os seus instintos de auto sobrevivência, desejo sexual e
sua tendência a reagir com suas emoções inferiores são muito ativos. Com a difusão
da educação moderna e trabalhos que exigem também o uso da faculdade mental. O
ajna chakra e o chakra da garganta são desenvolvidos em muitas pessoas. O que não
se desenvolve na maioria das pessoas são o chakra do coração e o chakra da coroa.
A educação moderna, infelizmente, tende a enfatizar o desenvolvimento do chakra
da garganta e o chakra ajna ou o desenvolvimento da mente concreta e mente
abstrata.
O desenvolvimento do coração tem sido negligenciado. Devido a isso, você pode
encontrar uma pessoa que é muito inteligente, mas muito abrasiva. Este tipo de
pessoa ainda não amadureceu emocionalmente ou o seu chakra do coração é
bastante subdesenvolvido.
Embora ela seja inteligente e talvez ´EHP-VXFHGLGDµ, suas relações humanas podem
ser muito pobres, quase não tem amigos e pode não ter nenhuma família
Assim, através da prática da Meditação dos Corações Gêmeos, uma pessoa torna-se
harmoniosamente equilibrada. Isto significa que os principais chakras estão mais ou
menos balanceadamente desenvolvidos.
Quer a mente abstrata e concreta seja utilizada de forma construtiva ou destrutiva
depende do desenvolvimento do chakra do coração. Quando o chakra do plexo solar
é superdesenvolvido e o chakra do coração é subdesenvolvido, ou quando as
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emoções inferiores estão ativas e as emoções superiores estão subdesenvolvidas,
então provavelmente a mente será usada de maneira destrutiva. Sem o
desenvolvimento do coração na maioria das pessoas, a paz mundial seria um sonho
inatingível. É por isso que o desenvolvimento do coração deve ser enfatizado no
sistema educacional.
Pessoas com menos de 18 anos de idade não devem praticar a Meditação dos
Corações Gêmeos pois o seu corpo ainda não pode suportar tantas energias sutis.
Isso pode até mesmo manifestar paralisia física a longo prazo.
As pessoas com doença cardíaca, hipertensão ou glaucoma também não devem
praticar Meditação dos Corações Gêmeos, pois podem piorar sua condição.
É importante que as pessoas que pretendem praticar a meditação dos Corações
Gêmeos com regularidade pratiquem a auto-purificação ou construção de caráter
através da reflexão interna diária.
Meditação dos Corações Gêmeos não só ativa o chakra do coração e da coroa,
mas também os outros chakras. Devido a isto, tanto características positivas como
negativas do Praticante serão ampliadas ou ativadas. Isto pode facilmente ser
verificado pelo próprio Praticante e através da observação clarividente.
PROCEDIMENTO:
1. Limpeza do corpo etérico através de exercícios físicos. Faça exercício físico
por cerca de cinco minutos para limpar e energizar seu corpo etérico.  Matéria de luz
acinzentada ou prana usado é expulso do corpo etérico com o exercício.
Exercícios físicos também minimizam uma possível congestão prânica, já que a
Meditação dos Corações Gêmeos gera uma grande quantidade de energias sutis no
corpo etérico.
2. Invocação para bênção Divina. Você pode fazer sua própria invocação. Aqui está
um exemplo que o autor geralmente usa:
Pai, eu humildemente invoco Tua bênção divina!
Para Proteção, Orientação, Ajuda e Iluminação
Com gratidão e em plena fé!
Invocação da bênção da Divina Providência ou guias espirituais é muito importante.
Todo aspirante espiritual sério geralmente tem guia espiritual (espirituais) esteja ele
consciente deles ou não. A invocação é necessária para sua proteção, ajuda e
orientação. Sem a invocação, a prática de qualquer técnica de meditação avançada
pode ser perigosa.
3. Ativando o chakra do coração-Abençoando a Terra inteira com bondade amorosa.
Pressione seu chakra frontal do coração com a face dos dedos por alguns segundos.
Isto é para obter mais fácil a concentração no chakra frontal do coração.
Manual de Pranic Energy Healing Nível I Ver 4
  

21 Out 2013 - Português	
  	
   Página	
  179	
  

Concentre-se no chakra frontal do coração e abençoe a Terra com bondade
amorosa. Quando estiver abençoando, você pode visualizar uma Terra muito
pequena à sua frente. O autor geralmente usa a seguinte bênção:
ABENÇOANDO A TERRA COM BONDADE AMOROSA
Do coração de Deus
Que a Terra inteira seja abençoada com amor e bondade
Que toda a Terra seja abençoada com grande alegria, felicidade e paz Divina.
Que a Terra inteira seja abençoada com compreensão, harmonia, boa vontade e
Desejo de fazer o bem. Assim seja!
Do coração de Deus, que o coração de todos os seres sencientes
seja preenchido com amor e bondade Divina.
Que o coração de todos os seres sencientes
Seja preenchido com muita alegria, felicidade e paz Divina.
Que o coração de todos os seres sencientes
Seja preenchidos com entendimento, harmonia, boa vontade e
O Desejo de fazer o bem
Com gratidão ... Assim seja!
Para os iniciantes, essa bênção é feita apenas uma vez ou duas. Não exagere
abençoando no início. Alguns podem até sentir uma leve congestão prânica ao redor
do coração. Isto porque o seu corpo etérico não está suficientemente limpo.
Aplique varredura localizada para remover o congestionamento.
Essa bênção não deve ser feita mecanicamente. Você deve sentir e apreciar
totalmente as implicações em cada frase. Você também pode usar a visualização.
Ao abençoar a Terra com bondade amorosa, visualize a aura da Terra tornando-se
rosa azulado deslumbrante. Ao abençoar a Terra com grande alegria, felicidade e paz,
visualize as pessoas com problemas difíceis sorridentes, seus corações cheios de
alegria, fé, esperança e paz. Visualize os seus problemas tornando-se mais leves e
seus rostos se iluminando.
Ao abençoar a Terra com harmonia, boa vontade e o desejo de fazer o bem, visualize
as pessoas ou nações à beira de lutar ou lutando entre si reconciliando-se. Visualize
essas pessoas renunciando as armas e abraçando-se. Visualize-as sendo preenchidas
com boas intenções e vontade de realizar estas boas intenções. Esta bênção podem
ser direcionadas para uma nação ou grupo de nações. Não dirija esta bênção para
lactentes, crianças ou pessoas porque elas podem ser sobrecarregadas pela intensa
energia gerada pela meditação.
4. Ativando o chakra da coroa³ Abençoando a Terra com bondade amorosa
Pressione a coroa com o dedo por alguns segundos a fim de facilitar a
concentração no chakra da coroa e abençoe toda a Terra com bondade amorosa.
Quando o chakra da coroa estiver suficientemente aberto, alguns de vocês sentirão
algo que floresce no topo da cabeça e alguns também vão sentir certa
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pressão sobre a coroa. Após o chakra da coroa ter sido ativado, concentre-se
simultaneamente nos chakras da coroa e do coração, e abençoe a Terra com bondade
amorosa várias vezes. Isso irá alinhar ambos os Chakras, tornando assim a bênção
muito mais potente.
5. Alcançando Iluminação³Meditação na Luz, no Aum ou Amém, e o intervalo
entre os dois AUMs ou améns. Para alcançar iluminação (expansão da consciência),
visualize um ponto de luz branca deslumbrante no topo de sua cabeça e,
simultaneamente, cante mentalmente a palavra Aum (Ah ³ omm³) or Amen
(Ah ³ men ³) e concentre-se nos intervalos (momentos de silêncio) entre os dois
AUMs (ou Améns), enquanto mantém o ponto de luz. Faça esta meditação por 10 a
15 minutos.
Quando você puder se concentrar inteira e simultâneamente no Ponto de Luz e nos
intervalos entre os dois A80V YRFr YDL H[SHULPHQWDU XPD ´H[SORVmR LQWHUQD GH
/X]µ.
Todo o seu ser vai ficar cheio de luz! Você terá seu primeiro vislumbre de
Iluminação e primeira experiência de êxtase Divino. Experimentar Consciência
Búdica ou iluminação é experienciar e entender o que Jesus quis dizer quando disse:
´Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de
OX]  /XFDV ´porque o Reino de Deus está no meio de vocêsµ
(Lucas 17:21).
Para algumas pessoas pode levar anos, antes que possam experimentar um
vislumbre inicial de iluminação ou Consciência Búdica. Para outros, pode demorar
apenas alguns meses, enquanto para outros, apenas algumas semanas. No caso de um
número muito reduzido, eles alcançarão a expansão inicial da consciência na primeira
tentativa. Isto geralmente é feito com a ajuda de uma pessoa ´experienteµ ou um
facilitador.
Ao fazer esta meditação, o aspirante deve ser neutro. Ele não deve ficar obcecado
com os resultados ou com excesso de expectativas. Caso contrário, ele estará, na
verdade, meditando sobre as expectativas ou os resultados esperados, em vez
de no ponto de luz, no Aum e nos intervalos entre os dois AUMs.
6. Liberando o excesso de energia. Depois da meditação, é importante que o excesso
energia seja liberado abençoando a Terra com luz, bondade, paz e prosperidade por
vários minutos até que você sinta que seu corpo está normalizado. Caso contrário, o
corpo etérico vai se tornar congestionado e o Praticante vai sentir dores de cabeça e
dores no peito. O corpo visível irá deteriorar-se, a longo prazo por causa do excesso
de energia. Outras escolas esotéricas liberam o excesso de energia, visualizando os
chakras projetando para fora o excesso de energia e estes se tornando menores e
mais fracos, mas essa abordagem não utiliza o excesso de energia para uso
construtivo.
7. Agradecendo. Após a meditação, sempre agradeça a Providência Divina e seus
guias espirituais pela bênção Divina.
Manual de Pranic Energy Healing Nível I Ver 4
  

21 Out 2013 - Português	
  	
   Página	
  181	
  

8. Além disso libere o excesso de energia e aumente o fortalecimento do corpo
através de massagem e mais exercício físico. Depois de meditar, massageie seu corpo
e faça exercício físico por cerca de cinco minutos para expelir mais prana usado
do corpo e, portanto, para liberar mais, limpar e reforçar o corpo visível. Isso
também irá facilitar a assimilação das energias prânica e espiritual, aumentando,
assim, a beleza e a saúde do praticante.
Massagem e exercício após a meditação também reduzem a possibilidade de
congestão prânica em certas partes do corpo, o que pode levar à uma doença. Você
também pode curar-se gradualmente de algumas doenças, fazendo exercícios depois
fazendo a Meditação dos Corações Gêmeos. É muito importante exercitar-se depois
da meditação;; caso contrário, o corpo físico visível, inevitavelmente enfraquecerá.
Embora o corpo etérico se torne muito brilhante e forte, o corpo físico visível ficará
fraco porque não vai ser capaz de suportar a energia que restou gerada pela
meditação, a longo prazo. Você tem que experimentar isso por si só para apreciar
plenamente .
Alguns têm a tendência de não fazer exercícios físicos após a meditação, mas para
continuar saboreando o estado de felicidade. Esta tendência deve ser superada;;
caso contrário, a saúde física irá deteriorar-se, a longo prazo.
Às vezes, quando um aspirante espiritual medita, ele pode experimentar movimentos
físicos incomuns por um período limitado de tempo. Isso é normal, uma vez que
seus canais etéreos estão sendo limpos. As instruções podem parecer muito
longas, mas a meditação é curta, simples e muito eficaz! Ela exige apenas
cerca de 20 minutos, excluindo o tempo necessário para os exercícios físicos.
Existem muitos JUDXVGHLOXPLQDomR$DUWHGH´LQWXLUµ RX´sintetizar o VDEHUGLUHWRµ
requer meditação constante por um longo período de tempo.
Abençoar a Terra com bondade amorosa pode ser feita em grupo como uma forma
de serviço para o mundo. Quando feita em grupo para esse fim, primeiro abençoe a
Terra com bondade amorosa através do chakra do coração, então pelo chakra da
coroa e, por fim, por meio de ambos os chakras. Libere o excesso de energia após o
fim da meditação. As outras partes da meditação são omitidas. A bênção pode ser
direcionada não só para a Terra inteira, mas também a uma nação ou grupo de
nações específicas. A potência da bênção é aumentada muitas vezes quando feita em
grupo em vez de individualmente.
Outra maneira de abençoar a Terra com bondade amorosa em grupo é através de
transmissão de rádio diária em um tempo apropriado com alguns ou a maioria dos
ouvintes participando.
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Meditação dos Corações Gêmeos
A descida da energia Divina durante a Meditação dos Corações Gêmeos:
Na tradição cristã, isso é chamado de a descida do Espírito Santo, na Yoga taoísta, a descida do
Heaven ki ou energia: na tradição cabalística, o pilar de luz;; Na ioga indiana, a ponte de luz
espiritual ou antakharana.
Assim coPRDFXUDSUkQLFDSRGH´PLODJURVDPHQWHµ curar doenças simples e graves, a
Meditação dos Corações Gêmeos, quando praticada por um grande número de
pessoas, também pode milagrosamente curar a Terra inteira, tornando toda a Terra
mais harmoniosa e pacífica. Esta mensagem é dirigida aos leitores com suficiente
PDWXULGDGHH´YRQWDGHGHID]HUREHPµ
AUMENTANDO SEU PODER DE CURA
Quando uma pessoa pratica a Meditação dos Corações Gêmeos diariamente ou
regularmente, seus principais chakras e auras vão aumentar de tamanho, tornando
seu corpo de energia mais dinâmico e mais forte.
Você pode realizar esse experimento simples para verificar a validade do que foi
afirmado:
1. Pergunte a alguém que é especialista nesta meditação ou vem praticando
esta meditação por, pelo menos, cerca de duas ou três semanas para executar este
experimento com você.
2. Escaneie seus principais chakras, auras interiores e exteriores antes de fazer a
meditação.
3. Enquanto a pessoa está meditando, aguarde três minutos antes de escanear os seus
principais chakras, auras interiores e exteriores e note a diferença de tamanho antes
e durante a meditação. Ao escanear as auras, mova-se gradualmente cinco metros
ou mais de distância da pessoa e tente sentir o seu corpo de energia. Você pode
sentir um formigamento ou sensação leve em suas mãos e dedos. Outros podem
sentir alguma espécie de corrente elétrica leve ou sensação.
Várias horas depois da meditação, os chakras e as auras gradualmente irão quase que
se normalizar aos seus antigos tamanhos, mas se esta meditação for praticada
diariamente por cerca de um ano, o tamanho de cada chakra vai aumentar de três ou
quatro para cerca de seis polegadas ou mais de diâmetro, enquanto a aura interior vai
expandir de cinco polegadas até cerca de um à dois 2 metros ou mais em raio. Isto é
devido aos efeitos cumulativos da meditação regular.
Um curador com chakras e aura interior grandes é poderoso e pode curar condições
simples muito mais rapidamente e quase que instantaneamente. Um curador prânico
intermediário proficiente deve ter pelo menos uma aura interior de um metro de raio,
e um curador prânico avançado, cerca de três metros. Um poderoso mestre curador
prânico pode ter uma aura interior de pelo menos 164 pés ou 50 metros de raio.
Uma pessoa com chakras e aura interior grandes é como uma grande bomba,
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enquanto uma pessoa com chakras e aura interior menores é como uma mini-bomba.
Assim, é muito vantajosa a prática desta meditação diária ou regularmente.
Ter um corpo energético poderoso e dinâmico não só aumenta o seu poder de cura,
mas também aumenta a efetividade e a produtividade em seu trabalho. Tendo
ensinado muitos alunos e conhecido todos os tipos de pessoas, o autor observou que
pessoas de sucesso e grandes executivos têm geralmente chakras maiores ³cerca de
cinco ou seis polegadas ou mais, e uma aura interior de cerca de 3 pés ou um ou mais
metros. Pessoas que têm personalidade magnética ou grande carisma geralmente têm
chakras e auras interior maiores do que as pessoas comuns e tendem a ter uma forte
influência sobre a maioria das pessoas.
Além disso, uma pessoa que medita regularmente se torna mais intuitiva e inteligente.
Quando ela se depara com um problema, ela terá aumentada a sua capacidade de ver
diretamente através do problema e encontrará as soluções corretas ou adequadas.
YOGA ARHÁTICA
Existem outras técnicas de meditação mais avançadas do que a meditação dos
Corações Gêmeos. Uma delas é a Yoga Arhática que é apenas para alguns poucos
escolhidos, Yoga Arhática é chamadDGH´\RJDGDVtQWHVHµ  Ela lida com a ativação
dos chakras, e o despertar da kundalini através de um método sistemático e seguro.
Um dos erros mais comuns e graves entre os praticantes esotéricos é tentar despertar
a kundalini para ativar os chakras. Um yogue ou praticante de chi kung
verdadeiramente avançado está ciente da necessidade de purificar a si mesmo e de
substancialmente ativar os chakras primeiro, antes de despertar a kundalini.
Caso contrário, uma congestão prânica grave ocorrerá se muita energia kundalini for
para os chakras relativamente subativados que ainda são pequenos em tamanho,
resultando em doenças físicas graves ou desconforto.
Assim, a prática de yoga Arhática deve ser, de preferência, sob a orientação de um
guru avançado ou mestre.
É por isso que o principal problema não é o aluno, mas o educador;; nosso próprio coração e mente
devem ser limpos, se quisermos ser capazes de educar os outros.
Sem uma mudança de coração, sem boa vontade, sem a transformação interior que nasce da
autoconsciência, não pode haver paz, nem felicidade para os homens.
- J. Krishnarnurti., Education and the Significance of Life
... Amor sempre leva adiante o que há de melhor na criança e no homem.
A iluminação é o principal objetivo da educação.
- Alice Bailey, Education in the New Age
MEDITAÇÃO DOS CORAÇÕES GÊMEOS
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1. Para limpar o corpo etérico, faça exercício físico por cerca de cinco ou mais
minutos.
2. Invoque por bênção Divinas.
3. Para ativar o chakra do coração, concentre-se nele e abençoe toda a Terra
com bondade amorosa.
4. Para ativar o chakra da coroa, concentre-se nele e abençoe toda a Terra
com bondade amorosa. Então, novamente abençoe a Terra com bondade
amorosa simultaneamente através dos chakras da coroa e do coração.
5. Para alcançar iluminação, concentre-se no ponto de luz, no aum ou
amen, e no intervalo entre os dois AUMs ou améns.
6. Para liberar o excesso de energia, abençoe a Terra com luz, amor e paz.
7. Agradeça.
8. Para liberar o corpo mais ainda do excesso de energia e fortalecê-lo, o
massageie e faça mais exercício físico.
ABENÇOANDO A TERRA COM BONDADE AMOROSA
Do coração de Deus.
Que toda a Terra seja abençoada com bondade amorosa.
Que toda a Terra seja abençoada com muita alegria, felicidade e paz Divina.
Que toda a Terra seja abençoada com compreensão, harmonia, boa vontade e desejo de fazer o bem.
Assim seja!
Do coração de Deus, que o coração de todos os seres sencientes seja preenchido com amor e bondade
Divinos.
Que os corações de todos os seres sencientes sejam preenchidos com muita alegria, felicidade e paz
Divina.
Que o coração de todos os seres sencientes seja preenchido com compreensão, harmonia, boa vontade e
o desejo de fazer o bem.
Com Gratidão, que assim seja!
AUTORIZAÇÃO PARA REPRODUÇÃO
MEDITAÇÃO DOS CORAÇÕES GÊMEOS É UMA FERRAMENTA
MUITO PODEROSA PARA TRAZER A PAZ MUNDIAL;;
PORTANTO, ESSA TÉCNICA DE MEDITAÇÃO DEVE SER IVULGADA.
O AUTOR POR MEIO DESTA, CONCEDE PERMISSÃO A TODOS OS
INTERESSADOS PARA REIMPRIMIR, COPIAR NOVAMENTE,
REPRODUZIR O PRESENTE CAPÍTULO, DESDE QUE A DEVIDA
REFERÊNCIA SEJA FEITA.
(ASSINADO) CHOA KOK SUI
- ´The Ancient Art and Science of Pranic Healingµ, ©1990,
2a Edição 1992, 1994, 1995, 1996, Reimpressão India
por Master Choa Kok Sui, Páginas 227-239
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APÊNDICE F
TEXTO PARA A MEDITAÇÃO PELA PAZ PLANETÁRIA
PRÁTICA DA MEDITAÇÃO PARA A PAZ PLANETÁRIA

(Instrutor, por favor use o C'´0HGLWDomRSDUDD3D]3ODQHWiULDµ, guiada pelo Mestre Choa Kok Sui.
Caso não haja instalações para o uso de um CD, o instrutor pode conduzir a meditação, no entanto, isto é
recomendado apenas se for absolutamente necessário.)

Invoquemos por Bênçãos Divinas
Ao Deus Supremo, ao Pai Divino, e Mãe Divina,
ao meu mestre espiritual, a todos os professores espirituais, a todos os mestres sagrados,
a todos os santos, todos os anjos, ajudantes espirituais, e todos os grandes,
Nós agradecemos por suas bênçãos, por sua orientação, seu amor Divino.
Nós agradecemos pela doçura Divina, Iluminação,
Unidade Divina, Ajuda Divina e Proteção.
Nós agradecemos em Plena Fé.

Lembre-se de um evento feliz
Não tenha pressa. Lembre-se de um evento feliz.
Reviva os sentimentos extraordinários de doçura, ternura e amor.
Você está sorrindo, você está cheio de amor e felicidade.
Suavemente e carinhosamente sorria para o seu centro de energia do coração.
O centro de energia do coração é um ser de amor Divino.
Suavemente e carinhosamente sorria para o seu coração.
Diga palavras de amor e doçura para o seu coração.
Aguarde pela resposta
Você consegue sentir o seu centro de energia do coração respondendo com amor,
com alegria e felicidade?
A sensação é fantástica!
Lembre-se de outro evento feliz. Reviva este evento feliz.
Sinta-o. Sorria para o seu centro de energia da coroa.
Seu centro de energia da coroa é um Ser de Amor Divino.
Diga palavras de amor a este ser de Amor Divino.
Carinhosamente e gentilmente sorria para o seu centro de energia da coroa.
Aguarde pela resposta.
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Você consegue sentir o seu centro de energia da coroa respondendo com Amor
Divino e doçura Divina?
Vamos abençoar a Terra com bondade amorosa.
Muito gentilmente toque seu coração com a mão esquerda.
Levante suas mãos ao nível do peito com as palmas voltadas para fora.
Silenciosamente repita depois de mim.
Senhor, faça-me um instrumento de Sua Paz.
Permita-se ser um canal para a paz Divina.
Sinta a paz interior dentro de você.
Abençoe a Terra com paz.
Imagine que há uma pequena Terra na sua frente, do tamanho de uma pequena bola.
Sinta a paz interior dentro de você.
Irradie esta paz para a Terra.
Sinta a paz interior dentro de você.
Compartilhe isso com a Terra a sua frente
Onde houver ódio que eu leve Amor.
Sinta o amor dentro de você.
Sinta a doçura dentro de você.
Permita-se ser canal para o amor Divino e doçura Divina.
Abençoe toda a Terra, cada pessoa, cada Ser com amor e doçura.
Imagine uma luz rosa clara irradiando de seu coração passando por suas mãos indo
para a Terra.
Onde houver ódio que eu leve Amor.
(Permita-se ser um canal para o amor Divino)
Onde houver ofensa, Perdão.
Abençoe a Terra com o espírito de reconciliação;; com o espírito de compreensão,
harmonia e paz Divina.
Onde houver desespero, Esperança;; dúvida, Fé.
Permita-se ser um canal para esperança e fé Divinas.
Abençoe toda a Terra com esperança e fé.
Abençoe as pessoas que estão tendo um momento difícil.
Abençoe-as com Esperança e Fé.
Abençoe-as com Força Divina.
Diga-OKHV´9RFrvai conseguir! Você está abençoado com esperança e com fé.µ
Onde houver trevas, Luz;; tristeza, Alegria.
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Abençoe toda a Terra com luz e alegria.
Especialmente as pessoas que estão com dor, as pessoas que estão tristes, pessoas
que estão deprimidas;;
Abençoe-as com a Luz Divina e a Alegria Divina.
Fique consciente de sua coroa. Silenciosamente siga-me.
Do coração de Deus,
Que toda a Terra seja abençoada com Bondade amorosa.
Permita-se ser um canal para o Amor Divino e Bondade Divina.
Abençoe a Terra com Amor e Bondade.
Imagine uma luz dourada irradiando de suas mãos para a pequena Terra na sua
frente.
Do coração de Deus,
Que toda a Terra seja abençoada com grande Alegria e Felicidade.
Sinta a alegria Divina e felicidade Divina.
Permita-se ser um canal para a alegria e felicidade Divina e compartilhe esta
Alegria e felicidade Divinas com toda a Terra.
Do coração de Deus
Que toda a Terra seja abençoada
com compreensão, harmonia e paz Divina;;
com Boa vontade e o desejo de fazer o bem.
Bênçãos para Todos.
Fique consciente de todo o seu corpo.
(Expire lentamente.)
Fique consciente de seu coração e sua coroa simultaneamente.
(Respire fundo. Inspire profundamente. Segure a respiração.)
Fique consciente de todo o seu corpo.
(Expire lentamente.)
Você consegue sentir todo o seu corpo cheio de êxtase Divino?
Imagine a pequena Terra na sua frente.
Mais uma vez, fique consciente de seu coração e de sua coroa.
(Silenciosamente repita depois de mim.)
Do coração de Deus,
Que cada pessoa, cada ser
Seja abençoado com amor Divino,
Seja abençoado com bondade.
Sinta a Bondade.
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Que toda a Terra, cada pessoa, cada ser
Seja abençoado com doçura, com doçura Divina,
com ternura, com aconchego, com carinho
com cura interior, com beleza interior,
com êxtase Divino, e Unidade Divina com Tudo.
Sinta a felicidade Divina, a doçura Divina, e compartilhe isso com toda a Terra,
com cada pessoa, cada ser.
(Gentilmente, abaixe suas mãos em seu colo.)
Imagine uma chama dourada na sua coroa.
Sinta a qualidade da chama dourada.
Sinta o amor, paz e felicidade Divina irradiando desta chama dourada.
Sinta a doçura Divina, a Alegria Divina.
(Gentilmente e silenciosamente cante o mantra, OM).
Fique consciente na quietude e no intervalo entre os dois OMs .
Faça isso amorosamente e com consciência.
Imagine a chama dourada novamente.
(Silenciosamente cante o mantra, OM. Cante o mantra, OM doze vezes.)
Fique consciente e deixe ir.
(Gentilmente e carinhosamente retorne para seu corpo agora!)
Sinta a felicidade, sinta o amor, sinta a doçura Divina.
(Lenta e delicadamente mova os seus dedos. Vamos liberar o excesso de energia.
Delicadamente levante as mãos novamente ao nível do peito com as palmas voltadas para fora.)
Imagine a pequena Terra na sua frente.
(Silenciosamente diga)
Que toda a Terra seja abençoada com Luz Divina, Poder Divino.
Que toda a Terra, cada Ser seja abençoado.
Que haja Paz, Harmonia, Progresso, Espiritualidade e Prosperidade para todos!
Bênçãos para todos!
Abençoe o seu país com a Luz Divina, Poder Divino,
com progresso, espiritualidade e abundância.
Abençoe sua cidade com paz e ordem, com espiritualidade,
com amor Divino e com prosperidade.
Abençoe seus entes queridos, seus parentes, seus amigos e associados
com amor Divino, com bondade
com doçura e com muita afeição!
Bênçãos para todos!
(Gentilmente,abaixe os seus braços.)
Nós vamos liberar o excesso de energia abençoando a Mãe Terra.
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Fique consciente dos seus pés e da base de sua coluna.
Imagine luz dourada descendo, descendo,descendo abaixo da terra cerca de três(3)
metros de profundidade.
Abençoe a Mãe Terra com a Luz Divina, Amor Divino, Poder Divino.
Bênçãos para a Mãe Terra!
Que a Mãe Terra seja abençoada,
Que a Mãe Terra seja regenerada.
Bênçãos para nossa Amada Mãe Terra!
Invocação de Agradecimento
Ao Deus Supremo, nós agradecemos por estas grandes, grandes bênçãos!
Ao Pai Divino, e Mãe Divina,
Nós agradecemos pela Felicidade Divina e estas inestimáveis Bênçãos!
Ao meu professor espiritual,
A todos os professores espirituais,
Aos Santos, Anjos Sagrados, Ajudantes Espirituais,
especialmente para os Anjos do amor e todos os Grandes Seres,
Obrigado por estas grandes, grandes bênçãos!
Obrigado pela experiência do amor e êxtase Divino!
Obrigado, em plena fé!
- Extraído do CD de Meditação para Paz Planetária,
por Master Choa Kok Sui, Producão executiva e
edição de voz por Charlotte Anderson.
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APÊNDICE G
A MEDITAÇÃO NA LUZ BRANCA
OUTRAS ESCOLAS DISCUTIRAM A MEDITAÇÃO NA LUZ BRANCA

Este método de limpeza geral e energização é geralmente chamado de Meditação na
luz branca ou meditação sobre o pilar do meio. Várias escolas esotéricas do Oriente e
Ocidente têm utilizado a técnica de Pilar do Meio.
As técnicas principais são a visualização e vocalização vibratória, ambos
facilitam o despertar da Árvore da Vida microcósmica, a ligação do mesmo com
sua analogia macrocósmica, e a manipulação consciente da energia vital. (para os
métodos técnicos atuais na íntegra, veja 5HJDUGLH·VThe Middle Pillar.)
O objetivo do exercício básico do Pilar do Meio e suas circulações contingenciais
não são apenas para tornar-se um canal disponível e consciente para a energia vital;;
Esta tarefa pode ser realizada muito mais simples e rapidamente com outros
métodos. A função primária do exercício é a comunhão consciente e eventual
integração dos vários níveis de funcionamento espiritual e psíquico. Quando
abordado a partir deste ângulo, o MPE (Exercício do Pilar do Meio) executa seu
dever admiravelmente e se torna uma ferramenta de treinamento magnífica.
It is as well to remark at this point that the MPE (Middle Pillar Exercise) seeks to
GUDZWKH(WKHULF/LJKWRU'LYLQH/LJKWIURPWKHPDFURFRVPWRWKHDVSLUDQW·V
highest center of consciousness, then on down through successively lower phases
and finally into mundane awareness.
É assim, que observamos neste ponto que o MPE (Exercício do Pilar do Meio)
procura chamar a Luz etérica, ou Luz Divina, do macrocosmo para o maior centro
de consciência do aspirante, em seguida, desce através de fases sucessivamente mais
inferiores e, finalmente, para a consciência mundana.
- ([WUDtGRGH´7KH0DJLFDO0HVVLDKµ
por Nicholas Graham Scheman,
www.christianhermetic.com/2009/05/
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APÊNDICE H
FONTES DE PESQUISAS

A compiladora do presente Manual foi a Transcritora, Compiladora e Editora destes
livros juntamente com Maha Atma Choa Kok Sui.
The Origin of Modern Pranic Healing and Arhatic Yoga, por Master Choa
Kok Sui, © 2006
Possible Miracles The Golden Lotus Sutra on Pranic Healing, por Master Choa
Kok Sui, © 2004
FONTES USADAS DURANTE A PESQUISA DO NOSSO GURUJI

Esoteric Healing by Alice Bailey. ©1953. New York. Lucis Publishing Company.
The Aura by W. J. Kilner. ©1911. York Beach, Maine. Samuel Weiser, Inc.
Theories of the Chakras: Bridge to Higher Consciousness by Hiroshi Motoyama. ©1981.
Wheaton, Ill. The Theosophical Publishing House.
Este livro trata dos experimentos científicos e experiência pessoal do Dr.
Hiroshi Motoyama sobre os Chakras.
Ele também dá instruções de como ativar os chakras.
Os meridianos da acupuntura chinesa são comparados com o nadis indianos.
Este livro é bastante interessante e muito informativo.
- ([WUDtGRGH´Miracles through Pranic HealLQJµpor Mestre
Choa Kok Sui, 4ª Edition, ©2004, Páginas 39 ² 41

Nosso Guruji discute muitas descobertas interessantes, sobre o corpo de
energia em seu livro, Milagres da Cura Pânica.
Os Chakras por C.W. Leadbeater. ©1927, The Theosophical Publishing House.
Adyar, Madras.
Este livro trata dos diferentes tipos de Prana. Ele também discute os efeitos
negativos do álcool, drogas e tabaco no corpo etérico.
Ele contém 10 ilustrações coloridas dos chakras (centros de energia), com base em
observações clarividentes do Sr. Leadbeater.
Esoteric Healing por Alice Bailey. ©1953. New York. Lucis Publishing Company.
The Aura por W. J. Kilner. ©1911. York Beach, Maine. Samuel Weiser, Inc.
The Etheric Double por A. E. Powell. ©1969. Wheaton, III. The Theosophical
Essencialmente, este livro é um tratado sobre o corpo etérico e fenômenos etéricos.
Seu conteúdo é em grande parte baseado nos escritos de Madame Blavatsky, CW
Leadbeater e Annie Besant.
Manual de Pranic Energy Healing Nível I Ver 4
  

21 Out 2013 - Português	
  	
   Página	
  192	
  

Esses videntes altamente desenvolvidos conduziram pesquisas de clarividência e
experimentos.
Eles gravaram as suas observações e conclusões em seus escritos durante os anos
1897-1923
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APÊNDICE I
MEDICINA TRADITIONAL CHINESA E
TRATAMENTOS ENERGÉTICOS

INTRODUÇÃO
Na Antiga Ciência Médica Chinesa, existem cinco níveis de habilidades de cura. O
primeiro é Tui Na. O curador usa as mãos para massagear. Isso também é chamado
de acupressão.
Este é o primeiro nível. No segundo nível, o curador médico usa ervas, às vezes
produtos animais e minerais para curar o paciente. No terceiro nível, o curador usa
acupuntura ou moxabustão. No quarto nível, o curador pratica acupuntura com a
projeção de energia chi nas agulhas, meridianos e órgãos internos.
Este é um nível elevado de habilidade de cura, onde é necessário mais anos de
formação e práticas na China antiga. O quinto nível requer a habilidade mais alta de
cura, que é a projeção de energia chi sem o uso de agulhas ou contato físico.
A energia chi é projetada perto ou a grande distância, como de um continente para
outro continente. Na antiga China e na Índia, as técnicas de projetar energia chi
perto ou à distância, sem ficar exausto foi um segredo muito bem guardado.
A projeção de energia chi sem contato físico é chamado de Chi Kung Médico, e é
dividido em duas escolas, a interna e a escola externa. A escola interna de Chi Kung
Médico é a mais popular. Leva muitos anos de prática, a fim de desenvolver a energia
chi substancial. O uso de uma energia chi interna, a fim de curar os pacientes é
desgastante e cansativo, e é por isso que os os médicos chineses estão autorizados a
curar apenas dois ou três pacientes por dia usando este método.
A escola externa de Chi Kung Médico é a escola menos popular e quase não é
conhecida pelo público. Esta escola usa a energia chi do ar e da terra, e a direciona
ao paciente para a cura. A escola externa de Chi Kung Médico é superior à escola
interna. O uso de chi kung médico externo não é exaustivo nem cansativo para o
praticante. Um bom Mestre de Chi Kung Médico Externo pode curar até 20-30
pacientes por dia.
De acordo com o Mestre Choa Kok Sui, a escola interna de Chi Kung Médico e a
escola externa de Chi Kung Médico são, na verdade, dois lados da mesma moeda.
Para se tornar um bom curador usando o chi externo, é preciso ter uma certa
quantidade de poder interno, o que, felizmente, a maioria das pessoas possuem.
Quanto maior o poder de chi interno de um praticante, maior a capacidade de
absorver e de projetar energia chi para o paciente. Energia chi interna pode ser
desenvolvida através da meditação. A ativação do chakra da coroa ou bai hui (ponto
de encontro de 100 caminhos) é muito importante. Portanto, é altamente
recomendável a prática da meditação dos Corações Gêmeos, uma vez que esta é uma
das maneiras mais rápidas para ativar o chakra da coroa.
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Bai Hui é o ponto de entrada de energia espiritual. Sem a sua ativação não é possível
desenvolver forte chi interno. Portanto, é altamente recomendável a prática da
meditação dos Corações Gêmeos.
A prática de exercícios físicos e respiratórios yogues é muito útil, uma vez que eles
vão aumentar seu poder de cura. Para se tornar ainda mais poderoso é aconselhável
praticar Yoga Arhática ou outras meditações superiores.
O Chi Kung Médico Externo como ensinado pelo Mestre Choa Kok Sui é muito
revolucionário. É fácil de aprender a praticar. Também utiliza pontos de acupuntura,
mas não os pontos de acupuntura comuns. Ele usa 11 pontos principais de
acupuntura chamados ta xue lun WDpWUDGX]LGRFRPR´JUDQGHµ[XHFRPR´SRQWRGH
DFXSXQWXUDµ H OXQ ´URGD GH ILDUµ). Ele também usa pontos de acupuntura semiprincipais chamados xiao xue lun [LDRpWUDGX]LGRFRPR´SHTXHQRµ).
Uma vez que os estudantes de Chi Kung Médico Externo não tem que aprender
centenas de pontos de acupuntura, mas, ao contrário, tem que aprender apenas um
pequeno número de grandes e semimaiores pontos de acupuntura, o aprendizado é
mais rápido e mais fácil.
Nos tempos antigos houve grandes trocas científicas e culturais entre a China e a
Índia. Na Índia, Chi Kung Médico Externo é agora chamado de Pranic Healing/
Cura Prânica. Os principais pontos de acupuntura são - chamados chakras, e os
pontos semimaiores de acupuntura são chamados de chakras menores. Mestre Choa
Kok Sui ensinou a Escola Externa de Chi Kung Médico de cura para o Ocidente e
outras partes do mundo, sob o nome de Pranic Healing/Cura Prânica.
- ExtratGRGH´Miracles Through Pranic Healingµ, por
Master Choa Kok Sui, ©2004, Introdução
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