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В ТОВА РЪКОВОДСТВО Е ИЗПОЛЗВАНО ЧЕРНО МАСТИЛО
ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ЦИТАТИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИ АВТОРИ.
ОСТАНАЛИЯТ ТЕКСТ Е В ЧЕРВЕНИКАВ ЦВЯТ.

С ЦЕЛ ДА СЕ ПОДДЪРЖА ПЪЛНА ЯСНОТА,
ТОВА РЪКОВОДСТВО ТРЯБВА ВИНАГИ
ДА СЕ ОТПЕЧАТВА В ДВА ЦВЯТА.

Текстовете от цитираните източници в това ръководство са изключени от
регистрирания с авторски права материал.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
 Това ръководство съдържа само обща информация за някои медицински
състояния и енергийни въздействия. То не е изчерпателно или пълно. За
информация относно медицински състояния и/ или лечение, моля отнесете
се към подходящи текстове и други източници.
 Предоставената информация няма за цел да бъде използвана като
медицинска препоръка, нито трябва да бъде използвана да замени
медицинското лечение.
 Повечето практикуващи и преподаватели не са нито медицински
специалисти, нито лекари или хирурзи. Един надлежно лицензиран
специалист практикуващ медицина или друг специалист в сферата на
здравеопазването притежава разрешително издаденo от правителствена
агенция.
 Въздействието с Пранично енергийно лечение не е легално признато или
лицензирано в нито един от щатите на САЩ, нито на тяхната територия,
нито в някоя друга област. Използването на този метод за подпомагане на
доброто здраве... може да бъде разглеждано като личен избор. Някои
клиенти и практикуващи може също да го приемат като проява на тяхната
лична духовна практика.
 При практикуването на тяхното занимание, практикуващите не трябва
НИКОГА да наричат себе си „Лекар”, НИКОГА не трябва да поставят
диагноза на клиент или да предписват лекарства, билки или друго
въздействие, освен ако нямат законно разрешително за това.
 Праничното енергийно лечение е лесна система от техники, която използва
енергия, да възвърне баланса или да хармонизира енергийната система на
тялото, включително неговото био-електромагнитно поле и неговото
енергийно информационно поле.
 Много важно напомняне за практикуващите е: НИКОГА да не докосват
физическото тяло на клиента, освен ако нямат еазрешително за това. Те
също така никога не трябва да се намесват в предписаното медицинско лечение
или предписаните лекарства.
 Никакви претенции или гаранции не могат да бъдат предявявани относно
резултата от въздействиети с ПЕЛ или сеанса. Трябва да бъде разбрано, че
различни фактори влияят върху евентуалния резултат от въздействието,
включително опита на практикуващия, откритостта на клиента към
въздействието и неговата карма.
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БЕЛЕЖКА НА СЪСТАВИТЕЛЯ

Според Уикипедя:
„Историци и социолози са забелязали появяването в науката на феномена
„многобройни независими едно от друго открития””.
Роберт К. Мелтън дефинира подобни „множества” като
„случаи, в които подобни открития са правени от учени, работещи независимо
един от друг”.
„Понякога откритията са едновременни или почти едновременни,
понякога един учен ще направи ново откритие,
което без той да знае, някой друг е направил, преди години.”
Гледната точка на Съставителя е, че същият феномен съществува и в областта на
езотеричните науки и това е приложимо и за много други сфери...
Ето защо, яркостта на нейния Духовен партньор, учител и наставник
Маха Атма Чоа Кок Сюи е равностойна, в този смисъл.
Докато Той, сега, понякога е описван като
„откривателят” на съвременното пранично лечение,
в този ръкопис, беше отбелязано, че много от техниките и
повечето аспекти на този метод за енергийно въздействие са
СЪЩЕСТВУВАЛИ ПРЕДИ ИЗДАВАНЕТО НА ПЪРВАТА КНИГА НА
МНОГООБИЧНИЯ Й, КОЯТО ИЗЛИЗА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ
ДЕКЕМВРИ 1987 г.
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УВОД
КЪМ РЪКОВОДСТВОТО ПО ПРАНИЧНО ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ
ПЪРВО НИВО
Пранично лечение, Прана терапия, Прана йога видя, Йога прана видя, Прана
чиктса (въздействие) ... и Праничното енергийно лечение, всички те са форми на
въздействие с прана, произлизащи от ведическата литература на Индия, а също и
от многобройни древни традиции и школи по йога и езотерични науки.
Читателите от различните традиции могат да четат и да заменят различните
термини за Пранично енергийно лечение, Йога прана видя или Прана йога видя...
с цел подобряване на тяхното разбиране на написаното.
В регионите, където тези термини са уместни ... читателя може да замени с всеки от
тях термина Пранично енергийно лечение, където сметне, че те са по-подходящи.
Това може да бъде направено, защото като цяло те са синоними в контекста на
този ръкопис.
Тази колекция от древни знания... е също така, част от китайската традиционна
медицина, свързана е също и с „полагането на ръце” в християнската традиция, и с
„До Ин” от японската традиция (доколкото всички използват енергията, но основната
разлика е в това, че не се докосва клиента).
Една от най-забележителните черти на различните форми на Енергийно въздействие
(включително Праничното енергийно лечение) е прилагането на въздействието... БЕЗ
КАКЪВТО И ДА БИЛО ФИЗИЧЕСКИ КОНТАКТ.
Затова, практикуващите не трябва НИКОГА да докосват клиента. Въздействието
трябва да бъде правено само на енергийно ниво!
Накратко, различните енергийни въздействия – включително Праничното енергийно
лечение, са много древни форми на въздействие, които са били използвани от
векове, за да внесат баланс и хармония в енергийните системи на човешкото тяло –
включително във физическото, менталното и емоционалното тяло.
Приложението на енергията, дадено тук, може да бъде използвано за създаване на
цялостно стабилизиране и по-голям баланс на ума, тялото и „духа” или душата
(атма) на човека.
Енергийното въздействие е само едно подпомагащо въздействие към съвременната
медицина и практикуващите насърчават клиентите си да ходят на лекар редовно за
медицинско лечение, и настоятелно препоръчват на клиентите си да следват
съветите на техните лекари по медицинските въпроси.
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В някои страни „лечението” като такова е позволено само на обучени медицински
специалисти. В много страни, практикуващите енергийно въздействие, които не са
законово „регистрирани или лицензирани” в съответната страна или град, не
могат да практикуват никакъв вид „лечение”. Въпреки, че енергийното въздействие
се смята за хармонизиращо и балансиращо по своята природа, практикуващите се
предупреждават да НЕ използват термина „лечение”.
Няма причина, поради която клиента да сваля дрехите си, за да му бъде направено
енергийно въздействие.
Виждането на съставителя е, че тази информация трябва да бъде споделена. Нейно
виждане е, че тя трябва да бъде разпространена без никакви ограничения, което
показва историческата природа на тази работа и нейната огромна полза. В такива
безценни учения се съдържа универсалната истина.
Нека медитираме върху идеята, че ИСТИНАТА Е УНИВЕРСАЛНА...
Нито един човек, или тяло, или хора, някога са притежавали (истината);
Притежават сега ... или някога ще притежава монопол върху истината.
Има истина във всички учения, но... нито едно, не съдържа ЦЯЛАТА истина....
Медитирайки по този начин, нека носим в умовете си хилядолетните слова на Риг
Веда, които гласят:
„ИСТИНАТА Е ЕДНА – ХОРАТА Я НАРИЧАТ С МНОГО ИМЕНА.”
- Извлечено от Духовните учения на философиите и религиите
на Индия, Йоги Рамачарака, © 1908, Първи урок

Нека този ръкопис допринесе за внасянето на спокойствие, баланс, хармония и
трансформация у всички хора.
С най-искрени пожелания към цялото човечество бързо да открие и практикува
разпространението на мир, любов и изцеление.
Шарлот Андерсън

Pranic Energy Healing е термин, който е „регистриран” като търговска марка в САЩ
от Шарлот Андерсън.
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БЛАГОДАРНОСТ
Към Върховното същество, към всички наши духовни учители,
към цялата духовна йерархия, ние ви поднасяме нашата безкрайна благодарност за
Вашето Божествено напътствие, Божествена помощ и Божествена защита...
и се отдаваме на вашата Божествена воля, без която тази малка част от Божествения
план не би могла да бъде проявена.
Без съмнение дълбока признателност и благодарност трябва да бъдат отдадени на
Огромната помощ дадена от много континенти и огромни региони за
материализирането на този труд.
Отдаваме най-дълбока благодарност на всички, които допринесоха за това
ръководство, включително, но не само на:
нашия доблестен Редактор,
на множеството проверяващи,
на уебмастъра и
на ВСИЧКИ онези...
които дариха тяхното време, техните знания,
идеи, предложения и огромни усилия
за материализирането на този труд.
Без груповата работа, събирането на това ръководство
би било почти невъзможно.
Изказваме искрена благодарност на многобройните Автори цитирани тук ..., които
са записали техните преживявания и възприятия, и които са дали толкова много
предложения и техники за подобряване на благополучието и по-добро здраве.
Нека Любящи Благословии и Мир, Любов, и Здраве да бъдат с Всички Хора!
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РЪКОВОДСТВОТО ПО
ПРАНИЧНО ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ ПЪРВО НИВО
ВКЛЮЧВА ТЕЗИ ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ КНИГИ.
НЕ ВСИЧКИ КНИГИ СА ДАДЕНИ ТУК…
ТЕ ОБАЧЕ СА ДАДЕНИ В НАЧАЛОТО НА ВСЕКИ УРОК.
The Sciences of Psychic Healing, by Yogi Ramacharaka, © 1909
The Hindu Sciences of Breath, by Yogi Ramacharaka, © 1909
Lessons in Yogi Philosophy and Eastern Mysticism, by Yogi Ramacharaka, © 1903
The Chakras, by Charles W. Leadbeather, © 1927
The Etheric Double, by Arthur E Powell, © 1925
The Ancient Secret of the Fountain of Youth, by Peter Kelder, © 1939
Rosicrucian Digest 1936
Rosicrucian Digest 1940
True and Invisible Rosicrucian Order, by Paul Foster Case, © 1985
The Psychic Healing Book, by Amy Wallace and Bill Henkin, © 1978
Hands of Light, by Barbara Ann Brennan, © 1987
Kahuna Healing, by Serge Kahili King, © 1983
Reincarnation & Karma, by Edgar Cayce, © 2006
Story of Karma, by Edgar Cayce, © 1994

За допълнителна справка за използваните книги моля, вижте Приложение Б в края
на това ръководство.
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ПОКАЗАЛЕЦ
РЪКОВОДСТВО ПО ПРАНИЧНО ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ
ПЪРВО НИВО
УРОК 1

УРОК 2
УРОК 3

УРОК 4

УРОК 5
УРОК 6

УРОК 7

ВЪВЕДЕНИЕ
Начало на семинара
Бъдете с отворен ум
За бързо учене
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРАНИЧНОТО ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ
Призив за Божествени благословии
ОСНОВИ НА ПРАНИЧНОТО ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ
Източници на прана
Основни принципи
Какво представлява Праничното енергийно лечение?
Ние можем лесно да усетим и да видим енергията
Затваряне на енергийната верига
Наблюдаване на видимата въздушна енергия
Наблюдаване на видимата земна енергия
Наблюдаване на енергийното поле около дърво
Наблюдаване на енергията, която излиза от вашите пръсти
ЕНЕРГИЙНА АНАТОМИЯ, УСЕЩАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА,
ПОВИШАВАНЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ
ЦЕНТРОВЕ НА ДЛАНИТЕ
Информация за енергийните центрове
Още основна информация за енергийните центрове
Практика за усещане на чи енергията
Главни понятия
ФУНКЦИИ НА ЕНЕРГИЙНО ИНФОРМАЦИОННОТО ПОЛЕ
Функции на енергийно информационното поле
Основни проблеми, които ще откриете
ПЕЛ – КАК РАБОТИ, КАК СЕ ПРАВИ
Една история за опростеното Праничното енергийно лечение
Използвайте няколко лесни стъпки, за да започнете въздействието
Създайте хармонично отношение с вашия клиент
Следвайте тези лесни стъпки, за да започнете въздействие
Убеденост и увереност или „вяра и възприемчивост”
Започнете въздействието с подготвянето на купа с вода и сол
ОТСТРАНЯВАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
Как да отстраним или изчистим нежеланата енергия
Подготовка за усещане на енергията чрез упражнения
Разискване върху отстраняване на нежеланата или анормалната
енергия
Какво означава да отстраним нежеланата енергия?
Отстраняването на нежеланата енергия е лесно
Полезни съвети за подобряване на отстраняването на нежеланата
енергия
Колко време отнема отстраняването на нежеланата енергия
Освобождаване от отстранената енергия
Изчиствайте ръцете си редовно
Демонстрация на преподавателя
Въздействието включва прехвърляне на енергия
Излъчване на жизнена енергия към дланта на партньор
Излъчването на жизнена енергия може да се извърши също и през
пръстите

Ръководство по пранично енергийно лечение Първо ниво
The Manual on Pranic Energy Healing Level I

Версия 3
Ver 3

15 Август 2013
15 Aug 2013

Страница

9

УРОК 8

УРОК 9

УРОК 10

УРОК 11

УРОК 12

Определени пози могат да бъдат използвани за приемане на повече
енергия
Реакция в ЕИП на клиента
Кога да сте сигурни, че вече има достатъчно енергия?
Преподавателят демонстрира
КАКВО ДА ОТБЯГВАМЕ В ПРАНИЧНОТО ЕНЕРГИЙНО
ЛЕЧЕНИЕ ПЪРВО НИВО
Отбягвайте следните възможни проблеми
Проверявайте многократно, за да избегнете твърде голямото
количество енергия като цяло
ОСИГУРЯВАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ
Осигуряване на енергията
Принцип на освобождаването
Полза от техниката за прекъсване и освобождаване
От къде практикуващият прави прекъсването?
Даване на напътствия на вашия клиент след въздействието
НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО ПРАКТИКУВАНЕ
Необходими стъпки за успешно практикуване
Практика за използване на лесните стъпки
Практика за въздействие при зъбобол
Практика за въздействие при главоболие
Практика за въздействие при заболявания в областта на рамото
Практика за въздействие при болки в гърба
Защо понякога се наблюдава забавяне на облекчението?
Понякога може да бъде забелязано „отхвърляне” на излъчената
енергия
ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ И ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ
Енергийни центрове
Място и функция на главните енергийни центрове
Основен енергиен център
Полов енергиен център
Енергиен център на пъпа
Енергиен център на слънчевия сплит
Енергиен център менг мейн
Енергиен център на далака
Преден енергиен център на сърцето
Енергиен център на гърлото
Енергиен център аджна
Енергиен център на челото
Коронен енергиен център
Енергийните центрове контролират вътрешните органи и системата
на жлезите с вътрешна секреция
УСЕЩАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА
Физически упражнения
Повишаване на чувствителността на енергийните центрове на
дланите
Да поговорим за „усещането на енергията”
Усетете или сканирайте енергията преди енергийно въздействие
„Изтръсквайте” редовно ръце
Усещане на ЕИП и енергийните центрове
По време на сканирането гледайте областта, която желаете да усетите
Винаги първо усещайте после сканирайте енергията докато “гледате”
съответната област
Установете разликата в ЕИП, когато клиентът е изолиран от
практикуващия
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УРОК 13
УРОК 14

УРОК 15
УРОК 16

УРОК 17
УРОК 18

УРОК 19

УРОК 20

УРОК 21

ОБЩО ИЗЧИСТВАНЕ
Дискусия и практика
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ УСПЕХА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - ПРАКТИКА И ЕКСПЕРИМЕНТИ
Преговор на техниките
Затворете енергийната верига
Кога практикуващият не трябва да практикува
Практика за използване на техниките за въздействие
Практика на въздействие при заболяване на дихателната система
Бързо въздействие при дисменорея
Практика за укрепване на имунната система
Практика за въздействие при стомашно-чревни инфекции
МЕДИТАЦИЯ ЗА СВЕТОВЕН МИР
Дискусия и практика
МОЛИТВА ИЛИ ПРИЗИВ ЗА БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ
Молитва или призив за Божествено лечение
Усещане на енергията на духовната връзка
Как да използваме Божествено лечение
Увеличаване скоростта на въздействието
Подобряване на здравето на вашите клиенти
ЗАКОН ЗА ПОСЛЕДСТВИЕТО
ЙОГИЙСКО ДИШАНЕ
Причини да практикуваме йогийско дишане?
Практикувайте йогийско дишане, докато усещате енергията
Увеличете излъчената енергия
ПРАНИЧНО ЕНЕРГИЙНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОГАТО
КЛИЕНТЪТ НЕ Е ПРИ ПРАКТИКУВАЩИЯ
Идеята за способността на практикуващия да насочи или да излъчи
енергия
Начин на работа при въздействие, когато клиентът не е при
практикуващия
Стъпки при въздействие, когато клиентът не е при практикуващия
Практикуване на въздействие, когато клиентът не е при
практикуващия
МЕТОДИ ЗА САМОЛЕЧЕНИЕ
Вътрешното състояние на практикуващия е важно
Методи за самолечение
Практикуване на самолечение
Укрепване на тялото
Други техники за САМОЛЕЧЕНИЕ
Затваряне на енергийната верига
Практикувайте Медитацията за световен мир
Практикувайте йогийско дишане
Приемане на вана със солена вода за изчистване
Как приемаме енергия от земята?
Как се приема енергия от въздуха или слънцето?
Правилно хранене
Физически упражнения
Практикувайте медитации за самолечение
Знаци за замърсяване у практикуващия Пранично енергийно лечение
УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРАНИЧНО
ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ
Възможно ли е симптомите да се появят отново?
Честота на въздействията
Защо понякога ПЕЛ не действа?
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Практикуващите трябва да избягват замърсяване
Чистотата на физическата обстановка
Важно е да се учи и да се практикува
Приключване на семинара
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Урок 1
Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*
Интернет

ВЪВЕДЕНИЕ
Приблизително 10 минути
Книга за психичното лечение, Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978
www.pranichealing.org

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

ОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА
Добре дошли на семинара по Пранично енергийно лечение първо ниво
(Бележки за преподавателя.)
1.
2.
3.
4.

Благодарете на организатора, който е организирал семинара.
Попитайте откъде са дошли учениците, за да участват в семинара.
Попитайте колко от учениците са участвали в този семинар преди.
Попитайте „Защо искате да участвате в този курс?”

Този семинар няма да ви направи експерти в областта на енергийното
въздействие.
В този семинар ще научите най-важните техники, които ще ви позволят да
започнете да развивате основните умения за енергийно въздействие.
Моля, не започвайте веднага да съдите или да преценявате това, което чувате.
Отделете време, експериментирайте, оценете и след това си направете изводи.
Съгласни ли сте с този подход?
(Изчакайте отговора на учениците.)
Бъдете с отворен ум
Този семинар ще ви даде едно основаващо се на енергията разбиране за света.
Моля, поддържайте отворен ум и гъвкаво отношение.
Чрез тези знания учениците може да започнат да разбират лесните техники, които
позволяват на практикуващия да насочва енергията към различни сфери на
живота, включително:
-

Енергийно въздействие
Етика
Околна среда
Енергии за материализация
Духовност

Читателите ще започнат да разбират, че всичко в живота е форма на енергия.
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Чрез използване на лесни техники, енергията може да бъде променяна,
увеличавана, намалявана или преобразувана от едно състояние в друго.
Способността на всеки ученик да разбира света ще бъде повишена.
Това се получава чрез изучаване на приложението на енергийните техники, върху
това, което познаваме най-добре - човешкото тяло.
От тази начална точка можем да започнем да използваме енергията с цел
постигане на положителни промени в нашия живот и в света като цяло.
За бързо учене
Моля, повишете възприемчивостта си като седнете удобно на стола, с целите
стъпала стъпили на пода и с отпуснати ръце, без да ги кръстосвате.
Бъдете неутрални и не се съпротивлявайте на нищо. Сега обърнете внимание, ние
не казахме, че трябва да вярвате на всичко, което ви се казва (или всъщност, на
каквото и да било от това, което ви се казва) или, че не трябва да имате чувства,
мисли или реакции на тялото към външните влияния. Точно обратно, ако правите
това, ще противодействате на проявата на вашите собствени импулси, а това със
сигурност не е неутрално състояние.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 84

Ние ви молим да не кръстосвате ръцете и краката си през следващите два дни.
Вашата отворена и отпусната поза ще увеличи вашата способност да разбирате и
ще повиши вашата схватливост за техниките, които ще бъдат представени тук.
Ако подпомагате процеса на получаване на информацията, която чувате по време
на този курс, процесът на учене ще е по-бърз. Моля, обмислете и след това
потвърдете тези учения след като завършите този курс.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Ръководство по пранично енергийно лечение Първо ниво
The Manual on Pranic Energy Healing Level I

Версия 3
Ver 3

15 Август 2013
15 Aug 2013

Страница

14

Урок 2
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРАНИЧНОТО ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ
Времетраене
Приблизително 10 минути
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*
Книга за психичното лечение, Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978
Наука за психичното лечение, Йоги Рамачарака, © 1909
Уроци по философия на йога и източен мистицизъм, Йоги
Рамачарака, © 1903
Списание на Розенкройцерите, © 1940
Интернет
www.pranichealing.org
Други
Приложение В – Послание към практикуващите
* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Призив за Божествена благословия
Нека да започнем с кратка молитва.
Моля затворете очи.
Към Върховния Бог,
ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита
и за Божествена лечебна сила.
Благодаря, че ме използваш като Божетвен инструмент.
С благодарност и с пълна вяра.
Този семинар се нарича Пранично енергийно лечение първо ниво.
Науката за Пранично енергийно лечение съществува от хиляди години. Някога то
се е практикувало от изключително ограничен брой хора, защото различните
школи, преподаващи технологията за енергийно въздействие в миналото, не са
били създали система за въздействие в толкова лесна и ясна форма.
Чрез опростяване и изясняване на древните лечителски изкуства, резултатите
могат редовно и системно да бъдат „възпроизвеждани повторно”.
Почти всеки, който се интересува и има желание да учи, може да подпомогне
бързото възстановяване и да подобри здравословното състояние, чрез
прилагането на тази лесна технология. Понякога това подобряване се нарича
„лечение”. Забелязва се появата на положителни промени на физическо,
емоционално или ментално ниво.
Праничното енергийно лечение няма за цел да замести съвременната медицина.
То има за цел да бъде съвместимо и да подпомага стандартното медицинско
лечение. Енергийното въздействие може да бъде използвано успоредно, като
подход за облекчаване и за да повиши допълнително добруването на човека на
много нива.
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Препоръчително е практикуващите да намалят ситуациите, които могат да им
причинят затруднения – правни, морални или етични. Би било мъдро всички
енергийни практикуващи да се придържат стриктно към енергийните въздействия
и да не изискват от клиентите си да свалят дрехите си, да избягват физическото
докосване на клиентите и да не им предписват лекарства.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Практикуващите Пранично енергийно лечение трябва да избягват ситуации, които
биха създали конфликт с медицинското съсловие на местно или национално
ниво.
Практикуващите трябва да наблегнат на това, че енергийната медицина е само
допълнение към конвенционалното медицинско лечение, както се препоръчва от
различни автори в областта на енергийното въздействие.
Никога, като лечител, не си представяйте, че сте лекар, освен ако не сте обучени в
това чрез завършване на медицинско образование и действително сте лекар.
Един лечител може да се провали, един лечител може да сгреши и понякога един
лечител може да бъде съден за практикуване на медицина без разрешително...
- Извлечено от Книга за психичното лечение, Ейми
Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, Глава 1, стр. 38

Като практикуващ вашата специализация е в областта на енергийното тяло.
Никога не се намесвайте в лечението, назначено от лекар.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Произходът на Праничното енергийно лечение е много древен
В самото начало Праничното енергийно лечение било забулено в тайнственост и
практикувано тайно. Това се дължало на страха от злоупотреба с различните
приложения на енергията - с цел лично облагодетелстване или за нападане на
други хора.
Индийските мъдреци, китайските даоисти и тибетските монаси са практикували
различни форми на Пранично енергийно лечение от хилядолетия. То било
широко практикувано в древните цивилизации на Китай, Египет и Индия, и в
много други части на света.
Системата на Пранично енергийно лечение, която ще изучавате през следващите
два дни, има корени в традициите на много лечителски изкуства.
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Може да се каже, че Праничното енергийно лечение представлява „единство на
науката и духовността”.
ЙОГИ РАМАЧАРАКА е високо уважаван автор, написал над 20 книги, основател
на Веданта обществото в Ню Йорк през 1894 г., който преподавал широко
приложението на фините енергии. Той е свободен масон и теософ, известен още
и като последовател на Свами Вивекананда.
Той пише за древните корени на „Праничното лечение” в книгата си „Наука за
психичното лечение”. Преди повече от 80 години, той казва, че „Общите принципи
на Праничното лечение се основават на факта, че прана може да бъде
прехвърляна или предавана от един човек на друг по много начини.
Обикновеният метод и най-ефективният начин за това е да се използват ръцете и
да се направят преминавания над болния човек, като в същото време се насочи
поток от прана към ЗАСЕГНАТАТА ОБЛАСТ.”
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 37

Йогите разделят формите на „лечение” на три основни вида:
1. „Пранично лечение” включва познатото на запад „Магнитно лечение”.
2. „Ментално лечение” включва няколко форми на ментално и психично
лечение, включително и въздействие от разстояние.
- Извлечено от Уроци по философия на йога и източен
мистицизъм, Йоги Рамачарака, © 1903, стр. 142

Няколко години преди да напусне тялото, Маха Атма Чоа Кок Сюи и Шарлот
Андерсън посещават седалището на Розенкройцерите в Сан Хосе, Калифорния.
По това време неговият интерес към науката за цикличността бива подновен.
Интересът на партньорът в живота на съставителката към електрическата природа
на тялото не трябва да се смята за необичаен, тъй като той по образование е
инженер химик.
Като майстор на енергията, интересът му към различните теории, свързани с
приложенията и „произхода” на енергията беше вроден. Може да се каже, че
всички негови учения включват „висше” възприятие относно употребата и
приложението на енергията.
Тези велики мистици, философи и учени са демонстрирали при различни
обстоятелства, в тайни и свещени храмове, както и в уединението на техните
лаборатории, че същата тази електрическа енергия, може да бъде използвана по
определени начини и при определени подходящи условия за целите на
Магнетичното лечение.
- Извлечено от Списание на Розенкройцерите, © 1940, стр. 191
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Урок 3
Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*

Интернет
Други

ОСНОВИ НА ПРАНИЧНОТО ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ
Приблизително 45 минути
Наука за психичното лечение, Йоги Рамачарака, © 1909
Наука за дишането в индуистката йога, Йоги Рамачарака, © 1909
Древната наука и изкуството за пранично лечение, Мастър Чоа Кок
Сюи, © 1998-2009
Ръце от светлина, Барбара Ан Бренан, © 1987
Светата Библия, Нова международна версия, Евангелие на Матей
9:20-22, © 1984
Цветът на светлината: Медитации за всички нас живеещи със
СПИН, Пери Тилераас, © 1988
Лечение на чакрите: За лично израстване и лечение, Кейт Шерууд,
© 1988
Дао на здравето, секса и дълголетието: Едно съвременно практическо
ръководство по древния начин, Даниел П. Райд, © 1989
Вегетариански времена, списание Февруари 1982
www.pranichealing.org
Приложение Г – Информация за Кечари мудра

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Да поговорим за основите на Праничното енергийно лечение
Източници на енергия
Светът, в който живеем, е свят от енергия.
ЕНЕРГИЯТА Е НЕУТРАЛНА и
Енергията е във всичко...
Всъщност можем да кажем, че „Ние сме енергия”.
Това е така, поради факта, че всички хора на Земята са част от енергийната
система на Земята.
Енергийното тяло е част от енергийното тяло на Земята.
Енергийното тяло на клиента е свързано с енергийното тяло на Земята.
Енергията тече натам, накъдето е насочено вниманието.
Енергията е наричана с различни имена в различните култури.
Например:
Гръцки
Полинезийски
Иврит
Санскрит
Китайски
Японски
Древноегипетски
Немски

„Пнеума”
„Мана”
„Руах”
„Прана”
„Чи”
„Ки”
„Ка”
„Лебенскрафт”
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Тибетски
Персийски

„Лунг”
„Руух”

Енергията представлява фини частици, съчетани с жизнена енергия.
Тези фини частици се изхвърлят, когато жизнената енергия бъде употребена –
като изтощена батерия.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Думата прана е термин от санскрит, който означава „жизнена енергия” или
„жизнена сила”. Това е невидимата „биоенергия” или фина енергия, която е
основа за поддържането на живота.
Йоги Рамачарака пише: „Йогите разбират, че прана е пряката сила, използвана
при всяко лечение. Прана се привежда в действие по няколко различни начина...”
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 37

Можем да получим жизнена енергия от въздуха, слънцето, земята и дърветата,
както и „Божествена енергия”, която се получава в резултат на молитва, медитация
и чрез други практики.
Има много начини за приемане на енергия
Например – от много години различни групи хора поставят на слънце чай, вода за
пиене и други течности, с цел те да приемат енергия.
Праничното енергийно лечение се базира на няколко основни принципа:
Принцип на бързото възстановяване
1. Праничното енергийно лечение се основава на принципа, че тялото има
вродена способност бързо да се възстановява от наранявания и заболявания
без лечение.
Вашето тяло е самозащитаващ се, самолекуващ се и самовъзстановяващ се
механизъм. То има вродена способност и възможност да се защитава само от
всички въздействия върху здравето и целостта му. То може да се излекува само от
всяко неразположение или заболяване, и да възстанови здравето си.
- Извлечено от Вегетариански времена, Февруари 1982

2. Самолечението използва динамична жизнена сила, за да направи
биохимични промени в енергийната система на човека. Това може да улесни
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физическите, умствените, емоционалните и духовните промени в човека. В
някои случаи това се нарича „лечение”.
Повечето хора приемат, че в случай на леко изгаряне, рана или инфекция,
дори и без употреба на антибиотик или предписано лекарство, физическото
тяло притежава способност да се възстанови само. Дори в случай на тежка
вирусна инфекция, срещу която няма лекарства, в повечето случаи, тялото се
възстановява без лечение.
Ние почитаме и уважаваме чудодейната способност на нашето тяло да се лекува
само.
- Извлечено от Цветът на светлината: Медитации за
всички нас живеещи със СПИН, Пери Тилераас, © 1988

„Често хората не си спомнят очевидното...те не виждат очевидното”
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Принцип на жизнената сила
Праничното енергийно лечение използва жизнената сила като гориво.
Тя може да предизвика появата на биохимични промени. Те може да се случат в
тялото и/или в околната среда.
В области, в които няма медицинско лечение, употребата на жизнена енергия
може да доведе до бързо възстановяване при много от случаите.
Практикуващите се научават да приемат и излъчват енергия към заболялата,
наранена или изгорена област, а също и към цялото тяло, като обикновено
постигат бърз положителен резултат.
Излъчената прана действа укрепващо и тонизиращо на пациента и забележително
го ободрява и подсилва, освен че има склонност да предизвиква местно
подобрение, както беше споменато.
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 38

УСКОРЯВАНЕТО НА ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ В ТЯЛОТО ОБЯСНЯВА
ЗАЩО СКОРОСТТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЕ УВЕЛИЧАВА
ЗНАЧИТЕЛНО.
Тези реакции протичат, когато жизнена енергия бъде насочена към тялото или
към определена част на тялото.
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Фактът, че науката в момента не е в състояние да измери точното количество на
енергията във физическото тяло, не означава, че тези фини енергии не
съществуват.
В древността хората не са знаели за съществуването на електричеството, неговите
свойства и употребата на електрическата енергия. Това не означава, че
електричеството не е съществувало.
Нашето невежество не променя действителността. То просто променя нашето
възприятие за действителността. Грешните възприятия или грешните представи за
това, което мислим, че можем или не можем да направим в нашия живот, трябва да
бъдат преосмислени.
Какво представлява Праничното енергийно лечение?
ПЕЛ се основава на принципа, че е възможно прехвърлянето на енергия от един
човек към друг човек, от едно място на друго място, от едно състояние в друго
състояние.
Това включва възможността практикуващият да се превърне в проводник или
резервоар на жизнена енергия. След това да излъчи енергия в тялото или в област
от живота на човек, която изисква увеличаване на енергията.
Това прехвърляне на енергия обикновено балансира, стабилизира или
хармонизира енергийните фактори, които бързо нормализират физическото тяло,
околната среда или състоянието на живота на човека като цяло.
Жизнената енергия обикновено се прехвърля от източник с по-високо енергийно
ниво към места с по-ниско енергийно ниво.
По различно време в различни страни Шарлот Андерсън е забелязала, че нейният
партньор в живота често използва следната история, за да илюстрира на
учениците „прехвърлянето на енергия”. Тази история е от Светата Библия.
20

И ето, една жена, която бе страдала от кръвотечение дванайсет години,
приближи се изотзад и се допря до края на дрехата Му,
21
защото си думаше: ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея.
22
А Исус, като се обърна и я видя, рече: дерзай, дъще, твоята вяра те излекува. От
тоя час жената оздравя.
- Извлечено от Светата Библия, Евангелие на Матей
9 : 20 - 22, Нова международна версия, © 1984

След това той обясняваше, че човек може да влезе в стая или място или да
контактува с хора, които веднага ни карат да се чувстваме весели и щастливи. От
друга страна, можем по подобен начин да посетим място или да срещнем хора,
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които след много кратък период от време, изглежда ни карат да се чувстваме много
силно енергийно изцедени.
Например, ако искате да поемете повече младежка енергия, прекарвайте време с
млади хора, защото те имат повече жизнена енергия.
Една от основите на ПЕЛ е „Принципът на увеличаване на жизнената енергия” в
тялото или в част от тялото, като по този начин бързо се подпомага
самовъзстановяването на тялото.
Телата на младите хора се излекуват по-бързо и притежават значително по-голямо
количество енергия от по-възрастните хора, които вече са „изчерпали
динамичната жизнена сила или енергия”.
Ние можем лесно да усетим и да видим енергията
Да поговорим за енергията на въздуха или за жизнената енергия, която идва от
въздуха.
Енергията на въздуха, всъщност може да бъде видяна с невъоръжено око.
Когато присвиете очи може да забележите малки подобни на мехурчета структури
във въздуха.
Тези фини, подобни на мехурчета структури, които виждате са всъщност
„въздушна енергия”.
Вторият източник на жизнена енергия е Земята.
Това е видима земна енергия или земна енергия.
Тази форма на енергията трябва да бъде приемана само от чисти места, през
ходилата. Например, когато човек ходи бос по чиста земя или чиста трева, е
възможно да усвои значително количество земна енергия.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Замърсената околна среда трябва да бъде отбягвана, ако някой иска да приема енергия
от земята или въздуха.
Насочете поглед към върховете на дърветата на фона на синьото небе. Може да
видите зелена мъгла около дърветата... Подобно явление ще забележите ако
погледнете отблизо стайно растение.
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 37

Можем също така да приемаме енергия от дърветата.
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Човек може просто да си почива до някое дърво и да си облегне гърба на него.
Друг начин за приемане на енергия от дърво е като прегърнете дървото, с
намерение да приемете неговата енергия.
Моля, използвайте само здрави дървета, а не слаби или болни дървета.
Усетете качеството на енергията на дървото и след това приемете само част от
излишната му енергия.
Помнете, трябва да практикувате ахимса или не-насилие към природата.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Не приемайте постоянно енергия само от едно дърво.
Ако превърнете в навик приемането на енергия от дървета, моля запомнете да
сменяте редовно дърветата.
Практикуващите знаят, че „Божествена енергия” може да бъде приета и
използвана за подпомагане на бързото излекуване и подобряването, както на
техния собствен живот, така и на живота на техните клиенти.
Затваряне на енергийната верига
С цел да повишите вашата чувствителност или за да развиете по-лесно
способността си да „усещате енергията” е необходимо да затворите енергийната
верига.
Вашето тяло може да бъде сравнено с много сложно електронно устройство.
Енергийното тяло има мрежа от енергийни вериги, не материални, а енергийни.
В акупунктурата те се наричат меридиани.
На санскрит тези „енергийни канали или меридиани” се наричат „нади”.
Тялото има меридиани или енергийни канали, както по предната, така и по
задната си страна.
Меридианът представлява канал или тръба от фина енергия.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

В акупунктурата предният енергиен канал се нарича „Канал на зачатието”, а
задният енергиен канал се нарича „Управляващ канал”.
Човешките същества живеят в човешко тяло, нали?
Тъй като тялото трябва да се храни, предният енергиен канал е „прекъснат” в
областта на устата.
Ако има препятствие пред устата,
(Преподавателя слага пръсти пред устата си, за да покаже.)
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човек няма да може да се храни.
Така, че за да може човек да се храни, енергийният канал трябва да бъде прекъснат
в областта на устата.
В момента, в който опрете върха на езика си на небцето, връзката между предния и
задния меридиан се затваря.
ЕЗИКЪТ, ОПРЯН НА НЕБЦЕТО, ОФОРМЯ МОСТ СВЪРЗВАЩ
ДВАТА КАНАЛА (които в акупунктурата се наричат „Канал на зачатието” и
„Управляващ канал”) на микрокосмическата орбита, които се срещат на небцето.
- Извлечено от Дао на здравето, секса и дълголетието: Едно съвременно
практическо ръководство по древния начин, Даниел П. Райд, © 1989, стр. 382

Какво се случва когато затворите енергийната верига?
Потокът на енергията се усилва, а когато енергийната верига не е затворена се
наблюдава съответно намаляване в протичането на енергията.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

За да затворите енергийния канал – ТРЯБВА ДА ЗАТВОРИТЕ
ЕНЕРГИЙНАТА ВЕРИГА КАТО ОПРЕТЕ ЕЗИКА СИ НА НЕБЦЕТО.
В индуистката традиция, някои йоги практикуват кечари мудра, което всъщност
означава да се опре езика на небцето. В някои случаи се предприемат крайни
практики, като рязане на езика, за да даде на практикуващия възможност да огъне
език, колкото е възможно по-назад - и така те дори затварят носните отвори зад
гърлото. Това не е необходимо при ПЕЛ. Просто, когато езика е допрян на
небцето, това затваря енергийната верига на финото тяло.
След това ИЗДИГНЕТЕ ЕЗИК КЪМ ГОРНАТА ЧАСТ НА УСТАТА СИ,
докато продължавате да изпълнявате йогийско дишане.
- Извлечено от Лечение на чакрите: За лично израстване
и лечение, Кейт Шерууд, © 1988, стр. 185

Опирането на езика на небцето може да бъде сравнено с включване на
осветлението.
Разбирате кога осветлението е „включено” – защото тъмнината изчезва, поради
наличието на изкуствено осветление. Това е вярно без значение дали осветлението
е електрическо или е от свещ!
Последните научни наблюдения върху фината енергия показват, че тези
енергийни канали са способни да се разширяват и да се свиват.
За да повишите степента на вашата чувствителност и да увеличите енергийното
ниво на вашето тяло – или да „включите” енергийното тяло... Енергийната верига
трябва да бъде затворена.
Ръководство по пранично енергийно лечение Първо ниво
The Manual on Pranic Energy Healing Level I

Версия 3
Ver 3

15 Август 2013
15 Aug 2013

Страница

24

- Информация за Кечари мудра, Виж Приложение Г

Искате ли да видите енергията във въздуха?
(Изчакайте отговора на учениците.)
Преди да започнете да „гледате” жизнената енергия...
Първо трябва да затворите енергийната верига в тялото си.
Наблюдаване на видимата въздушна енергия или енергията във въздуха
Искате ли да видите енергията във въздуха? (Изчакайте отговора на учениците.)
(Моля, направете това упражнение извън сградата или отворете прозорците и кажете на
учениците да гледат навън.)
През 1978 г. Барбара Ан Бренан дава ясна информация за това как да бъде
наблюдавана енергията във въздуха. Тя казва:
… просто се отпуснете по гръб на тревата в приятен слънчев ден и се вгледайте в
синьото небе. След известно време ще бъдете в състояние да видите дребни
сферички от оргон, които правят завъртулки срещу синьото небе...
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 37

Добре, да направим едно лесно упражнение, да наблюдаваме видимата енергия на
въздуха.
1. Моля, затворете енергийната верига.
2. Помолете се за Божествена Благословия,
Към Върховния Бог,
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
и за способността да видим енергията на въздуха.
С благодарност и с пълна вяра.
3. Леко присвийте очи.
4. Погледнете към небето.
5. Погледнете леко нагоре и фокусирайте поглед приблизително на 2 метра (6
фута) от вас.
6. Не мигайте.
7. Не си представяйте нищо... Просто ГЛЕДАЙТЕ!
8. Не очаквайте нищо... Просто гледайте!
9. Просто... бъдете неутрални.
10. Не опитвайте твърде упорито... Отпуснете се!
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11. Просто продължете да гледате небето...
12. Вдишвайте бавно и удобно...
13. Издишвайте бавно и удобно...
14. Направете 7 дихателни цикъла.
15. Благодаря.
16. Някой видя ли нещо?
17. Моля, вдигнете ръка.
18. Какво видяхте?
(Изчакайте отговора на учениците.)
19. Другите могат да продължат практиката – да гледат енергията на въздуха.
(Изчакайте една до две минути.)
20. Благодаря.
21. Да продължим ли?
Наблюдаване на видимата земна енергия
(Това упражнение не е задължително.)
Искате ли да видите енергията на земята?
1. Моля, затворете енергийната верига.
2. Помолете се за Божествена Благословия,
Към Върховния Бог,
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
и за способността да видим енергията на земята.
С благодарност и с пълна вяра.
3. Леко присвийте очи.
4. Фокусирайте поглед приблизително на 5 – 12 сантиметра (2 - 5 инча) над
земята.
5. Не мигайте.
6. Не си представяйте нищо.
7. Не очаквайте нищо.
8. Просто бъдете неутрални.
9. Не опитвайте твърде упорито... Отпуснете се!
10. Просто продължете да гледате земята.
11. Вдишвайте бавно и удобно...
12. Издишвайте бавно и удобно...
13. Направете 7 дихателни цикъла.
14. Благодаря.
15. Някой видя ли нещо?
16. Ако сте видели нещо, моля вдигнете ръка.
(Изчакайте отговора на учениците.)
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17. Браво! Чудесно!
18. Какво видяхте?
19. (Към останалите ученици) Моля продължете да гледате...
(Изчакайте. Получете обратна връзка от учениците.)
20. Благодаря.
21. Да продължим ли?
Наблюдаване на енергийното поле около дърво
Възможно е лесно и бързо да развиете осъзнаването си за енергиите в околната
среда.
Като гледате растенията, дърветата и другите живи организми, които ни
заобикалят... можете лесно да развиете способността да виждате енергията.
... сега отместете поглед към границата на върховете на дърветата, на фона на
синьото небе... може да забележите зелена мъгла... ако погледнете по-близо може
да забележите сферичките по ръба на нежната зелена мъгла...
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 38

(Упражнението не е задължително, ако има дървета наоколо.)
Желаете ли да видите енергийното поле около дърво?
(Изчакайте отговора на учениците.)
1. Моля, затворете енергийната верига.
2. Помолете се за Божествена Благословия,
Към Върховния Бог,
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
и за способността да видим енергийното поле на дървото.
С благодарност и с пълна вяра.
3. Леко присвийте очи.
4. Фокусирайте поглед приблизително на 30 – 60 сантиметра (1 - 2 фута) от
дървото.
5. Не мигайте.
6. Не си представяйте нищо.
7. Не очаквайте нищо.
8. Просто бъдете неутрални.
9. Не опитвайте твърде упорито... Отпуснете се!
10. Просто продължете да гледате дървото...
11. Вдишвайте бавно и удобно...
12. Издишвайте бавно и удобно...
13. Направете 7 дихателни цикъла.
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14. Благодаря.
15. Някой видя ли нещо?
16. Моля, кажете какво видяхте.
(Изчакайте отговора на учениците... Към останалите ученици)
17. Моля продължете практиката да гледате енергийното поле на дървото.
(Изчакайте една до две минути.)
18. Много добре! Благодаря.
19. Да продължим ли?
Науката преоткри и доказа наличието на енергийно поле около човешкото
тяло.
Някой желае ли да види енергийното поле около човешкото тяло?
Много автори и експерти в областта на енергията препоръчват едно лесно
упражнение, за да доразвиете способността си да виждате енергията.
Изберете си приятел. Бяла стена не е необходима, но изглежда, че улеснява
упражнението. Застанете на около 6 метра (20 фута) от вашия приятел и се
съсредоточете върху точка в пространството на разстояние около 10 сантиметра (4
инча) над неговата или нейната глава. Не се съсредоточавайте върху стената или
върху лицето на вашия приятел, а върху точката в пространството, която сте си
избрали.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 104

(Изберете доброволец)
(Кажете на човека да застане пред светъл фон за предпочитане бял или кремаво бял)
(Към доброволеца и към групата)
1. Моля, затворете енергийната верига.
2. Помолете се за Божествена Благословия,
Към Върховния Бог,
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
и за способността да видим енергийното поле на ______________.
С благодарност и с пълна вяра.
(Към учениците)
3. Леко присвийте очи. Фокусирайте поглед приблизително на 15 сантиметра
(6 инча) над главата на ____________ и на около 30 сантиметра (1 фут) зад
главата на _____________.
4. Не мигайте.
5. Не си представяйте нищо.
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6. Не очаквайте нищо.
7. Просто бъдете неутрални.
8. Не опитвайте твърде упорито... Отпуснете се.
9. Просто продължете да гледате енергийното поле.
10. Вдишвайте бавно и удобно...
11. Издишвайте бавно и удобно...
12. Направете 7 дихателни цикъла.
13. Благодаря.
14. Някой видя ли нещо?
15. Ако сте видяли нещо моля, да вдигнете ръка.
16. Моля, кажете ни какво видяхте?
(Към останалите ученици.)
17. Моля, продължете да гледате енергийното поле на човешкото тяло.
18. (Обратна връзка с учениците.) Кажете „благодаря”.
19. Да продължим ли?
Желаете ли да видите енергията, която излиза от вашите пръсти?
(Изчакайте отговора на учениците.)
Ние имаме енергийни центрове на дланите и на пръстите. Човешкото тяло има
енергийни центрове и на дланите и на пръстите. Ако желаете да усетите енергията,
която излиза от вашите длани и пръсти, първо е необходимо да излъчите енергия
към тези малки енергийни центрове на дланите и пръстите.
Убедете се, че има обикновена бяла стена за фон. Не напрягайте очи и нежно се
вгледайте в пространството между върховете на вашите пръсти, които трябва да са
на разстояние 1,5 инча (3,8 сантиметра - б.пр.) един от друг. Не гледайте в ярката
светлина. Оставете очите да привикнат. Какво виждате? Приближавайте и
раздалечавайте вашите пръсти.
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 42

1. Моля, затворете енергийната верига.
2. Помолете се за Божествена Благословия,
Към Върховния Бог,
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
и за способността да „видим и усетим” жизнената енергия.
С благодарност и с пълна вяра.
3. Притиснете центъра на вашата лява длан с палеца на дясната ръка и го
завъртете по посока на часовниковата стрелка. Сега притиснете центъра на
вашата дясна длан с палеца на лявата ръка и го завъртете по посока на
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часовниковата стрелка. Това ще повиши чувствителността на енергийните
центрове на вашите длани.
4. За да повишите допълнително способността да усещате енергията,
притиснете върховете на пръстите си към върха на палеца. Убедете се, че
всеки от върховете на пръстите ви се опира до върха на палеца.
(Преподавателя показва.)
5. Сега поставете три пръста на двете си ръце на 2 - 3 см (1 инч) разстояние.
6. Моля, вдигнете ръцете над нивото на очите на около 15 - 20 см (6-8 инча).
Продължете да гледате на тази височина срещу тавана и продължете да
фокусирате очите си и вашето намерение върху пръстите.
7. Сега фокусирайте вашето намерение върху върховете на пръстите.
8. Вдишвайте и се концентрирайте върху върховете на пръстите си.
9. Отпуснете се, поддържайте концентрацията си върху върховете на пръстите
си.
10. Вдишвайте бавно и удобно...
11. Издишвайте бавно и удобно...
12. Правете това за 7 дихателни цикъла... След това си поемете дълбоко въздух.
13. Сега много, много бавно раздалечете пръсти на 10 - 12 см (4-5 инча). Сега
отново, бавно приближете и раздалечете пръсти. Направете го още веднъж,
моля. Сега фокусирайте вниманието си в малкото пространство между
пръстите си.
14. Не си представяйте нищо.
15. Не очаквайте нищо.
16. Опитайте се да бъдете неутрални.
17. Продължавайте да приближавате и раздалечавате ръцете си много бавно.
Фокусирайте се с присвити очи в пространството между пръстите си.
(Преподавателят, моля да изчака. След това попитайте)
18. Виждате ли нещо или можете ли да усетите нещо между пръстите си?
19. Тези, които са видели или усетили нещо могат да си спуснат ръцете долу,
другите моля, продължете да усещате енергията между пръстите си.
(Изчакайте няколко секунди.)
20. Още някой видя ли нещо?
(Обратна връзка с учениците.)
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън
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Урок 4

ЕНЕРГИЙНА АНАТОМИЯ, УСЕЩАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА,
ПОВИШАВАНЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА
ЕНЕРГИЙНИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА ДЛАНИТЕ
Приблизително 25 минути

Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*
Чакрите: Монография, Чарлз У. Ледбитър, © 1927
Книга за психичното лечение, Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978
Древната тайна на фонтана на младостта, © 1939, Питър Келдер
Етерният двойник, © 1925, Артър Е. Пауъл
Вътрешни мостове: Ръководство за движението на енергията и
структурата на тялото, д-р Фриц Фредерик Смит, © 1986
Изкуството и практиката на астралната проекция, Офиел, © 1974
Изкуството на духовното лечение, Кейт Шерууд, © 1985
Лечение на чакрите: За лично израстване и лечение, Кейт Шерууд, ©
1988
Ръце от светлина, Барбара Ан Бренан, © 1987
Интернет
www.pranichealing.org
* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Информация за енергийните центрове
Нашите физически тела са изпълнени със завихряния на енергията, които ние
наричаме енергийни центрове.
(С) тези завихряния на енергията ... изглежда възможно да направим определени
заключения относно връзката между физическата анатомия на човешкото тяло и
енергийната природа на чакрите.
- Извлечено от Вътрешни мостове: Ръководство за движението на енергията
и структурата на тялото, д-р Фриц Фредерик Смит, © 1986, стр. 50

В индуистката традиция в текстовете „Йога кундалини упанишад” има ранни
записи за съществуването на енергийните центрове.
Първото важно нещо, което ми беше казано след като постъпих в манастира, беше
това:
Тялото има седем енергийни центъра, които на английски биха могли да бъдат
наречени завихряния...
Те са мощни електрически полета, (почти) невидими за окото...
- Извлечено от Древната тайна на фонтана на младостта,
Питър Келдер, © 1939, (Преработено издание) © 1985, стр. 9

Думата „чакра“ произлиза от санскритски термин, който означава „колело” или
„въртене” и се отнася за „колелото като форма” или за енергийно завихряне.
Тези енергийни центрове в действителност са въртящи се, пулсиращи енергийни
центрове, които съществуват в етерното поле на човешкото тяло.
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На санскрит, чакра буквално означава колело, и те са описани в древните текстове
на йога, като енергийни центрове на човешкото тяло.
- Извлечено от Вътрешни мостове: Ръководство за движението на енергията
и структурата на тялото, д-р Фриц Фредерик Смит, © 1986, стр. 49

Ако формата на „колело” е изобразена като периметъра на кръг, „спиците” на
колелото разделят кръга на сегменти. В индуистката традиция те се наричат
„венчелистчета” на енергийния център.
Защо индусите използват термина „венчелистчета”?
Защото, когато „колелото” или енергийният център се върти много бързо... се
образува форма, която прилича на цвете. Поради това древно духовно възприятие
на енергийния център, изглеждащ като цвете, тези сегменти са били наречени
„венчелистчета”.
Чакрите споменати в санскритските книги ... се различават малко помежду си по
броя на венчелистчетата... Коронният център (или Сахасрара Падма) – лотосът с
хиляда венчелистчета. Несъответствията в броя на венчелистчетата не са важни.
- Извлечено от Чакрите: Монография,
Чарлз У. Ледбитър, © 1927, стр. 68

Още основна информация за енергийните центрове
За практикуващия е изключително важно цялостното знание и разбиране на
главните енергийни центрове и техните функции.
Аз я наричам „фина енергийна система”, която се състои от: чакрите – главните
енергийни центрове...
- Извлечено от Изкуството на духовното
лечение, Кейт Шерууд, © 1985, стр. 21

Енергийното тяло всъщност контролира енергийните центрове в голяма степен.
Практикуващият трябва да разбере и да приеме, че жлезите с вътрешна секреция в
човешкото тяло са физическото проявление на енергийните центрове.
Етерните чакри имат две ясно изразени функции. Първата е да приемат и да
разпределят прана или жизненост, към етерното и след това към физическото
тяло, като така го поддържат живо.
- Извлечено от Етерният двойник: Аурата на
здравето на човека, © 1925, Артър Е. Пауъл, стр. 22

Енергийните центрове имат няколко функции, които включват приемане,
разграждане и разпределяне на енергията към различните части на тялото.
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Тези енергийни центрове са подобни на електроцентрали, които доставят жизнена
енергия в цялото тяло.
Когато енергията от по-ниско разположените енергийни центрове се придвижи до
по-високо разположените енергийни центрове, тя се преобразува в енергия с повисока честота.
Когато енергия с по-висока честота се придвижи надолу към по-ниско
разположените енергийни центрове по същия начин, тя се преобразува във форма
на енергия с по-ниска честота.
Терминът „енергиен център” може всъщност да бъде разбран по-добре, ако
мислим за тях наистина като за „енергийни трансформатори”.
Чакрите работят като трансформатори... те са енергийни центрове, входове и
трансформатори...
- Извлечено от Лечение на чакрите: За лично израстване
и лечение, Кейт Шерууд, © 1988, стр. 131

Думата трансформатор може да бъде използвана също в смисъл на „повишаване”,
и на „понижаване” на напрежението.
Например, преобразуване на една форма на енергия в друга форма на енергия.
Друг пример, светлината може да бъде преобразувана в електрическа енергия.
А електрическата енергия може да бъде преобразувана в механична или топлинна
енергия.
Ето защо енергийните центрове могат да бъдат сравнени с трансформатори на
енергия.
Енергийните центрове на дланите са измежду най-лесните за активиране.
Чрез активирането на енергийните центрове на дланите, практикуващият развива
по-бързо способност да „усеща” фината енергия.
Чакрите на дланите са седалища на градивна енергия...
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 31

Нека практикуваме да усещаме чи енергията
(Изчакайте отговора на учениците.)
Първо да направим кратък комплекс физически упражнения.
(Моля изправете се.)
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1. Извийте горната част на тялото си надясно и след това наляво, надясно и
наляво, надясно и наляво - 12 пъти.
2. Завъртете ханша 12 пъти надясно и 12 пъти наляво.
3. Завъртете глава надясно и наляво 12 пъти.
4. Сега моля да упражним раменете, като завъртим ръцете 12 пъти назад и след
това 12 пъти напред.
5. Сега свийте лакти нагоре и разгънете ръце енергично надолу като
разтворите пръсти и позволите на енергията да бъде изхвърлена енергично
от вашите длани, пръсти и дори от тъканта между пръстите. Можете ли да
усетите нещо да излиза?
6. Сега да упражним китките 12 пъти наляво и 12 пъти надясно.
7. Сега, протегнете лявата си ръка нагоре с длан обърната към небето, докато
едновременно протягате дясната си ръка надолу към земята. След това се
протегнете и се разтегнете с дясната ръка нагоре и лявата ръка надолу. Моля
направете седем повторения.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Можете ли да усетите жизнената енергия?
... задръжте длани на 2 до 5 инча (10 - 12 см) една от друга; бавно движете ръце
напред и назад, като намалявате и увеличавате разстоянието между тях. Изградете
постепенно нещо между вашите длани. Усещате ли го?
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 41

1. Затворете енергийната верига.
2. Помолете се за Божествена Благословия,
Към Върховния Бог,
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
и за способността да усетим жизнената енергия.
С благодарност и с пълна вяра.
3. Притиснете центъра на вашата лява длан с палеца на дясната ръка.
Притиснете центъра на вашата длан и едновременно с това завъртете палеца
по посока на часовниковата стрелка. Това се прави с цел активиране на
енергийния център на дланта.
4. Сега повторете процеса с дясната длан и левия палец.
Запомнете, трябва да завъртате палеца по посока на часовниковата стрелка,
докато притискате дланта.
Това ще повиши вашата способност да „усещате” енергията.
5. За да повишите допълнително вашата способност да „усещате” енергията,
притиснете върха на всеки пръст към върха на палеца. Убедете се, че всеки
пръст допира с върха си върха на палеца.
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6. Сега поставете длани на разстояние 5 - 7 см (2-3 инча) една от друга.
7. Не си представяйте нищо.
8. Не очаквайте нищо.
9. Просто бъдете неутрални.
10. Сега много бавно раздалечете длани една от друга и след това отново ги
приближете.
11. Продължете бавно да приближавате и раздалечавате дланите си.
12. Съсредоточете се върху центровете на дланите.
13. Просто се опитайте да „усетите” енергията.
14. Не опитвайте твърде упорито... Отпуснете се.
15. Вдишвайте бавно и удобно...
16. Издишвайте бавно и удобно...
17. Направете 7 дихателни цикъла...
(Преподавателят изчаква няколко минути.)
18. Помнете, поддържайте концентрацията си върху центровете на дланите.
19. Благодаря.
(Въпроси към учениците.)
20. Някой усети ли нещо?
21. Вдигнете ръка.
22. Някой усети ли топлина между дланите си? Вдигнете ръка.
23. Кой усети нещо като натиск между дланите си? Вдигнете ръка.
24. А усетихте ли пулсиране или усещане за енергия или някакво движение
между дланите? Вдигнете ръка.
25. Някои от вас относително по-чувствителни ли са или имат по-високо
енергийно ниво? Това може да доведе до усещане като от изтръпване
подобно на леко електричество между дланите.
26. Много добре.
27. Още един въпрос. Това се случва при много чувствителните.
28. Много вероятно е малцина да изпитат такова усещане.
29. Някой усети ли въртеливо движение между дланите си?
(Изчакайте отговорите на учениците.)
(Преподавателят реагира в зависимост от отговорите: „Това е фантастично!”, или
„Може да е необходимо известно време...”)
30. Моля споделете усещанията си с хората около вас.
31. Благодаря.
32. Да продължим ли?
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Главни понятия
За да разберете ПЕЛ е необходимо да разберете енергийната анатомия, а не само
физическата анатомия на човека.
Когато сте създали това тяло от светлина, вие му давате вашата жизнена сила и
жизнена мощ, и по този начин то е наистина ваше продължение.
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- Извлечено от Изкуството и практиката на
астралната проекция, Офиел, © 1974, стр. 65

Начинът, по който Гуруджи на съставителя обясняваше това е следния:
„Вие имате енергийно тяло или тяло от светлина.
Децата, които са чувствителни, могат да го видят.
То е било наречено от руснаците „биоплазмено тяло“.
Вътрешното енергийно информационно поле или аурата е „светлината около
тялото.”
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Човешките същества имат видимо физическо тяло, което лесно можем да видим и
докоснем.
Те имат също и фини тела, които обикновено не се виждат с физическите очи.
Понякога тези фини тела могат да бъдат видени от ясновидци или от много
чувствителни хора.
То може да бъде описано като ярко тяло, което заобикаля и прониква през
физическото тяло, има свое собствено характерно излъчване и обикновено се
нарича „аура”.
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 53

В исторически план „финото тяло” е било наблюдавано и това може да се види в
рисунките с образи на божества или светци от почти всяка раса и религия.
Понякога фигурите са изобразявани със заобиколени от светлина глави, понякога
със светлина, която се излъчва от телата им или със светлина, която се излъчва от
дланите им.
В по-широк план, практикуващият може да разбира това, като примери или
символи за това как фината енергия е възприемана от художника.
Това почти невидимо фино енергийно тяло се нарича етерно тяло, биоплазмено
тяло, енергийно информационно поле или енергийно тяло.
В теософската традиция, се споменава, че биоплазменото тяло, етерният двойник
(или енергийното тяло) се описва като „тяло от съзнание”, което притежава
способността „да приема и разпределя” жизнена сила, която се излъчва от
„светлината” на слънцето. Те казват, че тази енергия е свързана с физическото
здраве:
Накратко, трябва да разберем, че Етерният Двойник, доколкото е необходим за
живота на физическото тяло, не е правилно да се каже, че е отделно превозно
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средство за съзнанието. (Той) ПРИЕМА и РАЗПРЕДЕЛЯ жизнената сила, която
се излъчва от слънцето и по този начин е тясно свързан с физическото здраве.
- Преработено и Извлечено от Етерният
двойник, Артър Е. Пауъл, © 1925, стр. 2

Руските учени д-р Семьон Давидович Кирлиан и съпруга му Валентина
Хрисановна Кирлиан научно преоткриха съществуването на биоплазменото тяло
през 1939 г.
Те създадоха специален вид ранна енергийна фотография, наречена „Кирлианова
фотография”.
Терминът биоплазмено тяло означава „живо енергийно тяло” съставено от
невидима фина материя.
За да опростим терминологията, терминът енергийно тяло или енергийно
информационно поле ще бъде използван, за да замени термина биоплазмено
тяло.
Този вид фотография използва високочестотно електрическо поле за правене на
снимки на малки части от енергийно информационното поле.
Чрез тази нова технология става възможно да се разбере, че фината енергия не
само може да бъде видяна, но и че реално съществува!
Сега имаме дори и по-нова енергийна технология наречена „GDV Imaging”
„Визуализация чрез газов разряд”, която е значително по-развита, по-напреднала.
Тази технология се използва за записване на биоелектрическото поле на човека
чрез фотография с помощта на „визуализация чрез газов разряд”, която се
използва за оценяване на биоелектрическото поле на човека и дава ценна
информация за състоянието му.
С употребата на тази съвременна техника, сега е възможно, да разберем и
проверим това, което йогите и други, са казали преди стотици години, че
„физическото тяло” е заобиколено от „тяло от светлина”, което на езика на
езотеричната терминология се нарича „аура”.
Терминът „биоплазмено” идва от думата „био” – която означава живот и „плазма” –
което е четвъртото агрегатно състояние на веществата, и е различно от
компонента на кръвта познат като кръвна плазма.
Енергийно информационното поле или енергийното тяло преминава през
физическото тяло и достига приблизително на 12 см (5 инча) разстояние от него.
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Това дифузно поле се простира след границата на тялото. Колко далеч тази
вибрация може да достигне, е различно при всеки човек, и се променя в
зависимост от здравето и състоянието на възбуда.
- Извлечено от Вътрешни мостове: Ръководство за движението на енергията
и структурата на тялото, д-р Фриц Фредерик Смит, © 1986, стр. 27

Ясновидски то се вижда като светещо енергийно поле, излъчвано от цялата
повърхност на физическото тяло.
Ние ще го наричаме вътрешно енергийно информационно поле.
Един силен и здрав човек или млад, човек нормално има енергийно поле от около
20 см (8 инча) или повече.
Етерната аура се простира на около 8 инча от физическото тяло...
Хората с висока жизненост имат по-силна аура, следователно тя ще се простира на
по-голямо разстояние от физическото тяло.
- Извлечено от Изкуството на духовното
лечение, Кейт Шерууд, © 1985, стр. 104, 110

При нормален човек това вътрешно поле достига приблизително на 12 см (5
инча) от тялото.
Когато човек е слаб или много болен това вътрешно поле може да намалее до 5 см
(2 инча) или дори по-малко.
Един добър практикуващ има вътрешно поле от поне 1 метър (36 инча).
Също както кръвта циркулира във физическото тяло по кръвоносни съдове,
енергията циркулира през енергийното тяло по енергийни канали.
Тези енергийни канали могат да бъдат сравнени с енергийни тръби. В други
традиции те са познати като „меридиани” или „нади”.
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Урок 5

ФУНКЦИИ НА ЕНЕРГИЙНО ИНФОРМАЦИОННОТО
ПОЛЕ
Приблизително 10 минути

Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*
Книга за психичното лечение, от Ейми Уолъс и Бил Хенкин, ©
1978
Четиринадесет урока по философия на йога, Йоги Рамачарака, ©
1903, 2007
Ръце от светлина, Барбара Ан Бренан, © 1987
Ръцете - за духовното лечение, Майкъл Брадфорд, © 1993
Етерният двойник, от Артър Е. Пауъл, © 1925
Ритуално лечение на отдалечените общности в Америка, Меридит Б.
МакГуайър, © 1988
Интернет
www.pranichealing.org
* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Неразположенията или заболяванията се проявяват първо в енергийното
тяло – преди да могат да бъдат открити във физическото тяло
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Това е историческа истина и е била потвърдена чрез ясновидско наблюдение.
Това всепроникващо силово поле няма собствена форма, но представлява
вибриращо поле от потенциал в и около тялото.
То реагира във всеки момент на вътрешната и външната околна среда на тялото...
Това поле отразява физическото тяло.
- Извлечено от Вътрешни мостове: Ръководство за движението на енергията
и структурата на тялото, д-р Фриц Фредерик Смит, © 1986, стр. 27

Приложението на това е, че в известна степен, ние можем да предотвратим
проявяването на някои състояния ако бъде приложено енергийно въздействие
преди да се проявят симптомите.
Болката или заболяването са резултат от разрушаване или разбалансиране на
вашата жизнена енергия.
Защото заболяванията се проявяват в психичното или астралното тяло, преди да
се проявят във физическото тяло, един ясновидец често може да открие едно
заболяване преди то да се е проявило, или поне може да работи еднакво както с
вас, така и с другите хора.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 64

Поради това можем да кажем, че Праничното енергийно лечение не просто
въздейства на физическото тяло, а чрез енергията „хармонизира” цялата
енергийна система. То има също и превантивен ефект, забелязан като резултат
от въздействието.
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Етерният двойник има три основни функции.
Първо, той създава калъпа или шаблона по който плътната физична материя ще
нараства по време на вътреутробното развитие и при възстановяването от
наранявания.
Второ, етерният двойник усвоява и съхранява жизненост от слънцето и въздуха, и
я разпределя в тялото...
- Извлечено от Животът: Вашето велико приключение,
Ойнис Лейтън, Феликс Лейтън. © 1987, стр. 87

Функции на енергийно информационното поле
1.
2.
3.
4.

Да приема енергия
Да разпределя енергия
Да дава живот на цялото физическо тяло с чи енергия
Да служи като калъп или шаблон на физическото тяло

Излъчванията в жизненото поле приемат и пренасят жизненост (прана) от
външния въздух и изхвърлят фина отпадъчна материя... Етерният двойник е
акумулатор на потенциална жизнена енергия за цялата система.
- Извлечено от Етерното тяло на човека: Мост на съзнанието, Лоранс
Джон Бендид, Фоуб Дафни Пейн Бендид, © 1977, стр. 26

Много от заболяванията се дължат или са отчасти причинени от недобрата работа
на един или няколко енергийни центъра.
Според нашия Гуруджи „енергийното тяло и видимото физическото тяло са
толкова тясно свързани, че това което влияе на едното, влияе и на другото, и
обратно.”
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

В енергийно информационното поле, има също и малки лъчи от етерна
светлина или биоплазмени лъчи, които понякога се виждат като част от или
като продължение на енергийното поле.
... „аурата на здравето”, е сигурен показател за състоянието на физическото здраве
на човека, от чието тяло се излъчва. Като всички други форми на аурата, тя се
простира от тялото на разстояние 2 до 3 фута, в зависимост от определени
обстоятелства, които не е необходимо да бъдат споменати тук.
Като всички други форми на аурата, тя е овална или с форма на яйце... при
ясновидско наблюдение тя изглежда като „надраскана” от многобройни тънки
линии простиращи се като гъста четина от тялото навън.
- Извлечено от Четиринадесет урока по философия
на йога, Йоги Рамачарака, © 1903, стр. 58
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Перпендикулярни лъчи от етерна светлина се излъчват от физическото тяло и
проникват през вътрешното енергийно информационно поле.
Тези лъчи са дълги приблизително 60 см (2 фута) или повече.
Те образуват това, което ние описваме като „енергийно информационно поле на
здравето”.
Езотеричните автори наричат това енергийно поле „аура”.
Аурата на здравето заобикаля физическото тяло; всъщност, тя е етерният калъп,
по който тялото е било изградено.
- Извлечено от Езотерична астрология,
Алън Лио, © 1983, стр. 93

Тези етерни лъчи и енергийното поле служат като предпазен щит срещу
микроорганизмите и нежеланата или анормалната енергия.
С помощта на етерните лъчи „използваната” енергия, нежеланите енерги и
токсините, се изхвърлят от физическото тяло.
Веднъж Маха Атма Чоа Кок Сюи заявява следното:
„Когато човек е здрав, „тялото от светлина” е ярко.
Когато човек е болен, в „тялото от светлина” има сиви области от замърсена
енергия.
Тази замърсена енергия се изхвърля от лъчите на здравето, когато определена част
на тялото е болна. Заболяването може да причини заплитане на лъчите на
здравето.”
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Духовният учител на съставителя е направил една аналогия, която обяснява подобре лъчите на здравето, като казва: „Както кожата на физическото тяло има пори,
нашите енергийни тела имат енергийно информационно поле на здравето”.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Когато човек е болен, тези перпендикулярни лъчи от светлина увисват и частично
се заплитат или се сплъстяват.
... енергията е блокирана. Тъй като вече не протича свободно... много тъмни петна
от застояла или много слаба енергия ще се появят, това разпадане ще се спусне в
етерното тяло във вид на огънати или разкъсани линии от светлина...
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 142

Когато клиентът е болен, енергийно информационното поле на здравето често е с
намален размер. Енергийно информационното поле на здравето при здрав човек
може да достигне големина до 1 метър и повече.
Ръководство по пранично енергийно лечение Първо ниво
The Manual on Pranic Energy Healing Level I

Версия 3
Ver 3

15 Август 2013
15 Aug 2013

Страница

41

Обикновено това поле има форма на пресечен конус – по-голям от горната страна
и по-малък от долната.
Функцията на енергийно информационното поле на здравето е да изхвърля
използваната енергия.
Когато замърсената енергия се изхвърли от лъчите на здравето, дори една стая
може да бъде замърсена от отделянето на тези енергии в пространството.
Когато някоя част на тялото е болна, замърсената енергия се изхвърля от лъчите
на здравето. Заболяването може да доведе също и до заплитане на лъчите на
здравето.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Известният автор Артър Е. Пауъл говори за аурата на здравето през 1925. Той
казва: „Аурата на здравето, състояща се от тези части, които се излъчват от тялото,
служи за полезната цел да предпазва човека от нахлуването на болестотворни
микроорганизми. При добро здраве, тези части се изхвърлят навън през порите в
прави линии, под прав ъгъл към повърхността на тялото, като придават на аурата
на здравето набръчкан вид.
Докато тези линии остават стабилни и прави, тялото изглежда почти напълно
защитено от атаките на лошите физични въздействия, като болестотворни
микроорганизми, те всъщност биват отблъснати и отнесени от изтичащата навън
пранична сила. Но когато, поради слабост, преумора, нараняване, падане на духа
или поради прекален неправилен начин на живот, е необходимо неимоверно
голямо количество прана, за да бъде поправена загубата или повредата в тяло, и в
последствие се наблюдава голямо намаление на излъчваното количество, линиите
на аурата на здравето увисват, стават нестабилни и оплетени, защитната система е
отслабена, и тогава смъртоносните микроорганизми могат да проникнат
сравнително лесно.”
- Извлечено от Етерният двойник, от
Артър Е. Пауъл, © 1925, стр. 34

След енергийно информационното поле на здравето е разположено външното
енергийно поле. Външното енергийно поле на средно статистическия човек е с
размер приблизително 1 метър (36 инча).
Наблюдавано е, че болните хора обикновено имат дупки или пукнатини, или
пропуквания във външното им енергийно информационно поле. През тези
отвори жизнената енергия изтича навън, като по този начин отслабва
физическото тяло на клиента.
„Основните състояния, които ще срещнете по време на сеанс са енергийно
натрупване или изчерпване.”
- Променено и извлечено от записките на Шарлот Андерсън
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Повечето хора не осъзнават, че полето на аурата – енергийното поле около тялото
– също преживява порязвания, натъртвания, счупвания, пробождания,
разкъсвания, сътресения и травми както и физическото тяло.
- Извлечено от Ръцете - за духовното лечение,
Майкъл Брадфорд, © 1993, стр. 29

Когато енергийно информационното поле не е нормално има две главни
състояния, които могат да бъдат наблюдавани в енергийното тяло:
Енергийно изчерпване – това е състояние, при което практикуващият усеща една
област от вътрешното енергийно информационно поле „вдлъбната” или
„огъната” навътре към тялото, когато я сравнява с „нормалните” околни области.
Това състояние е причинено от недостатъчното количество или от намаляване на
енергията в тази област.
Енергийно изчерпване ... е просто намаляване на потока на енергията надолу по
крайника в посока на далечния край. Човек изолира крайника като просто не
позволява на енергията да протича там. Това се проявява като слабост в крайника и
понякога дори физическо недоразвиване в тази област.
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 103

Обратно, практикуващият може да открие противоположното състояние
(енергийно натрупване) докато оценява енергията в тялото на клиента. То се
появява, когато има:
а. препятствие или
б. блокаж в енергийната система или
в. ако областта е изпълнена с голямо количество излишна енергия
Това състояние може да се появи също ако излъчената енергия е твърде много за
тялото на клиента. От друга страна ако енергията е смесена с нежелана, стара,
сплъстена или използвана енергия, това също може да доведе до промяна в
енергийния профил на клиента.
Енергийно натрупване – това е състояние, което може да бъде открито от
практикуващия, когато в една област има изпъкване или издуване на енергията
навън, в профила на обследваната област или в сравнение с другите „нормални”
части на енергийното тяло.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Много хора ползват също лечебното докосване за поставяне на диагнози.
Споделяйки общите възгледи на медиумите за болестотворния ефект на
енергийното „натрупване”.
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- Извлечено от Ритуално лечение на отдалечените общности
в Америка, Меридит Б. МакГуайър, © 1988, стр. 111

Ръководство по пранично енергийно лечение Първо ниво
The Manual on Pranic Energy Healing Level I

Версия 3
Ver 3

15 Август 2013
15 Aug 2013

Страница

44

Урок 6
Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*

Интернет

ПРАНИЧНОТО ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ – КАК
РАБОТИ, КАК СЕ ПРАВИ
Приблизително 60 минути
Книга за психичното лечение, Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978
Изкуството на духовното лечение, Кейт Шерууд, © 1985
Кундалини йога, Свами Шивананда, © 1978
Кахуна лечение, Серж Кахили Кинг, © 1983
Наука за психичното лечение, Йоги Рамачарака, © 1909
Истинският и невидимият ред на Розенкройцерите, Пол Фостър
Кейс, © 1985
Чудеса на лечението с прана, Мастър Чоа Кок Сюи, 4-то издание,
© 2004
Ти лечителят, Хосе Силва и Стоун, Робърт Б., © 1989
www.pranichealing.org

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Практикуващите използват природни закони, които много хора не
осъзнават.
- Извлечено от Сумо боно, Св. Августин,
перифразирано от Шарлот Андерсън

Една история за това колко лесно работи ПЕЛ
Разказът е за един човек от Канада.
Той бил с група ловци в дива местност.
Той претърпял сериозна злополука.
Още първата вечер от това пътуване... той паднал случайно в лагерния огън и
лошо си изгорил ръката.
Никой от неговите приятели, които се забавлявали, не бил в състояние да го
откара с кола обратно в цивилизацията, за да може да потърси болница.
И никой от групата ловци не знаел нищо за енергийното въздействие.
Но този мъж бил наблюдавал съпругата си, когато тя прилагала енергийно
въздействие. Така че, той започнал да прави изчистване на зле изгореното място с
другата си ръка, като многократно изчиствал и хвърлял енергията от зле
изгореното място в огъня.
Той правил това в продължение на часове и накрая завързал ръката си леко
повдигната нагоре за едно дърво... така, че изчистването било направено
старателно и пълно.
Той не бил в състояние да напусне планината още два или три дни.
Когато накрая се прибрал ... съпругата му незабавно го завела в болницата.
Там му казали, че е претърпял тежко изгаряне от трета степен.
Но му казали също, че изгарянето вече е започнало да заздравява добре.
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Само чрез използването на много опростена форма на Пранично енергийно
лечение, като правил многократно изчистване на изгореното място, той успял да
намали сериозността на състоянието си, позволявайки на тялото да започне да
нормализира дланта и ръката му.
В последствие станало ясно, че изгореното място било излекувано дори без
сериозни белези, появяването на които би било нещо нормално при този вид
наранявания.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Използвайте няколко лесни стъпки, за да започнете въздействието
Винаги започвайте с призив за Божествени Благословии
Самият акт на призива към Върховното Същество увеличава способността и
лечебната енергия у практикуващия да изпълни въздействието. Получената
Божествена енергия способства също за повишаване на интуицията на
практикуващия по време на сеанса.
Много е важно и за практикуващия и за клиента, винаги да се помолят или да
направят призив за Божествени Благословии, преди да използват енергийно
въздействие.
В момента, в който вие се молите или отправяте призив, процесът на лечение вече
е започнал.
Запомнете, винаги да практикувате правилния призив.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Просто кажете:
Към Върховния Бог,
Благодаря, че ме благославяш с твоята Божествена лечебна енергия.
Аз изцяло приемам тази лечебна енергия.
Благодаря за тези благословии.
Важно е веднага да създадете хармонично отношение с вашия клиент!
Запомнете, винаги да разговаряте с вашия клиент.
Повторете ИМЕТО НА ВАШИЯ КЛИЕНТ няколко пъти по време на сеанса.
Попитайте вашият клиент:
От колко време е болката?
Можете ли да ходите?
Можете ли да си вдигнете ръката?
От кога имате този проблем?
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Или задайте друг уместен въпрос относно състоянието му.
Съберете информация и го накарайте да се чувства удобно.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Представете си вашата чакра да се разтваря като блендата на обектив на
фотоапарат или като цвете, което разтваря венчелистчета.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 72

Следвайте тези лесни стъпки, за да започнете въздействието
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Помолете за Божествена Благословия.
Гледайте вашият клиент докато работите.
Отпуснете се. Не бъдете напрегнати.
УСМИХНЕТЕ СЕ.
Пред клиента поддържайте отпусната поза и не кръстосвайте ръце.
Разпитайте подробно клиента. „Каква е медицинската диагноза? Какви са
физическите проблеми? Има ли болки?”
7. Използвайте скала за определяне на болката, за да отчетете нивото й.
8. Обяснете на клиента, че Праничното енергийно лечение не включва
докосване, и че от него се изисква само да диша бавно и удобно, да не
кръстосва крака, и да отпусне ръце удобно върху бедрата си с обърнати
нагоре длани.
9. Помолете клиента да се освободи от тревогите и грижите си, и да се
успокои.
10. След това поговорете с клиента и установете природата на неговия проблем.
11. Кажете на клиента да си представи ярка светла енергия, която прониква през
тази част на тялото му или на неговия живот, която има нужда от
балансиране или подобрение.
При енергийното въздействие е много важно клиентът да отвори ума си с
цел да улесни изчистването на старите, използвани или нежелани енергии и
да усвои в дълбочина енергиите, които се излъчват към него. Това ще
подпомогне бързото балансиране или ще допринесе за стабилизиране на
неговото състояние на всички нива.
12. Според духовния учител на съставителя „Когато клиентът е скептичен,
кажете му леко да приведе глава напред и да гледа надолу.” Тази поза
подобрява, на психично ниво, възприемчивостта на клиента.
13. Затворете енергийната верига по време на въздействието.
14. Можете да си представите роза с розов цвят, която разцъфва пред
сърдечния център на клиента. Без значение колко способен е
практикуващият, ако клиентът не приема енергията, това ще повлияе
отрицателно на процеса на възстановяване.
15. Сега практикуващият е готов да започне въздействието.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Ръководство по пранично енергийно лечение Първо ниво
The Manual on Pranic Energy Healing Level I

Версия 3
Ver 3

15 Август 2013
15 Aug 2013

Страница

47

Убеденост и увереност или „вяра и възприемчивост” са изключително
важни за резултата от въздействието
И двамата, и практикуващият и клиентът, трябва да намалят тяхното вътрешно
съпротивление с цел да подпомогнат бързото възстановяване на клиента.
Отношението на болния човек може да е причината, поради която духовното
лечение не се получава. То може да се провали ако липсва воля за живот, няма цел
в живота, което би дало тласък или ако целта не е била разбрана, или ако човек
вярва, че той или тя са твърде големи грешници, за да заслужават да бъдат
излекувани.
- Извлечено от Кундалини йога, Свами
Шивананда, © 1978, стр. 192

Една важна част от работата на практикуващия е да помогне на клиента да повиши
степента на положителното си мислене. Двамата, практикуващият и клиентът, е
необходимо да вярват в положителния резултат. Това отношение прави клиента
способен да приема по-бързо излъчената енергия.
Вярата включва компютъра на ума като вкарва съобщението, че „програмирането
се случва в момента”. Вярата също така ни дава възможност да си представим
крайният резултат с ентусиазъм, а ентусиазмът повишава потока на енергията,
който кара компютъра да работи.
- Извлечено от Ти лечителят, Хосе Силва
и Стоун, Робърт Б., © 1989, стр. 22

Ако у пациента има силна съпротива, помолете го да заеме позата за
възприемчивост по време на въздействието.
Помолете клиента да обърне дланите си нагоре и да приведе леко главата си
напред. Помолете го да затвори очи. Това се прави с цел да се намали
съпротивлението и така да се направи въздействието много по-лесно.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Отдаването е процес, който винаги се случва „сега”, но трябва да бъде повтарян
многократно, за да бъде запечатан дълбоко в съзнанието на човека. Той може да
бъде ускорен чрез медитация, йогийско дишане, визуализация и най-вече чрез
утвърждение. Колкото повече утвърждавате, че желаете да бъдете проводник, че
искате да се отдадете на енергията, която се стреми да премине през вас, толкова
по-бърз ще бъде вашият напредък и толкова по-скоро ще изградите
взаимоотношението с Всичко.
- Извлечено от Изкуството на духовното
лечение, Кейт Шерууд, © 1985, стр. 79

Понякога просто като гледа практикуващия, клиентът може да повиши своята
прводимост, което се дължи на количеството положителна енергия около
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практикуващия. Силната проводимост, сама по себе си, значително подпомага
процеса на възстановяване в много от случаите.
Най-добри резултати се постигат, когато пациентът бъде убеден да прояви
отношението на възприемчивост в състоянието на ума си... Пациентът трябва
бъде убеден да насочи към лечителя цялото си внимание, тъй като степента на
лечението зависи много от степента на отдаденото и полученото внимание.
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 125

Практикуващият трябва да се усмихва, за да повиши възприемчивостта на
клиента и да повиши енергията си. Винаги се усмихвайте.
Много важно е практикуващият, винаги да помни, че трябва да каже кратка
молитва или призив за Божествени Благословии преди всяко въздействие.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Изберете доброволец.
Моля, усетете енергията на обекта.
Доброволеца, УСМИХНИ се много широко или се засмей.
Моля, усетете енергията на обекта.
Енергията същата ли остана?
Доброволеца, направи много тъжно изражение.
Усетете отново енергията на обекта.
(Обратна връзка с учениците.)

Кажете на клиента:
„За да се случи лечението ми е необходимо пълното ти съдействие.
Желаеш ли да оздравееш?
Ще приемеш ли излъчената енергия?
Това е много лесна, ... НО ... много важна част от процеса на
възстановяването ти.
Моля отвори длани и ги постави обърнати нагоре върху бедрата си.”
Възприемчивостта на пациента. Най-добри резултати при правене на сугестивно
лечение се постигат, когато пациентът бъде накаран да прояви отношението на
възприемчивост в състоянието на ума си.
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 125

Първо
Кажете на вашия клиент:
„Наведи глава напред и затвори очи.”
Пациентът трябва да бъде поставен в отпусната, удобна поза.
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На пациентът трябва да бъде казано да отпусне мускулите си и да седи отпуснато.
Използвайте предложението: „Сега се настани съвсем удобно”.
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 128

Второ
Помолете вашия клиент „да си припомни едно щастливо събитие”.
Кажете „поеми дълбоко въздух и просто се отпусни”.
Това ще въведе клиента в положително психическо състояние.
Трето
Плащането е друг начин да направите клиента възприемчив.
Когато клиентите платят, те са предопределени да получат повече енергия, затова
трябва да помолите клиента да плати предварително.
Бихте ли отишли при лекар, който взема такса само 5 стотинки?
Обикновено или вероятно хората сравняват таксата с уменията.
Когато вземате такса сте по-ценени.
Ако клиенти помолят за безплатно въздействие, тогава вземете под внимание
ползата от облекчаване на заболяването или болката на клиента. Колко струва
тяхното облекчение?
От друга страна, ако клиентът не е в състояние да заплати въздействието – наймилосърдното нещо, което можете да направите е подходящо въздействие според
неговата нужда или за неговото състояние.
Ако човек не иска да бъде излекуван ... Не си губете времето.
Докато работите не позволявайте на клиента да бъде раздразнен или стресиран.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Трите най-важни техники в Праничното енергийно лечение са:
1. Изчистване или отстраняване на нежеланата или анормалната енергия.
2. Прехвърляне на жизнена енергия или излъчване на енергия.
3. Осигуряване на излъчената енергията - за повишаване на положителния
резултат.
Започнете въздействието с подготвянето на купа с вода и сол
Практикуващите трябва да обърнат внимание на това, когато премахнат
нежеланите енергии, трябва да ги изхвърлят правилно.
Биоенергийните лечители и пактикуващите често използват купа с вода и сол.
Защо трябва да използвате купа с вода и сол?
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Водата притежава способност да поглъща старите енергии, докато солта ги
разгражда.
Използването на купа с вода и сол е много важно.
Като „изхвърляте” внимателно нежеланите енергии в купата, е възможно в
значителна степен да избегнете разпръскването на нежеланите енергии в околната
среда или към вас самите.
Трябва да обърните внимание на това, да видите, че цялото количество отстранена
енергия е изхвърлено точно в купата с вода и сол.
Някои лечители изпълняват малки ритуали като „изтръскване на пръстите”, за да
отстранят или освободят енергията от пациента... за да бъде в безопасност
лечителя...
- Извлечено от Кахуна лечение, Серж
Кахили Кинг, © 1983, стр. 124

Когато завършите изчистването, просто изтръскайте ръка или „тръснете” ръка, сякаш
изхвърляте болестотворната енергия в купата.
Някои лечители измиват ръцете си след лечение, за да се очистят от мръсните
вибрации, които може да са събрали (или) просто изтръскват енергията от
техните ръце периодично докато работят. Ние изтръскваме ръка много често
докато лекуваме, и „отръскаме” енергията навън от нашите пръсти.
- Извлечено от Книга за психичното лечение, Ейми Уолъс и
Бил Хенкин, © 1978, стр. 48, Подчертано от този автор

В много традиции се препоръчва практикуващите да „изтръскват пръсти”...
(Преподавателят демонстрира.)
... с цел да освободят замърсените енергии от ръцете, пръстите и дори от фините
меридиани изкачващи се нагоре по ръцете. Важно е да използвате отчетливо
„изтръскващо” движение и след това да почистите ръцете си старателно с вода
или спрей.
Приготвянето на купата с вода и сол е лесно. Налейте около 1 литър (33 унции)
вода в купата и прибавете 1 или повече шепи сол.
След енергийно въздействие, моля изхвърлете водата и солта в тоалетната.
Препоръчително е да използвате тоалетната за употребената вече вода... отколкото
да изхвърлите тази замърсена вода по друг начин.
Като използвате веднъж купата, вече я използвайте само за енергийно въздействие.
Никога не я използвайте за други цели.
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Когато сте си в къщи, можете да поставите купите на слънце с цел да се
доизчистят.
Някои практикуващи споделят от опит, че когато купата е ползвана дълго време е
изключително трудно да бъде изчистена.
Затова е препоръчително периодично да се заменят старите купи с нови.
Диаметърът на купата трябва да бъде поне 30 см (12 инча). По-малките купи не
задържат достатъчно добре големи количества от нежеланите енергии.
Друг метод може да бъде използван, когато не разполагате с вода и сол. Този
метод е бил широко препоръчван от различни школи по езотерични науки, а
също и от няколко школи по енергийно лечение.
Представете си зелен или оранжев огън до вас и изхвърляйте замърсената енергия
в него. Убедете се, че сте загасили огъня, за да избегнете ненужния риск.
- Извлечено от Чудеса на лечението с прана,
Мастър Чоа Кок Сюи, © 2004, стр. 67

Окултният огън, от друга страна, е онзи аспект на единната космическа енергия,
който има качества подобни на огън, най-главното от които е неговата мощ да
унищожава и поглъща физически форми...
- Извлечено от Истинският и невидим ред на
розенкройцерите, Пол Фостър Кейс, © 1985, стр. 263
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Урок 7
Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*

Интернет

ОТСТРАНЯВАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
Приблизително 60 минути
Наука за психичното лечение, Йоги Рамачарака, © 1909
Чакрите: Монография, Чарлз У. Ледбитър, © 1927
Овладяване на твоето скрито аз: Ръководство за пътя на Хуна, Серж
Кахили Кинг, © 1985
Ръце от светлина, Барбара Ан Бренан, © 1987
Книга за психичното лечение, Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1987
Изкуството на духовното лечение, Кейт Шерууд, © 1985
Езотерично лечение, Алис А. Бейли, © 1953
Кахуна лечение, Серж Кахили Кинг, © 1983
www.pranichealing.org

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Как да отстраним или изчистим нежеланата енергия
Започнете с повишаване на чувствителността на дланите си
21 второстепенни чакри... те се намират на следните места... по една на дланта на
всяка ръка...
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 44

В центъра на дланта на всяка ръка се намира един енергиен център.
Тези енергийни центрове са способни да поглъщат и излъчват жизнена енергия.
Многообичният духовен учител на съставителя, й е казвал, че е забелязал, че
когато просто насочи вниманието си към дланите си...
(Преподавателя посочва дланта си.)
... и към пръстите си (Преподавателя докосва върховете на пръстите си...)
след това започва да усеща нещо в дланите си.
Той забелязал, че когато вниманието му било насочено към дланта и към пръстите
или към тези енергийни центрове всички тези области се изпълвали с повишено
количество енергия. Той забелязал, че когато вниманието му било насочено към
тези области, те стават по-активни и изглеждат по-ярки.
Подготовка за усещане на енергията чрез упражнения
Практикуващите трябва редовно да работят за подобряване на тяхната способност
да усещат фините енергии и трябва да си упражнят ръцете и дланите старателно
преди да пристъпят към „усещане” на енергията.
Упражненията повишават чувствителността на дланите на практикуващия.
Това се дължи на изхвърлянето на старите енергии, които несъзнателно може да
са заседнали в ръцете и дланите.
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Упражненията оказват положителен ефект за повишаване на чувствителността на
различни нива, което позволява на практикуващия да стане по-осъзнат за нивата и
степените на енергията, която усеща.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Може да ви интересува къде се намират двадесет и единият второстепенни
центъра. Има два, по един на всяка длан ...
- Извлечено от Езотерично лечение,
Алис А. Бейли, © 1953, стр. 73

Просто като насочи вниманието си към дланите и пръстите си, практикуващия
може бързо да повиши чувствителността на енергийните центрове на дланите си.
Има много начини за повишяване на чувствителността на енергийните центрове
на дланите.
Подготовка на дланите. Потрийте ръце една в друга енергично за няколко минути,
и след това ги размахайте нагоре-надолу за известно време, докато усетите
онова неописуемо усещане на „оживяване” и изпълненост с енергия.
Хващането на дланите една към друга и след това бързото им раздалечаване
– повторено шест - седем пъти – ще ги стимулира много добре.
- Извлечено от Наука за психичното лечение, Йоги
Рамачарака, © 1909, стр. 80, Подчертано от този автор

Разискване върху отстраняване на нежеланата или анормалната енергия
Прилагането на тази техника отстранява
болестотворната или използваната вече енергия.

нежеланата,

замърсената,

Това повишава потока на енергията в тялото включително в областта или
областите, които имат нужда от балансиране или хармонизиране, или
въздействие.
Целта на енергийното въздействие не е само да помогне за по-доброто здраве на
клиента, а също така да подпомогне активирането и ускоряването на естествените
процеси на лечение в тялото на клиента.
Когато ръцете са в правилната поза изметете ... навън, (после) настрани ... (пред)
тялото или областта...
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 56

Какво означава да отстраним нежеланата енергия?
Ако видите парче хартия или някой изпусне боклук на пода какво ще направите?
Ще го вдигнете, нали?
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Ако неможете да го вдигнете ще вземете метла и ще изчистите или просто ще го
„изметете“.
По същия начин, когато има нежелана енергия в енергийното поле на клиента,
просто я отстранете, като изчистите.
Изчистването на чакрите може да доведе до някои много отчетливи
резултати, в сравнение с всички други психични техники, както при лечение на
други хора, така и при лечение на вас самите.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 122

В различните култури „изчистването” се прави, с цел да се отстранят нежеланите
енергии.
Например, американските индианци използват пера и червено месо за
отстраняване на замърсената енергия.
Индийците използват сол, клонки от дървета или метли, докато изчистват или
отстраняват нежеланите енергии.
Как можете да отстраните болестотворната енергия от етерното или енергийното
тяло на човек? Това се прави чрез изчистване на определеното място.
Някои лечители използват изчистване на чакрите като неразделна част от
всеки лечебен сеанс.
- Извлечено от Изкуството на духовното
лечение, Кейт Шерууд, © 1985, стр. 163

Отстраняването на нежеланата енергия е лесно
Моля свалете си часовника от китката и го поставете на безопасно място.
Не го оставяйте на стола или на масата... приберете го.
Изчистването се прави много лесно. Започнете с „измитащо движение”, което е
техника преподавана от различни автори.
Просто вдигнете ръце във въздуха и изчиствайте...
Отстранете нежеланата енергия 5 – 7 пъти.
(Преподавателя показва правилната позиция на ръцете при Изчистване.)
Моля, ИЗЧИСТВАЙТЕ БАВНО!
Усещайте и изчиствайте, след това изхвърлете отстранената енергия във водата със
сол.
Усещайте и изчиствайте! След това изхвърлете нежеланата енергия във водата със
сол.
Усетете качеството на енергията.
Трябва да го УСЕТИТЕ!
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Полезни съвети за подобряване на отстраняването на нежеланата енергия
Просто вдигнете ръце във въздуха и изчиствайте... Отстранете нежеланата енергия
5 – 7 пъти. Изхвърлете. Направете 25 - 30 повторения или повече...
(Преподавателя заедно с учениците практикува позицията на ръцете.)
1. Запомнете, НИКОГА не насочвайте нежеланата или замърсената енергия
към вашето тяло.
2. Усещайте енергията, която желаете да отстраните от тялото на клиента.
3. Издърпайте я или я отстранете!
4. Запомнете, да изчиствате НЕЖНО, но старателно, за да не причините
неразположение у клиента.
5. Усещайте и изчиствайте, и отново - усещайте и изчиствайте.
Оформете намерение да отстраните нежеланата енергия от тялото на клиента.
6. Винаги изчиствайте СТАРАТЕЛНО.
Винаги отстранявайте или премахвайте ЦЯЛОТО КОЛИЧЕСТВО
замърсена енергия от енергийното поле на клиента.
7. Ръцете ви трябва да бъдат гъвкави и отпуснати.
8. Ръцете ви не трябва да бъдат стегнати.
9. Пръстите ви също трябва да бъдат гъвкави.
10. Правете движението с пръсти в естествено отворената позиция – нещо като
да потупате кучето или котката, а не постоянно под ъгъл от 90 градуса.
Ако болката на клиента се мести по време на въздействието, от едно място на
друго в тялото, това означава, че част от замърсената енергия е била преместена (в друга
част на тялото или в областта върху която работите).
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Когато ръцете са в правилната позиция, придвижете ги навън, настрани, пред
тялото или областта, и ги върнете обратно...
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 56

Колко време отнема изчистването на нежеланата енергия
1. Леките заболявания и състояния може да изискват 20 – 30 повторения на
отстраняването или изчистването с цел да се улесни пълното изчистване.
2. При средно тежките случаи може да са необходими 50 – 100 изчистващи
движения или повече.
3. При тежките случаи може да са необходими към 300 – 500 изчистващи
движения на определена област.
Освобождаване от отстранената енергия
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Забелязано е (в много традиции), че когато практикуващия редовното изхвърля
болестотворната енергия на пода, има склонност да развива заболявания свързани
с краката или дори да развие артрит на краката. За да избегнете това е необходимо
болестотворната енергия да бъде изхвърляна правилно.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Моля, освобождавайте енергията, която отстранявате от ръката си често и точно в
купата с вода и сол.
Как да направите това?
Чрез изтръскване или освобождаване на мръсната енергия, чрез изхвърлянето й в
купа с вода и сол.
(Покажете как да се изхвърля енергията в купата с вода и сол.)
Моля запомнете да изчиствате ръцете си редовно!
Ако усетите ръцете си леко лепкави, сърбящи или тежки, това означава, че ръцете
ви са леко замърсени. Никога не забравяйте да изчиствате ръцете си!
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

... (Практикуващият) вероятно ще извлече вредният магнетизъм... необходимо е за
негово удобство и за доброто му здраве да изхвърли болестотворната материя
преди тя да се настани трайно в тялото му. Затова той трябва да усвои определен
план да се освобождава от нея и най-лесното е просто да я изхвърли, да я изтръска
от ръцете си... той не трябва да пренебрегва тези предупреждения, и трябва да не
забравя да си измие ръцете старателно след лечение...
- Извлечено от Чакрите: Монография,
Чарлз У. Ледбитър, © 1927, стр. 70

Замърсяването може да се прояви като физическо заболяване на практикуващия,
слабост или енергийно изчерпване, или дори може да изпита симптоми, подобни
на тези на неговия клиент.
Какво представлява енергийното замърсяване?
Енергийно замърсяване може да се появи по различни причини. Може да бъде в
резултат на попадане под въздействието на замърсените енергии, отстранени в
процеса на въздействие или поради наличие на стрес или други енергии, които са
били в мястото на въздействие, или в околната среда или на друго място.
Това замърсяване може да се прояви като обикновено неразположение в дланите
или ръцете на практикуващия. Може да се прояви също и като парещо усещане,
горещина, усещане за боцкане или схващане в ръката или пръстите.
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Съставителя настоятелно препоръчва положението на ръката на практикуващия да
бъде правилно, за да се избегне последствието от неправилната техника, което
може да доведе до проблеми.
За да избегне замърсяване, практикуващият трябва да запомни, да тръсва или
„изтръсква” ръката си редовно в купата с вода и сол.
Запомнете, че терминът „изтръскване” на пръстите или ръцете се споменава от
Йоги Рамачарака. Той казва: През известен период вдигайте ръка и „изтръсквайте”
пръстите си, за да изхвърляте болестното състояние. Добре е да го правите от
време на време, както и да изчистите ръцете си след лечението, защото в
противен случай може да поемете част от болестното състояние на
пациента.”
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 78

Старателно изчиствайте ръце по време на и след въздействие. След като сте
отстранили замърсената или нежеланата енергия е препоръчително да изчистите
ръцете си със спирт, евтина водка или вода и ситна сол. Те имат достатъчно силен
изчистващ ефект.
Тази практика също така предпазва практикуващия от това да прехвърли
замърсена или нежелана енергия обратно към клиента, а също така и тя да остане в
стаята, където се прилага сеанса.
Необходимо е също така практикуващият да запомни и да тръсва или изтръсква
ръцете си по време на излъчването на енергия.
Това ще позволи на практикуващия да сведе до минимум опасността да бъде
засегнат от замърсената или нежеланата енергия.
Някои лечители изпълняват малки ритуали, като „изтръскване на пръстите” си, за
да отстранят или изхвърлят енергията на пациента... с цел лечителят да бъде в
безопасност...
- Извлечено от Кахуна лечение, от Серж
Кахили Кинг, © 1983, стр. 124

След сеанс практикуващият трябва старателно да изчисти дланите и ръцете си с
вода и сол.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯТ ДЕМОНСТРИРА
(Покажете колко лесно се прилага Пранично енергийно лечение на клиент...
Помолете един ученик да ви асистира. Вижте дали в групата някой има леко, не кармично
заболяване).
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Имам нужда от някой, който може да опише с думи какво усеща.
(Преподавателят избира ученик.)
Нека се помолим за Божествени благословии
Към Върховния Бог,
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
и за Божествена лечебна сила.
Благодаря, че ме използваш като Божествен инструмент.
С благодарност и с пълна вяра.
Когато правите изчистване, моля свалете си часовника.
Сега, вдигнете ръка над областта, на която ще въздействате и изчиствайте надолу.
Правете това в ритъм ... 1, 2, 3, 4, 5, изхвърлете.
Повторете това 30 пъти.
6, 7, 8, 9, 10, изхвърлете,
11, 12, 13, 14, 15, изхвърлете ....
(Преподавателя... продължава да брои до 30 пъти.)
СЕГА СИ ПОЧИСТЕТЕ РЪЦЕТЕ
Запомнете, винаги трябва да изчиствате ръцете си.
Лесно е да се научите да излъчвате жизнена енергия
Енергийното въздействието включва прехвърляне на енергия
Има два процеса:
Приемане и излъчване на енергия. Правете го нежно.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

... И след като е отстранил причината за злото, той пристъпва към изливане
на добър, силен и здрав магнетизъм, който да заеме нейното място...
- Извлечено от Чакрите, Чарлз
У. Ледбитър, © 1927, стр. 70

Фините енергии, излъчвани към клиента, трябва да са любящи и нежни.
Един от начините за създаване и поддържане на повече от качеството на любовта
в енергията, е практикуващият да докосне сърцето си, докато излъчва енергия.
Важни са и двата процеса, приемане и излъчване на енергия в правилните
количества.
Също така, когато извършваме Пранично енергийно лечение, е важно да правим и
двете - излъчване на енергия и старателно изчистване.
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Какво се случва, когато прехвърлите жизнена енергия в тялото на клиента?
Енергията се прехвърля от един човек в друг човек!
Важно е практикуващият да насочи вниманието си към дланта, която приема
енергията, ...отколкото към дланта, която насочва или „излъчва” енергията!
Когато вдишвате, съсредоточете вниманието си върху приемащата длан...
Когато издишвате съсредоточете вниманието си върху излъчващата длан...
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Има един афоризъм на Хуна, който гласи „Енергията протича натам, накъдето
е насочено вниманието.” Накъдето насочите вниманието си – върху мисъл,
обект, преживяване – между вас и това нещо се създава поток от енергия.
- Извлечено от Овладяване на твоето скрито аз: Ръководство
за пътя на Хуна, Серж Кахили Кинг, © 1985, стр. 159

Запомнете!
Енергията протича накъдето е насочено вашето внимание.
Когато излъчвате енергия...
Дръжте ръцете си по такъв начин, че лактите ви да остават постоянно отворени
или отделени от тялото. Това подпомага плавното и постоянно протичане на
енергията.
(Покажете от слайдовете образите на божества в излъчваща и приемаща поза.)
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

... поставете длан над засегнатата област, на разстояние от около 6 инча (15 смб.пр.) или дори малко по-близо и я задръжте там шест-седем минути.
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 56

Всяка ръка може да бъде използвана за приемане и излъчване.
Приемането обикновено се прави с доминиращата ръка.
Излъчване на жизнена енергия към дланта на партньор
Да практикуваме. Моля, изберете си партньор. (Изчакайте учениците да се подготвят
за упражнението.)
(Преподавателя: Моля изберете си партньор.)
1. Практикуващият да остане прав, а клиентът да седне.
2. И двамата, моля, затворете енергийната верига.
3. Практикуващият, просто да вдигне едната си ръка нагоре.
Моля осъзнайте дланта си.
4. Дайте си време.
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5. Можете ли да усетите енергията да се движи в дланта на вдигнатата ви ръка?
(Изчакайте отговора на учениците.)
6. Когато излъчвате енергия не заставайте точно пред клиента - застанете
отстрани. Защо? Когато стои отстрани, практикуващият няма да получава
енергия от клиента.
7. Сега, с другата ръка насочете или излъчете жизнена енергия към дланта на
вашия клиент.
8. Вдишайте бавно и удобно...
9. Издишайте бавно и удобно...
10. Продължете 3 до 7 дихателни цикъла.
11. Когато вдишвате се съсредоточете върху приемащата длан.
12. Когато издишвате се съсредоточете върху излъчващата длан.
13. Вашето вътрешно състояние влияе на способността ви да въздействате.
14. Когато усетите, че е прехвърлена достатъчно енергия към дланта на вашия
клиент преустановете прехвърлянето на енергия.
15. Благодаря.
16. Моля отпуснете се.
17. Разтърсете рамене и ръце.
18. Сега, нека да излъчим жизнена енергия към другата длан на вашия клиент.
19. Практикуващите вдигнете нагоре другата си ръка и осъзнайте дланта й.
20. Дайте си време.
21. Можете ли да усетите енергията да се движи в дланта на вдигнатата ви ръка?
(Изчакайте отговора на учениците.)
22. Сега с другата ръка насочете или излъчете жизнена енергия към дланта на
вашия клиент.
23. Вдишайте бавно и удобно...
24. Издишайте бавно и удобно...
25. Продължете 3 до 7 дихателни цикъла.
26. Когато вдишвате се съсредоточете върху приемащата длан.
27. Когато издишвате се съсредоточете върху излъчващата длан.
28. Вашето вътрешно състояние влияе на способността ви да въздействате.
29. Когато усетите, че е прехвърлена достатъчно енергия към дланта на вашия
клиент, моля преустановете излъчването на енергия.
30. Моля отпуснете се.
31. Разтърсете рамене.
32. Моля споделете какво се случи.
33. Кой успя да усети движението на енергията?
(Изчакайте отговора на учениците.)
34. Разменете сe.
35. Благодаря! Моля седнете.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Излъчването на жизнена енергия може да се извърши също и през
пръстите
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Излъчването на енергията може да се извърши също и чрез използване на един
или два пръста.
На върха на всеки пръст има по една акупунктурна точка, наречена от нашия
духовния учител „третостепенен” енергиен център. В други традиции много
малките енергийни центрове се наричат „по-малки”, „второстепенни” и дори
„дребни” от Алис Бейли. Те се наричат „второстепенни” от Барбара Ан Бренан.
Чрез насочване на един или два пръста към мястото, където енергията трябва да
отиде, прехвърлянето започва.
Можете да използвате единствено пръстите си с цел точно да излъчите енергията
към малко по размер място, било то на повърхността или дълбоко в тялото.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Някой от вас забелязал ли е, докато гледа телевизия, че когато човек посочи към
някого или към нещо, това засилва точността на изразяване или мисълта в ума на
посочващия?
Това е така, защото енергията, идваща от енергийните центрове на върховете на
пръстите ви, е плътна и може дори чрез намерението на човека, който сочи, да
стане по-силна.
Когато енергийните центрове на върховете на пръстите се използват при
въздействие, излъчването трябва да се направи много нежно. Практикуващият
трябва да протегне своите дълги енергийни пръсти в изчистената вече област.
Най-бързият начин за въздействие е чрез излъчването на любяща енергия към
клиента.
Определени пози могат да бъдат използвани за приемане на повече енергия
Различни положения на ръцете могат да бъдат използвани за приемане на поголеми количества жизнена енергия, която след това може да бъде излъчена към
клиента.
В традицията на някои лечителски школи, практикуващият просто излъчва
енергия към клиента, позволявайки на енергията свободно да изтича от дланите.
Когато потокът на енергията спре, се приема, че е била „излъчена” достатъчно
енергия.
Някои пози улесняват протичането на енергията през дланите.
Използването на правилната поза, дава сигурност на практикуващия, че енергията
няма да бъде възпрепятствана.
Дръжте ръката си хоризонтално, докато излъчвате енергия.
Вдишайте ... съсредоточете се върху приемащата длан.
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Издишвате ... съсредоточете се върху излъчващата или отдаващата длан.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

След прехвърлянето на жизнена енергия към физическото тяло на клиента, моля
попитайте го „Как се чувстваш?”
Трябва да получите обратна информация от клиента, за да се избегне енергийното
натрупване в областта върху която въздействате.
Реакция в енергийно информационното поле на клиента
Клиентът може да почувства неразположение ако практикуващият излъчи твърде
много жизнена енергия в енергийното тяло или енергийно информационното
поле на клиента.
Какви реакции може да изпита клиента?
Клиентът може да почувства замайване, тежест в горната част на тялото, учестен
сърдечен ритъм или затруднено дишане, дължащо се на повишаването на
енергийното му ниво.
В МНОГО РЕДКИ случаи е забелязано, че клиентът може дори да припадне.
Как може да бъде избегнато неразположението?
Просто като наблюдавате редовно клиента и го питате за състоянието му. Когато
той бъде успокоен, неразположението лесно може да бъде избягнато.
Незабавно преустановете излъчването на енергия, ако потокът от излъчващата
длан спре.
Някои практикуващи имат склонност да излъчват енергия твърде интензивно.
Това може да доведе до неразположение у клиента.
Докато излъчвате енергия, винаги се УСМИХВАЙТЕ и излъчвайте нежно, с цел
да намалите съпротивлението на клиента към излъчваната енергия.
Ако се появи неразположение, просто отстранете излишната енергия от областта,
в която е била излъчена твърде много енергия.
Кога да сте сигурни, че вече има достатъчно енергия?
Когато усетите отблъскване, потокът на енергията вече е спрял и тази област е
пълна.
След шест-седем минути работа (в нашата традиция това се нарича излъчване на енергия)
интензивността на потока (на енергията) ще намалее... това означава, че външното
поле е общо балансирано (или бихме казали – областта е достатъчно заредена)...
- Преработено и извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 206

Излъчвайте енергия толкова дълго, колкото е необходимо.
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Когато вече има достатъчно енергия, практикуващият може да усети спиране на
потока на енергията. Спрете да излъчвате енергия.
Понякога още в началото излъчващата длан бива отблъсната назад.
Това означава, че клиентът не е възприемчив.
Това означава, че клиентът си казва: „Аз не вярвам в това...не, не, не!”
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

ПРЕПОДАВАТЕЛЯТ ДЕМОНСТРИРА
Сега, нека да излъчим жизнена енергия.
Когато усетите енергията да отблъсква дланта ви, клиентът е получил достатъчно
енергия.
Това се усеща като лек „натиск” назад върху дланта ви. Това показва, че практикуващият
трябва да преустанови излъчването на енергия.
Когато бъде усетено отблъскване, това е знак, че потокът на енергията е спрял или
че областта е пълна. Моля излъчвайте енергия толкова дълго, колкото е
необходимо.
Сега да осигурим енергията.
Кое е по-фино енергията или парфюма?
(Изчакайте отговора на учениците.) Фината енергията.
Какво се случва ако оставите отворено шишенце с парфюм?
(Изчакайте отговора на учениците.) Изпарява се!
Ако не осигурите енергията, тя изтича навън.
Време е полето да възстанови правилният начин на протичане, на която ако бъде
позволено да се стабилизира за 48 часа ще се превърне в част от нормалния
поток на системата, като по този начин направи оздравяването трайно.
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 245

Как осигурявате енергията?
Излъчете бледо синьо три пъти. Кажете „Синьо, синьо, синьо”.
…беше осигурена с употребата на малко синьо…
- Извлечено от Филтри за възпроизвеждане на слънчева и дневна светлина и
оценяването й, Реймънд Дейвис, Касън Станфорд Гибсън, © 1931, Page 14

След това прекъснете. Прекъсвам, прекъсвам, прекъсвам.
(Попитайте клиента „Как се чувстваш?“, Помолете клиента да разкаже на групата и да си
седне.)
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън
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Урок 8
Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*

Интернет

КАКВО ДА ОТБЯГВАМЕ В ПЕЛ ПЪРВО НИВО
Приблизително 15 минути
Наука за психичното лечение, Йоги Рамачарака, © 1909
Произход на съвременното лечение с прана и Архатик йога, първо
издание, Мастър Чоа Кок Сюи, © 2006
Искряща аура – искрящ живот: Ръководство за етерните кристали,
Скот Мармърстейн, © 2006
www.pranichealing.org

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Моля отбягвайте следните възможни проблеми в ПЕЛ първо ниво
1. Когато излъчвате енергия към бебета ... излъчвайте към тях за много кратко
време.
Бебетата са като малки чаши.
Те се пълнят бързо.
Затова излъчвайте енергия за по-кратък период от време.
Моля, излъчвайте енергия към бебета много, много нежно.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

При бебета и малки деца прехвърлянето на жизнена енергия може да доведе също
и до повишаване на кръвното налягане или до издигане на твърде голямо
количество енергия от основата на гръбначния стълб към мозъка.
Тези състояния сериозно засягат мозъка и в много редки случаи могат да доведат
до смърт.
2. Ако бъде излъчена енергия към енергийния център на слънчевия сплит на бебе,
който се намира във вдлъбнатата област между ребрата, този център може да бъде
натрупан с енергия и това дори може да засегне диафрагмата.
В някои случаи това може да причини затруднено дишане.
В такъв случай е препоръчително да излъчите жизнена енергия директно към
енергийния център на пъпа, който се намира на пъпа.
3. При възрастни хора излъчвайте енергия много нежно ... но за попродължително време.
Когато усетите отблъскване на енергията... клиентът е зареден. Това означава
отблъскването.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

4. Не излъчвайте енергия директно към предния енергиен център на сърцето.
Вместо това, когато е необходима енергия, излъчете енергия към задния енергиен
център на сърцето.
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Запомнете, единствената чакра, която нетрябва да бъде енергизирана (отпред) е
предната сърдечна чакра. Това означава, че можете да енергизирте задната
сърдечна чакра...
- Извлечено от Искряща аура – искрящ живот: Ръководство за етерните кристали,
Скот Мармърстейн, © 2006, стр. 119, подчертаното е от този автор

Практикуващият трябва да запомни да излъчва енергия само към задния енергиен
център на сърцето.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

5. Отбягвайте прехвърлянето на жизнена енергия директно към очите.
Техните енергийни канали или меридиани са много фини.
Ако излъчите енергия към тях директно, те може незабавно да се подобрят, но
след това, след един или два дни може да се влошат.
Затова заредете съвсем малко аджна, тила и слепоочията.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

6. Не излъчвайте енергия към енергийния център менг мейн.
Къде се намира енергийният център менг мейн?
Докоснете пъпа си, след това преминете от другата страна, точно зад пъпа - на
гърба.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

При бременни жени излишното количество жизнена енергия може да повлияе
неблагоприятно на нероденото дете и може също така да повиши кръвното
налягане на майката. Това трябва да се избягва.
7. Не излъчвайте енергия към енергийния център на далака, освен при случаите на
тежка инфекция. Ако излъчите твърде много енергия към енергийния център на
далака, човека може да загуби съзнание.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

За да бъде въздействието безопасно, трябва да следвате напътствията.
ИСТОРИЧЕСКИ Е УСТАНОВЕНО, ЧЕ В РАЗЛИЧНИ ТРАДИЦИИ
ЕНЕРГИЙНИТЕ ЛЕЧИТЕЛИ СА ИЗПОЛЗВАЛИ ОЧИТЕ СИ ЗА
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЕНЕРГИЯ КЪМ КЛИЕНТИТЕ ИМ.
Взирането или предаването на прана чрез очите..., а окото е един добре познат
канал за предаване на мисловна сила. От това следва, че очите могат да бъдат
полезни при предаването или излъчването на жизнена енергия при лечение.
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 52
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В „ИНСТИТУТА ПО ВЪТРЕШНИ НАУКИ”, НИЕ НЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ
ПРЕДАВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ С ПО-НЕЖНИТЕ ЧАСТИ НА
ТЯЛОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ОЧИТЕ.
Това е с цел да се избегне замърсяването на практикуващия ПЕЛ, който в
състрадателното си желание да помогне на другия човек, може да поеме част от
болестотворната енергия на клиента.
Защото очите поемат болестотворната енергия..., (това) не е препоръчително (или)
здравословно за практикуващия (да насочва енергия с очите си).
...(също) така, не е препоръчително да се предава жизнена енергия директно (на
клиента) от (нито един от) вашите главни енергийни центрове, към болната област
на клиента, поради същата причина.
- Преработено и извлечено от Произход на съвременното лечение
с прана и Архатик йога, Мастър Чоа Кок Сюи, © 2006,
записана и редактирана от Шарлот Андерсън, стр. 111

Проверявайте многократно, за да избегнете твърде голямото количество
енергия като цяло
Ако клиентът почувства някакво неразположение, моля отстранете част от
излъчената енергия.
Проверете отново.
„Усетете” енергията на областта върху която въздействате. След това проверете
отново как се чувства клиента.
След това практикуващият трябва да осигури енергията, така че тя да остане там,
където е била излъчена.
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Урок 9
Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*

Интернет

ОСИГУРЯВАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ НА
ЕНЕРГИЯТА
Приблизително 5 минути
Книга за психичното лечение, Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978
Изучаване на изкуството на психичната защита, гледане от разстояние,
телекинеза и още нещо, Николас Р. Тейлър, © 2003
Овладяване на твоето скрито аз: Ръководство за пътя на Хуна, Серж
Кахили Кинг, © 1985
Ръце от светлина, Барбара Ан Бренан, © 1987
Възможните чудеса – Сутрите на златния лотос за праничното лечение,
Мастър Чоа Кок Сюи, © 2004
www.pranichealing.org

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Осигуряване на енергията
Необходимо е енергията да бъде „осигурена” в тази част на тялото, върху която
практикуващият току що е работил.
Ако практикуващият не осигури енергията, в рамките на 30 минути до 1 час,
болката или неразположението на клиента могат да се появят отново.
… придумването на една стара травма да си отиде, запълването на празнината
останала след напускането на травмата с розова светлина на безусловна любов и
запечатването й ...
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 231

Как „осигурявате енергията”?
Излъчете бледо синьо три пъти. Представете си бледо синьо.
Или кажете „синьо, синьо, синьо” към областта върху която сте въздействали.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

…беше осигурена с употребата на малко синьо…
- Извлечено от Филтри за възпроизвеждане на слънчева и дневна светлина и
оценяването й, Реймънд Дейвис, Касън Станфорд Гибсън, © 1931, Page 14

(Покажете как енергията се осигурява в областта върху която сте въздействали.)
Ако практикуващият не е добър във визуализацията, тогава просто чрез създаване
на мисъл за „бледо синьо” и с казване на „бледо синьо, бледо синьо, бледо синьо”
енергията се запечатва. След като веднъж това е било направено, енергията няма да
„напусне” или да „изтече навън” от мястото, където е била излъчена. Това
наричаме осигурявате на енергията.
Принцип на освобождаване на излъчената енергия
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След като осигурите енергията, въздействието винаги трябва да завърши с
освобождаване на енергийната връзка между практикуващия и клиента.
Освобождаването на енергийната връзка между практикуващия и клиента е много
важно.
Окото на ясновидеца може да забележи линии от енергия, подобни на нишки,
които навлизат в чакрите и ви свързват с друг човек ... Нишките преминават
назад и напред между чакрите на хората постоянно, без хората да го
осъзнават... Очевидно една нишка в трета чакра може да изсмуква вашата
собствена енергия и би било добре за вас да я премахнете.
- Извлечено от Книга за психичното лечение, Ейми Уолъс и Бил
Хенкин, © 1978, стр. 79, Подчертаното е от този автор

Трябва да разберете, че енергията протича от източник с по-високо ниво към
места с по-ниско ниво.
Практикуващият е като малка електроцентрала. Енергията трябва да бъде
прекъсната или освободена от предния и задния енергиен център на слънчевия
сплит на практикуващия, защото в противен случай клиентът може да продължи
да изсмуква (или да извлича) енергията му.
- Променено и извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Полза от техниката за прекъсване и освобождаване
В много традиции се приема, че между хората съществуват енергийни връзки
(наричани понякога „нишки”). Поради тази причина хората понякога могат да
бъдат „пристрастени” един към друг. Това се дължи на енергийните връзки, които
ги „привързват” заедно.
През живота ни, срещаме и поздравяваме хора, започваме връзки, свързваме
мънички енергийни нишки с хората на подсъзнателно ниво и интуитивно
четем техните лични данни... Колкото повече изграждаме една лична връзка с
някого, толкова по-здрава става етерната нишка... Това може също и да източи
нашата енергия.
- Извлечено от Изучаване на изкуството на психичната защита, гледане от разстояние,
телекинеза и още нещо, Николас Р. Тейлър, © 2003, стр. 15, Подчертаното е от този автор

Практикуващите трябва да са осъзнати за енергийните връзки с клиентите си,
както когато им въздействат, така и когато контактуват с тях.
Изграждането на лична връзка с клиент не е препоръчително. Практикуващият
бързо ще загуби вярата на дргите в него, ако създава лични взаимоотношения с
клиентите си.
Първи, Макс Лонг популяризира израза като използва аналогията на ака нишки,
връзки и пръсти... Според тази аналогия, ние оставаме в контакт с всичко, което
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усетим чрез „лепкави” ака нишки, подобни на разтеглена нишка от дъвка,
която никога не се къса и никога не се заплита. Всеки път, когато подновим
контакт, се формира нова връзка, така че ние сме свързани с определени хора и
места чрез връзки, а не чрез нишки. Освен това чрез силата на мисълта, ние
имаме способността да изпращаме „ака пръст” към места или хора, с които никога
не сме били в контакт, и по такъв начин търсим информация или оказваме
влияние.
- Извлечено от Овладяване на твоето скрито аз: Ръководство
за пътя на Хуна, Серж Кахили Кинг, © 1985, стр. 69

Когато практикуващият провежда сеанс, се образува енергийна нишка или връзка
между клиента и практикуващия. Необходимо е винаги да прекъсвате тази
енергийна връзка.
… Нежно прекъснете връзката ... и се отдалечете от клиента...
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 235

Ако енергийната връзка не бъде прекъсната, част от излъчената енергия може да
се върне към практикуващия, което ще направи въздействието по-малко ефикасно.
Винаги прекъсвайте енергийната връзка между практикуващ и клиент
Прекъсването на енергийната нишка или връзка между практикуващ и клиент е
бързо и лесно. То трябва да се практикува след всяко въздействие.
Вдигнете ръката си като нож и направете енергично движение надолу.
(Преподавателят демонстрира.)
Оформете намерение да прекъснете връзката с клиента.
Наум кажете, „Прекъсвам, прекъсвам, прекъсвам!”
От къде практикуващият прави прекъсването?
ОТ ПРЕДНИЯ И ЗАДНИЯ СЛЪНЧЕВ СПЛИТ.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

(Преподавателят докосва енергийния център на слънчевия си сплит и кара учениците да
докоснат всяка област, от която трябва да запомнят да „прекъснат” енергийната връзка.)
От далака (преподавателят докосва енергийния център на далака си и казва на учениците да
докоснат далака си.)
От половия енергиен център - включително всички съзнателни или
подсъзнателни „непозволени” връзки. (Преподавателят докосва половия си енергиен
център и кара учениците да направят същото.)
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън
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Даване на напътствия на вашия клиент след въздействието
По същия начин, както използваме вода и сол, за да поглъща и унищожава
нежеланите и замърсените енергии в околната среда, е забелязано, че водата пречи
на енергийното въздействие, ако бъде използвана веднага след него.
Препоръчително е клиента да се изкъпе с вода и сол ПРЕДИ въздействието.
В допълнение, на клиента се препоръчва да не потапя тялото си във вода поне за
24 часа СЛЕД енергийно въздействие. Ако състоянието му е тежко, той може да
предпочете да не се къпе няколко дни.
Тази практика ще направи енергийното въздействие по-ефикасно, защото
излъчената енергия, вкарана в неговата система, няма да бъде отмита, което ще
даде достатъчно време на излъчената енергия да бъде усвоена.
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Урок 10
Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*
Интернет

ПРАНИЧНО ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЛЕКИ
СЛУЧАИ
Приблизително 45 минути
Кундалини йога, Свами Шивананда, © 1978
www.pranichealing.org

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ЗА УСПЕШНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
1. Увереност и вяра – молитва или призив.
2. Повишаване на чувствителността на енергийните центрове на
дланите.
3. Отстраняване или изчистване на нежеланата или анормалната
енергия от областта където се въздейства.
Изтръсквайте редовно от ръцете си отстранената енергия по време на
изчистването.
Използвайте купа с вода и сол.
Запомнете, винаги изчиствайте ръцете си.
4. Излъчете или прехвърлете жизнена енергия към тялото или към
областта върху която въздействате. Ако е необходимо повтаряйте по-често
местното изчистване и прехвърлянето на жизнена енергия. Питайте клиента
дали се чувства добре.
5. Осигурете енергията.
6. Освободете енергията - Прекъснете връзката с клиента.
7. Благодарете.
Винаги благодарете след въздействие
Също така е препоръчително винаги да благодарите за полученото Божествено
напътствие, помощ и защита, след всяко въздействие.
Успехът на въздействието се повишава от Божественото благоволение на
Върховния Бог.
Изпитването на чувство на дълбока благодарност за получените милосърдие и
състрадание е неделима част от процеса на възстановяване на клиента.
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Трябва да бъдат култивирани чувства, усещания на дълбока благодарност от
страна на човека, който е лекуван, за възстановеното здраве и от страна на
лечителя за правото да бъде проводник. Благодарността ... играе важна роля в
практиката и за резултата.
- Извлечено от Кундалини йога, Свами
Шивананда, © 1978, стр. 192

В края на всяко въздействие кажете кратка благодарствена молитва.
Моля затворете очи. Наум кажете:
Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии,
Ние Благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и за чудодейната лечебна сила.
С благодарност и с пълна вяра.
Благодарим.
Практика за използване на лесните стъпки
Ако по време на този семинар някой от лекуваните или доброволците почувства
неразположение, просто премахнете излишната енергия от съответната област.
1. ПРАКТИКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗЪБОБОЛ
Добре, сега ще практикуваме въздействие при зъбобол.
1.
2.
3.
4.

Изберете си партньор.
Решете кой ще практикува и кой ще бъде клиент.
Вземете си купа с вода и сол, и спрей за ръцете.
Практикуващите да се изправят - клиентите да седнат.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Сега да се помолим за Божествени благословии
Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
Ние Благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и за чудодейната лечебна сила.
С благодарност и с пълна вяра. Благодарим.
5. Когато практикувате си свалете часовника.
Направете упражнения за ръцете, за да повишите чувствителността им.
Практикуващият да се УСМИХНЕ.
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Кажете на клиента: „Затвори очи. Бъди проводим и седни със стъпала,
опрени на пода. Моля затвори енергийната верига.”
6. Практикуващият да затвори енергийната верига.
7. Сега вдигнете ръка и изчистете зъба.
1, 2, 3, 4, 5, изхвърляме.
Направете същото до 30 пъти.
6, 7, 8, 9, 10, изхвърляме, 11, 12, 13, 14, 15, изхвърляме ...
(Преподавателят брои до 30. Дайте на учениците достатъчно време.)
8. СЕГА ИЗЧИСТЕТЕ РЪЦЕТЕ СИ.
Запомнете да изчиствате замърсяването от ръцете си. Напръскайте ги.
9. Сега да излъчим жизнена енергия към засегнатата област на зъба.
Едната длан извлича, другата длан излъчва енергия.
Вдишайте бавно и удобно ...
Издишайте бавно и удобно ...
Когато усетите енергията да отблъсква дланта ви, клиентът е получил
достатъчно енергия.
Това представлява отблъскването.
Когато усетите отблъскване, протока на енергията спира.
Областта върху която работите е пълна.
Излъчете енергия за толкова дълго, колкото е необходимо.
10. Сега да осигурим енергията.
Как осигурявате енергията?
Излъчете бледо синьо три пъти към зъба върху който работите.
Наум кажете: „синьо, синьо, синьо”.
11. Сега да благодарим,
Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
Ние Благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и за лечението на този клиент.
С благодарност и с пълна вяра. Благодарим.
12. След това прекъснете – освободете енергийната връзка. Кажете, „прекъсвам,
прекъсвам, прекъсвам!”
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

2. ПРАКТИКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ГЛАВОБОЛИЕ
Добре, сега да направим практика за въздействие при главоболие.
1. Не си разменяйте ролите.
Нека да се помолим за Божествени благословии
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Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
Ние Благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и за чудодейната лечебна сила.
С благодарност и с пълна вяра. Благодарим.
2. Практикуващият да се УСМИХНЕ.
Кажете на клиента: „Моля, затвори очи. Бъди проводим и седни със стъпала опрени
на пода. Моля затвори енергийната верига.”
3. Практикуващият да затвори енергийната верига.
4. Сега вдигнете ръка над главата на клиента и изчистете главата.
1, 2, 3, 4, 5, изхвърляме.
Направете същото до 30 пъти.
6, 7, 8, 9, 10, изхвърляме, 11, 12, 13, 14, 15, изхвърляме ...
(Преподавателят брои до 30. Дайте на учениците достатъчно време.)
5. СЕГА СИ ИЗЧИСТЕТЕ РЪЦЕТЕ.
6. Сега да излъчим жизнена енергия към областта на главата.
Едната длан извлича, другата длан излъчва енергия.
Вдишайте бавно и удобно ...
Издишайте бавно и удобно ...
Излъчете енергия за толкова дълго, колкото е необходимо.
7. Сега вдигнете ръка и изчистете аджна между веждите на клиента. Този
енергиен център може да бъде засегнат при главоболие.
1, 2, 3, 4, 5, изхвърляме.
Направете същото до 30 пъти.
6, 7, 8, 9, 10, изхвърляме, 11, 12, 13, 14, 15, изхвърляме ...
(Преподавателят брои до 30. Дайте на учениците достатъчно време.)
8. СЕГА СИ ИЗЧИСТЕТЕ РЪЦЕТЕ.
9. Сега да излъчим жизнена енергия към аджна енергиен център.
Използвайте два пръста, за да излъчите енергия към това малко по размер
място между веждите.
Не излъчвайте енергия директно към очите.
Моля насочете ръката и пръстите си внимателно!
Едната ръка извлича, а двата пръста излъчват енергия.
Вдишайте бавно и удобно ...
Издишайте бавно и удобно ...
Когато усетите енергията да отблъсква пръстите ви, клиентът е получил
достатъчно енергия.
Излъчете енергия толкова време, колкото е необходимо.
10. Сега да осигурим енергията.
Излъчете бледо синьо три пъти. Наум кажете, „синьо, синьо, синьо”.
Направете това в областта на главата и върху Аджна енергиен център.
11. Сега да благодарим,
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Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
Ние Благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и за лечението на този клиент.
С благодарност и с пълна вяра. Благодарим.
12. След това прекъснете енергийната връзка. Прекъсвам, прекъсвам, прекъсвам!
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

3. ПРАКТИКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА РЪКАТА
ИЛИ РАМОТО
Сега да направим практика за въздействие в областта на ръката или рамото.
1. Практикуващи не си разменяйте ролите!
Да се помолим за Божествени благословии
Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
Ние благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и за чудодейната лечебна сила.
С благодарност и с пълна вяра. Благодарим.
2. Практикуващият да се УСМИХНЕ.
Кажете на клиента си: „Моля, затвори очи. Бъди проводим и седни със стъпала
опрени на пода. Моля затвори енергийната верига.”
3. Практикуващият да затвори енергийната верига.
4. Практикуващите да вдигнат ръка над рамото на клиента и да изчистят
засегнатата област на рамото или ръката.
1, 2, 3, 4, 5, изхвърляме.
Направете същото до 30 пъти.
6, 7, 8, 9, 10, изхвърляме, 11, 12, 13, 14, 15, изхвърляме ...
(Преподавателят брои до 30. Дайте на учениците достатъчно време.)
5. МОЛЯ ИЗЧИСТЕТЕ СИ РЪЦЕТЕ.
6. Сега да излъчим жизнена енергия към засегнатата област на рамото или
ръката.
(Преподавателя да се погрижи учениците да не насочват пръстите си към главата.)
Едната длан извлича, другата длан излъчва енергия.
Вдишайте бавно и удобно ...
Издишайте бавно и удобно ...
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Когато усетите енергията да отблъсква дланта ви, клиентът е получил
достатъчно енергия.
Излъчете енергия за толкова дълго, колкото е необходимо.
7. Сега да осигурим енергията.
Излъчете бледо синьо три пъти. Наум кажете, „синьо, синьо, синьо”.
Сега да благодарим,
Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
Ние Благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и за лечението на този клиент.
С благодарност и с пълна вяра. Благодарим.
8. След това прекъснете енергийната връзка. Освободете напълно енергията.
4. ПРАКТИКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ БОЛКИ В ГЪРБА
Добре, сега да направим практика за въздействие при болки в гърба.
1. Практикуващите да останат същите, не си разменяйте ролите.
Ако вашият партньор има болки в кръста, го помолете да се изправи.
Да се помолим за Божествени благословии
Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
Ние Благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и за чудодейната лечебна сила.
С благодарност и с пълна вяра. Благодарим.
2. Практикуващият да се УСМИХНЕ.
Кажете на клиента си: „Моля, затвори очи. Бъди проводим и седни със
стъпала опрени на пода. Моля затвори енергийната верига.”
3. Практикуващият да затвори енергийната верига.
4. Практикуващият да вдигне ръка над главата на клиента и да изчисти
засегнатата област на гърба и включително гръбначния стълб.
(Ако засегнатата област е на кръста, следващо изчистване трябва да бъде направено в
областта, която има нужда от въздействие.)
1, 2, 3, 4, 5 пъти, изхвърляме.
Направете същото до 30 пъти.
6, 7, 8, 9, 10, изхвърляме, 11, 12, 13, 14, 15, изхвърляме ...
(Преподавателят брои до 30. Дайте на учениците достатъчно време.)
5. СЕГА СИ ИЗЧИСТЕТЕ РЪЦЕТЕ.
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6. Сега да излъчим жизнена енергия към засегнатата област на гърба.
Може да използвате два пръста или дланта на ръката.
(Преподавателят да се убеди, че учениците не зареждат енергийния център менг мейн.)
Едната длан извлича, другата длан или пръстите излъчват енергия.
Вдишайте бавно и удобно ...
Издишайте бавно и удобно ...
Когато усетите енергията да отблъсква дланта ви, клиентът е получил
достатъчно енергия.
Излъчвайте енергия толкова време, колкото е необходимо.
7. Сега да осигурим енергията.
Излъчете бледо синьо три пъти. Наум кажете, „синьо, синьо, синьо”.
8. Сега да благодарим.
Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и за лечението на този клиент.
С благодарност и с пълна вяра. Благодарим.
9. След това: прекъсвам, прекъсвам, прекъсвам.
енергийната връзка.
10. Всички добре ли се чувстват?
11. Моля кажете как се чувствате.
12. Разменете се.
(Преподавателят повтаря цялото упражнение.)

Освободете напълно

- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Защо понякога се наблюдава забавяне на облекчението?
Практикуващият може да забележи, че понякога отнема известно време преди
клиента да почувства облекчение на състоянието си.
Това е така, защото излекуването на енергийното тяло е значително по-бързо от
облекчаването на състоянието на физическото тяло.
С други думи, химичните процеси, включени в постигането на облекчение, могат
да продължат от минути до часове, дори дни, след прилагането на въздействие.
ВСЯКО ТЯЛО Е РАЗЛИЧНО...
Някои тела се подобряват по-бързо, докато други по-бавно.
Малките деца се възстановяват по-бързо.
Убедете се, че умът на клиента е съсредоточен върху приемането на ползите от
въздействието.
Те не трябва да позволяват на умът им да се насочва към техния проблем или
други негативни неща.
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- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Понякога може да бъде забелязано „отхвърляне” на излъчената енергия
Някои хора може да повярват, че практикуващият може да извърши чудо
незабавно ... но дори на един аспирин е необходимо време, за да бъде усвоен.
Прехвърлянето на жизнена енергия е фактор, който допълнително увеличава
скоростта на подобряване.
Най-често се постигат бързи резултати, когато е било приложено много старателно
изчистване...
Клиентът често е способен да види или усети бързи или внезапни промени в
неговото състояние. Обикновено е възможно да настъпи известна промяна дори в
рамките на две до три минути.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Ако клиентът не е възприемчив за излъчената енергия или вече е получил
достатъчно енергия, или ако няма кармично упълномощаване за лечението,
излъчената енергия няма да може да навлезе в неговата система или областта към
която енергията е насочена.
При друг случай, когато се излъчи енергия, практикуващият може да забележи, че
излъчваната енергия се връща към дланта му или „рикошира” обратно в
излъчващата длан.
Практикувайте тази нова информация ежедневно!
Ще са ви необходими около 4 часа, за да научите основните понятия в
Праничното енергийно лечение първо ниво.
Чрез прилагането на простичката технология, която ви се преподава, можете
незабавно да започнете да трансформирате енергията от едно състояние в друго.
Първата необходима стъпка е да практикувате редовно.
Препоръчително е да започнете с леки случаи, за да изградиете убеденост. Това се
постига чрез постигане на бързи видими резултати.
В началото сеансите на леките случаи могат да ви отнемат 15 – 20 минути.
Като практикувате и придобиете способност да усещате качеството на различните
видове енергии, скоростта с която ще сте способни да използвате тази технология
ще нарасне.
Малко подходи дават на практикуващия необходимото знание да въздейства и
облекчава неразположения след много кратко време.
БЛАГОСЛОВИИ
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Към Върховния Бог,
Благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
и за Божествена лечебна сила.
Благодаря, че ме използваш като Божествен инструмент.
С благодарност и с пълна вяра.
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Урок 11
Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*

Интернет

ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ И ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ
Приблизително 20 минути
Книга за психичното лечение, Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978
Езотерично лечение, Алис А. Бейли, © 1953
Прана, тайната на йогийското лечение, Атрея, Самюел Уайзър
ООД, © 1996
Универсално лечителско изкуство на Джинг-Ки-Шен, Вен Ринхен
Чодак, © 2006
Чакрите, Чарлз У. Ледбитър, © 1927
Акупунктурна медицина: Историческа и клинична основа, Йошиаки
Омура, © 1982
Даоистка медитация: Мао-Шан, традицията на великата чистота,
Изабел Робинет, © 1979
Ръце от светлина, Барбара Ан Бренан, © 1987
Преход към свят съсредоточен около сърцето: Чрез кундалини йога и
медитация, доктор на науките Гуру Ратана © 1988
www.pranichealing.org

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Винаги призовавайте за Божествени Благословии
Нека започнем с кратка молитва.
Моля затворете очи.
Към Върховния Бог,
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
и за Божествена лечебна сила.
Благодаря, че ме използваш като Божествен инструмент.
С благодарност и с пълна вяра.
Енергийни центрове
Енергийните центрове са като електроцентрали, които генерират енергия за
различните части на тялото.
Това може да се сравни с наличието на различни електроцентрали, които
обслужват отделни области от различни населени места в един огромен град.
(Дайте пример с някои градове наоколо.)
В този семинар ще говорим за главните енергийни центрове.
Всички енергийни центрове са същества или божества.
Формата на енергийните центрове е като на „цвете“, но те са съставени от
светлина.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън
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За нашата работа ние познаване и работим със седем главни чакри и четири
второстепенни. Всичките единадесет енергийни центрове са свързани с един
„енергиен канал”, който преминава зад и успоредно на гръбначния стълб...
Всичко, което нарушава нормалните функции на човека, има способност да
нарушава също и работата на чакрите... Физическите и психическите проблеми,
могат да бъдат резултат от тези блокажи, и един лечител често може да постигне
много добър резултат, като просто изчисти и балансира чакрите.”
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 26

Понякога децата може да имат по-големи енергийни центрове от възрастните.
Това зависи от развитието на душата на човека.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Място и функция на главните енергийни центрове
Къде се намират 11-те главни енергийни центрове и какви са функциите на всеки
от тях?
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

(Преподавателят наблюдава дали учениците схващат тези важни места.
Коригирайте ако учениците си поставят ръцете на неправилното място.)
Когато аз докосвам – и вие докосвате.
Когато кажа повторете – повтаряте.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Основен енергиен център
(Преподавателят показва цветна схема с местоположението на енергийния център на екрана.)
Докоснете основата на гръбначния си стълб.
Кажете „основен енергиен център”. (Изчакайте отговора на учениците.)
- Регулира и зарежда костната и мускулната система.
- Регулира производството на кръв в тялото.
- Регулира надбъбречните жлези.

- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Когато центърът е блокиран или задръстен… (човек) ще отбягва физическа
дейност, ще има малко енергия и може дори да е „болнав”. Ще му липсва
физическа сила.
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 72

Полов енергиен център
(Преподавателят показва цветна схема с местоположението на енергийния център на екрана.)
Ръководство по пранично енергийно лечение Първо ниво
The Manual on Pranic Energy Healing Level I

Версия 3
Ver 3

15 Август 2013
15 Aug 2013

Страница

82

Докоснете лонната област.
Кажете „полов енергиен център”. (Изчакайте отговора на учениците.)
- Регулира и повишава енергията на половите органи и пикочния мехур.
- 30 % от енергията на половия енергиен център отива към краката.
- На клиентите, които страдат от импотентност, трябва да бъде направено
въздействие също и върху половия и основния енергиен център.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Сакрален център ... полови жлези ... полови органи ...
- Извлечено от Езотерично лечение,
Алис А. Бейли, © 1953, стр. 45

„Половият и основният енергиен център са като корените на дървото”
Хората със заболявания, включващи слабост в краката, имат нужда от въздействие
върху половия и основния енергиен център.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Сакралният център е свързан с количеството на половата енергия на човека.
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 72

Енергиен център на пъпа
(Преподавателят показва цветна схема с местоположението на енергийния център на екрана.)
Докоснете пъпа си.
Кажете „енергиен център на пъпа”. (Изчакайте отговора на учениците.)
- Регулира и зарежда тънкото и дебелото черво.
- Енергийният център на пъпа при жените влияе също и върху способността
за лесно раждане. Чрез старателното изчистване и след това излъчване на
енергия към тази област по време на раждането, на клиентката може да се
помогне за ускоряване на процеса на раждане.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

... Органи на тялото: Дебело черво, крайният отдел на дебелото черво…
- Извлечено от Универсално лечителско изкуство на
Джинг-Ки-Шен, Вен Ринхен Чодак, © 2006, стр. 34

Пъпната чакра се свързва на физическо ниво със здраве, жизненост, добро
физическо състояние, добро храносмилане и енергия.
- Извлечено от Преход към свят съсредоточен около сърцето: Чрез кундалини
йога и медитация, доктор на науките Гуру Ратана, © 1988, стр. 11
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„Когато излъчвате енергия към пъпа ... Това позволява цялото тяло да бъде
заредено”
Енергиен център на слънчевия сплит
(Преподавателят показва цветна схема с местоположението на енергийния център на екрана.)
Докоснете вдлъбнатата област между ребрата си.
Кажете „енергиен център на слънчевия сплит”. (Изчакайте отговора на учениците.)
Енергийният център на слънчевия сплит се намира и на предната и на задната
страна на тялото.
Докоснете задния енергиен център на слънчевия сплит.
Кажете „заден енергиен център на слънчевия сплит”.
(Изчакайте отговора на учениците.)
- Регулира и зарежда черния дроб, задстомашната жлеза, стомаха,
диафрагмата и в голяма степен дебелото и тънкото черво.
- Регулира и зарежда храносмилателната система, усвояването на храната и
изхвърлянето на отпадните продукти от тялото.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Слънчев сплит: задстомашна жлеза, стомах, черен дроб, жлъчен мехур ...
- Извлечено от Езотерично лечение,
Алис А. Бейли, © 1953, стр. 45

„Отрицателните емоции на стрес засягат черния дроб и други органи...”
Енергиен център менг мейн
(Преподавателят показва цветна схема с местоположението на енергийния център на екрана.)
Сега, докоснете гърба си - зад пъпа.
Кажете „енергиен център менг мейн”. (Изчакайте отговора на учениците.)
- Регулира и зарежда бъбреците и надбъбречните жлези.
- Регулира кръвното налягане.
- Енергийният център менг мейн заедно с половия енергиен център регулира
отделителната система.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Акупунктурна точка GV4, минг мен: някои клинични показания ... хеморагия
(кръвотечение – б.пр.), болки в кръста, заболявания на надбъбречните жлези...
- Извлечено от Акупунктурна медицина: Историческа и
клинична основа, Йошиаки Омура, © 1982, стр. 118
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Запомнете, не зареждайте енергийния център менг мейн на бебета, малки деца,
бременни жени и клиенти е високо кръвно налягане.
Като се отстани болестотворната енергия от енергийния център менг мейн
посредством изчистване от 100 до 200 пъти, кръвното налягане може постепенно
да се нормализира.
Това въздействие трябва да се повтаря, докато състоянието се нормализира.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

... някой може по принцип да смята минг-мен като свързан с бъбреците.
- Извлечено от Даоистка медитация: Мао-Шан, Традицията
на великата чистота, Изабел Робинет, © 1979 , стр. 79

„Енергийният център на далака регулира също и физическият далак.
Цялото количество кръв на тялото преминава през далака три пъти за
минута...”
Енергиен център на далака
(Преподавателят показва цветна схема с местоположението на енергийния център на екрана.)
Докоснете средата на най-долното ребро от лявата страна.
Кажете „преден енергиен център на далака”. (Изчакайте отговора на учениците.)
Енергийният център на далака се намира и от задната страна на тялото.
Докоснете задния енергиен център на далака.
Кажете „заден енергиен център на далака”.
(Изчакайте отговора на учениците.)
- Регулира далака и извлича енергия от околната среда, разгражда я и я
разпраща към всички останали енергийни центрове.
- За бързо възстановяване на физически отпаднали клиенти, старателно
отстранете болестотворната енергия и излъчете жизнена енергия към далака
на човека. За предпочитане е това да се прави от опитни практикуващи.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

... далакът е органът на прана или на физическата жизненост...
- Извлечено от Езотерично лечение,
Алис А. Бейли, © 1953, стр. 177

... (центърът) на далака е отдаден на специализация, разделяне и разпръскване на
жизненост...
- Извлечено от Чакрите, Чарлз
У. Ледбитър, © 1927, стр. 12
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„Активирането на енергийния център на сърцето ще подпомогне
нормализирането и на по-високо и на по-ниско разположените енергийни
центрове”
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Преден енергиен център на сърцето
(Преподавателят показва цветна схема с местоположението на енергийния център на екрана.)
Докоснете средата на гръдния си кош с възглавничките на пръстите си.
Кажете „енергиен център на сърцето”. (Изчакайте отговора на учениците.)
Енергийният център на сърцето се намира също и от задната страна на тялото.
(Покажете на учениците мястото на задния енергиен център на сърцето.)
Докоснете задния енергиен център на сърцето.
Кажете „заден енергиен център на сърцето”.
(Преподавателя показва местоположението на енергийния център на екрана.)
(Изчакайте отговора на учениците.)
- Регулира и зарежда физическото сърце и тимусната жлеза.
- Задният енергиен център на сърцето регулира и зарежда физическото
сърце, тимусната жлеза и белите дробове.
- Предният и задният енергиен център на сърцето са взаимно свързани.
Когато излъчвате енергия към сърцето, запомнете, винаги излъчвайте енергия към
задния енергиен център на сърцето.
- Извлечено от От записките на Шарлот Андерсън

Сърце: тимус, сърце, кръвоносна система, кръв ...
- Извлечено от Езотерично лечение,
Алис А. Бейли, © 1953, стр. 45

Енергиен център на гърлото
(Преподавателят показва цветна схема с местоположението на енергийния център на екрана.)
Докоснете гърлото си.
Кажете „енергиен център на гърлото”. (Изчакайте отговора на учениците.)
- Регулира гърлото, щитовидната жлеза, паращитовидните жлези, лимфната
система.
- В известна степен оказва влияние върху половия енергиен център.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Гърло: щитовидна жлеза, дихателни органи, звук ...
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- Извлечено от Езотерично лечение,
Алис А. Бейли, © 1953, стр. 45

„Аджна е свързана с конкретното мислене и със стреса”
Енергиен център аджна
(Преподавателят показва цветна схема с местоположението на енергийния център на екрана.)
Докоснете свободното пространство между веждите си.
Кажете „енергиен център аджна”. (Изчакайте отговора на учениците.)
- Регулира хипофизната жлеза, ендокринната система и другите главни
енергийни центрове.
- Тя е управляващ енергиен център.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Центърът между очите – Аджна център - хипофизна жлеза, нос ...
- Извлечено от Езотерично лечение,
Алис А. Бейли, © 1953, стр. 45

„Активирането на енергийния център аджна подпомага нормализирането
на по-високо разположените енергийни центрове.”
Енергиен център на челото
(Преподавателят показва цветна схема с местоположението на енергийния център на екрана.)
Докоснете средата на челото си.
Кажете „енергиен център на челото”. (Изчакайте отговора на учениците.)
- Регулира и зарежда нервната система и епифизната жлеза.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

В школата Атрея челният енергиен център се нарича второстепенна чакра...
Челна ... нервна система, ендокринна система ...
- Извлечено от Прана, тайната на йогийското лечение,
Атрея, Самюел Уайзър ООД, © 1996, стр. 64

Коронен енергиен център
(Преподавателят показва цветна схема с местоположението на енергийния център на екрана.)
Докоснете върха на главата си.
Кажете „коронен енергиен център”. (Изчакайте отговора на учениците.)
- Регулира и зарежда мозъка и епифизната жлеза.
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От задната страна на главата се намира второстепенният енергиен център на тила.
Като излъчите енергия към второстепенния енергиен център на тила, можете да
заредите мозъка, заедно с очите, ушите, хипофизната и епифизната жлеза, и
устата.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Коронна чакра – хипофизна жлеза ...
- Извлечено от Езотерично лечение,
Алис А. Бейли, © 1953, стр. 45

... върхът на главата: контролира мозъка и епифизната жлеза.
- Извлечено от Прана, тайната на йогийското лечение,
Атрея, Самюел Уайзър ООД, © 1996, стр. 63

Енергийните центрове регулират вътрешните органи и системата на
жлезите с вътрешна секреция
Да направим бърз общ преглед на вътрешните органи.
Това не означава, че след този общ преглед на органите ще станете експерти.
Това упражнение просто показва къде се намират различните органи, за да ви е
по-лесно да работите с тях по-ефективно.
(Преподавателят показва местоположението на вътрешните органи.)
Докоснете коронния и челния енергиен център.
Кажете „мозък и централна нервна система”.
Докоснете аджна.
Кажете „управляващ енергиен център, хипофизна жлеза, горна част на
дихателната система, нос, синуси”.
Докоснете енергийният център на гърлото.
Кажете „ларинкс, гласни струни, щитовидна жлеза, трахея, бронхи, хранопровод”.
Сърдечен енергиен център, докоснете предния енергиен център на сърцето.
Кажете „тимусна жлеза, физическо сърце, дясна и лява камера, дясно и ляво
предсърдие”.
Горна дясна част – определя ритъма.
Лява страна – критична страна (инфаркти – бел.прев.).
Докоснете задният енергиен център на сърцето.
Кажете „бели дробове”.
Докоснете белите дробове – ляво и дясно.
Докоснете центъра на тялото.
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Кажете „стомах”.
Докоснете дясната страна на тялото.
Кажете „черен дроб”.
Черният дроб разгражда мазнините, вътре в него има лимфни възли, синтезира
холестерол и пречиства кръвта. Стресът оказва влияние върху черния дроб.
В горната част на задната страна на тялото – задстомашна жлеза.
Кажете „задстомашна жлеза”.
Поставете дясната си ръка върху лявата.
Кажете „Острови на Лангерханс”.
Задстомашната жлеза и клетките, разположени по нейната повърхност
произвеждат инсулин. Това подпомага усвояването на храната.
Докоснете лявата страна на тялото.
Кажете „далак”.
Той разгражда заболелите и замърсени кръвни клетки.
Ако далакът не работи, човек може да се чувства слаб.
Докоснете задната страна на тялото – дясно и ляво.
Кажете „бъбреци” – пречистват кръвта от токсините.
Докоснете точно над бъбреците.
Кажете „надбъбречни жлези”.
Сега докоснете диафрагмата.
Кажете „диафрагма – движение на белите дробове, кара белите дробове да
работят”. Тя разделя органите в горната част на тялото от храносмилателните и
останалите органи в долната част на тялото.
Докоснете коремната област.
Кажете „черва – храносмилане, изхвърляне на отпадъците и циркулация”.
Среда – хоризонтална част на дебелото черво.
Дясна страна – възходяща част на дебелото черво.
Лява страна – низходяща част на дебелото черво.
Центърът (на тежестта – б.пр.) на тялото под пъпа – тънко черво.
Долната част
Полови органи, матка, женски органи, пикочен мехур, простатна жлеза и тестиси.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън
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Урок 12
Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*

Интернет

УСЕЩАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА
Приблизително 40 минути
Индийско йогийско дихателно упражнение, Йоги Рамачарака, ©
1909
Книга за психичното лечение, от Ейми Уолъс и Бил Хенкин, ©
1978
Ръце от светлина, Барбара Ан Бренан, © 1987
Изкуството на духовното лечение, Кейт Шерууд, © 1985
www.pranichealing.org

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Физически упражнения за „усещане на енергията”
Чи гун е създаден в Китай преди около 5000 години. Ние ще използваме
модифицирани чи гун движения с цел да подпомогнем практикуващия да повиши
чувствителността си към фината енергия.
Когато старите енергии бъдат изхвърлени, меридианите или надите на човека се
изчистват. Това позволява на фините енергии да протичат свободно по
енергийните канали в тялото и да повишат способността на практикуващия да
усеща фините енергии в много по-голяма степен.
Да направим кратък комплекс физически упражнения, за да повишим
чувствителността на енергийните центрове на дланите.
(Моля изправете се.)
1. Извийте горната част на тялото надясно и след това наляво, надясно и
наляво, надясно и наляво – направете го 12 пъти.
2. Завъртете ханша 12 пъти надясно и 12 пъти наляво.
3. Завъртете глава надясно и наляво - 12 пъти.
4. Сега да упражним раменете, като завъртим ръце 12 пъти назад и след това 12
пъти напред.
5. Сега свийте лакти нагоре и разгънете ръце енергично надолу като
разтворите пръсти и позволите на енергията да бъде изхвърлена енергично
от вашите длани, пръсти и от тъканта между пръстите. Можете ли да усетите
нещо да излиза?
6. Сега, да упражним китките 12 пъти наляво и 12 пъти надясно.
7. Сега, протегнете лявата си ръка нагоре с длан обърната към небето, докато
едновременно протягате дясната си ръка надолу към земята. Протегнете се и
се разтегнете с дясната ръка нагоре и лявата ръка надолу. Моля направете
седем повторения.
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Чакрите на дланите са тези чакри, които се използват, когато ... Лечителите
използват техните длани, за да получат и обменят лечебна информация и
енергия.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 31

Повишаване на чувствителността на енергийните центрове на дланите
1. Затворете енергийната верига.
2. Притиснете центъра на лява длан с палеца на дясната ръка. Притиснете
центъра на дланта и едновременно с това завъртете палеца по посока на
часовниковата стрелка.
Това се прави с цел да се активира енергийният център на дланта.
3. Сега повторете същото с дясната си длан и с палеца на лявата ръка.
Запомнете, трябва да завъртате палец по посока на часовниковата стрелка
докато притискате дланта. Това ще повиши вашата способност да усещате
енергията.
4. Сега притиснете върхът на всеки пръст към върха на палеца.
5. Сега поставете длани на разстояние 5 - 7 см (2 - 3 инча).
6. Не си представяйте нищо.
7. Не очаквайте нищо.
8. Просто бъдете неутрални.
9. Сега много бавно раздалечете длани и след това ги приближете отново.
10. Продължете да раздалечавате длани и отново да ги приближавате.
11. Просто се опитайте да „усетите” енергията.
12. Не опитвайте твърде волево ... просто се отпуснете.
13. Вдишвайте бавно и удобно...
14. Издишвайте бавно и удобно...
15. Повторете го 7 дихателни цикъла.
(Преподавателят изчаква няколко минути.)
16. Помнете да поддържате концентрацията си върху центровете на дланите.
17. Благодаря.
Правете тези упражнения преди да пристъпите към „усещане” на енергията.
Това ще подпомогне практикуващия да постигне по-добри резултати.
Усещането за нещо, което се появява между дланите ви, е онова гъделичкащо
усещане с натиск, подобно на статично електричество. Когато се докоснат
краищата на енергийното тяло се появява усещане за смъдене или натиск.
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1978, стр. 55

Да поговорим за „усещането на енергията”
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Практикуването на тази техника ще повиши способността на практикуващия да
„усеща” или да „сканира” енергията.
По този начин е възможно да се определи дали е необходимо намаляване или
увеличаване на енергийното ниво на клиента.
Определянето на нивото на енергията в тялото или областта върху която се
въздейства определя дали клиентът има нужда от повече или по-малко
енергия в тази област.
Усещането на енергията или „сканирането” може да бъде използвано за проверка
на цялото тяло или на определена част от тялото.
Движете ръце бавно към клиента и нежно усещайте енергията.
Моля не „пляскайте” краищата на енергията, като движите ръце твърде бързо.
Сканиране на приятел... Първо, сканирайте тялото, за да откриете област, която ви
привлича. Може да ползвате дланите си...
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 166

Движете ръцете си бавно...
Когато усетите натиск ... това означава, че сте намерили края на енергийно
информационното поле на клиента.
... Усетете неговата аура, като държите дланите си обърнати надолу на около 1 фут
(30,5 см) над него. Почувствайте усещането за топлина, пълнота или смъдене.
Когато усетите или почувствате аурата, започнете да движите ръце по цялата аура,
за да сравните температурата, усещанията, чувствата и образите, които се появяват
в собствения ви ум.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 44

Важно е да усетите и двете, и общото енергийно ниво ... и „дебелината” на
сканираната област.
Тази фина разлика дава на практикуващия база или стандарт за сравнение, когато
усеща енергията на различните органи и енергийни центрове.
Може да има „енергийно изчерпване” или „енергийно натрупване”.
... всяка чакра е вход за енергия с различна честота. Когато някоя от тези врати е
затворена или блокирана по някаква причина, се появяват проблеми, защото
енергията, необходима за подхранване на физическото тяло, е ограничена, и тези
проблеми ще бъдат превърнати по-късно във физически заболявания.
- Извлечено от Изкуството на духовното
лечение, Кейт Шерууд, © 1985, стр. 63
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В областите, в които не усещате енергията или не усещате никакъв натиск върху
дланта си, когато е близо до тялото, това показва недостатъчно количество
енергия в областта върху която въздействате.
Околните фини меридиани може да са частично или силно задръстени, което
възпрепятства свободното протичане на енергията през съответната област или
през „засегнатата област”.
Ако нямате усещане в дланта си над тези области, там енергията не протича
правилно.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 45

Друга причина може да бъде, ако в енергийният център има недостиг на енергия
или ако е много изпълнен със замърсена или болестотворна енергия, поради
заболяването или състоянието на клиента.
Когато в дланта на практикуващия има усещане за отблъскване назад или на поголямо разстояние от тялото, това е признак за енергийно натрупване.
Енергията може да отблъсква дланта дори на повече от 1 – 2 метра назад.
Това означава, че твърде много енергия или биоплазмена материя причинява
частично или силно задръстване на околните меридиани.
Енергията не може да се движи.
Ако части от аурата се усещат дебели или плътни, в тези области има излишна
енергия, която може да е натрупана на едно място, защото е блокирана в някоя
друга част на аурата.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 46

Практикуващият трябва да запомни, че заболяванията се проявяват първо в
енергийното тяло, преди да се проявят във видимото физическо тяло.
Когато усещате енергията или вътрешното енергийно информационно поле е
важно да усетите не само първият слой на енергията, а също и нежно да усетите
вътрешните слоеве на енергията.
Внимателното изследване докато усещате енергията може да покаже, че един слой
е тънък, което означава, че няма достатъчно енергия, докато друг слой може да
бъде нормален.
Движете ръка бавно назад и напред с цел да усетите енергията точно.
Поддържайте намерение да усетите енергията на клиента.
Усетете или сканирайте клиента от главата до стъпалата.
След това усетете или сканирайте предната и задната страна на тялото.
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Определете дали дясната и лявата страна на тялото са еднакви или не.
Дясната и лявата страна на тялото трябва да имат енергия в еднаква степен – по
отношение на количеството на енергията и по отношение на дебелината на
енергията.
Усещането на енергията с пръсти е необходимо, при откриването на малки
проблемни участъци в тялото.
Дланта ви може да усеща по-здравите области, които изследвате, но може да не е
достатъчно чувствителна, при откриването на много малките проблемни
участъци.
В този случай е необходимо да усещате енергията с пръсти.
(Преподавателят показва.)
Усетете и оценете енергията преди енергийно въздействие
Проверете енергийното състояние на клиента.
Първо сканирайте тялото, за да откриете област от която сте привлечени. Може да
използвате дланите си...
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 166

Практикуващите трябва да развиват уменията си да сканират или усещат енергията
правилно. Това е умение, което може да бъде развито.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Полезно е да се научи как да се усеща размера и формата на външното,
вътрешното и енергийно информационното поле на здравето.
Защото външното енергийно информационно поле и енергийно
информационното поле на здравето са по-фини от вътрешното енергийно
информационно поле.
„Изтръсквайте” редовно ръце, когато оценявате или усещане енергията
Понякога дланта на практикуващия влиза в контакт с болестотворна енергия по
време на процеса на „усещане” на енергията.
Поради това е важно да „изтръсквате” ръце редовно преди всяко следващо
усещане.
От време на време вдигайте ръце и „изтръсквайте” пръсти, както когато
изхвърляте болестотворното състояние.
- Извлечено от Индийско йогийско дихателно
упражнение, Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 34
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Усещане на вътрешното енергийно информационно поле и енергийните
центрове
При усещане или сканиране следвайте следния начин на работа:
1. Повишете чувствителността на енергийните центрове на дланите.
2. Отделете клиента от вашето енергийно информационно поле.
3. След това сканирайте.

Точно сканиране или „усещане” на енергията на енергийните центрове или
на енергийно информационното поле няма да се получи ако
практикуващият не отдели напълно клиента от своето енергийно
информационно поле.
Енергийно информационното поле и енергийните центрове на практикуващия
трябва да са по-силни от тези на клиента. Енергийните центрове на клиента ще
започнат да се променят по-бързо по време на въздействието, защото енергията
протича от практикуващия към клиента.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Как да го направим?
Кажете, „Клиентът е отделен от моето енергийно информационно поле точно сега.”
По време на сканирането гледайте областта, която желаете да усетите
Сега, проверете ефекта, когато гледате областта, която искате да усетите.
Към групата:
1. Затворете енергийната верига.
2. Помолете се за Божествени Благословии,
Към Върховния Бог,
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
за точност на нашето усещане на енергията и за Божествена лечебна енергия.
С благодарност и с пълна вяра.
3. Повишете чувствителността на енергийните центрове на дланите.
Притиснете центъра на лявата длан с палеца на дясната ръка. Притиснете
центъра на дланта и едновременно с това го завъртете по посока на
часовниковата стрелка.
4. Сега повторете същото с дясната длан и палеца на лявата ръка. Запомнете,
трябва да завъртите палец по посока на часовниковата стрелка докато
притискате дланта.
5. Сега притиснете върха на всеки пръст към върха на палеца.
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6. Вдишвайте бавно и удобно...
7. Издишвайте бавно и удобно...
8. Концентрирайте се върху центровете на дланите и върху върховете на
пръстите.
9. Оформете намерение да „усетите” енергията на пръста на другата си ръка.
10. Гледайте тази част, която искате да усетите.
11. Бавно движете длан напред и назад.
12. Можете ли да усетите енергийно информационното поле на пръста?
(Изчакайте отговора на учениците.)
Сега проверете ефекта, когато не гледате засегнатата област*.
(Бележка за преподавателя:
*Йоги Рамачарака, Маха Атма Чоа Кок Сюи и други използват термина „засегната
област”. В Праничното енергийно лечение ние използваме термина „тази област” или
дадената област.)
... основен принцип в праничното лечение изглежда е този, лечителят изпраща
количество пранична сила към засегнатите области, запълвайки недостига на прана
в тези области.
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 76

Отново усещайте или сканирайте енергията.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Погледнете тавана.
Оформете намерение да „усетите” енергията на пръста на другата ръка.
Вдишвайте бавно и удобно...
Издишвайте бавно и удобно...
С една длан или с един пръст опитайте да усетите енергийно
информационното поле на пръста на другата ръка.
Концентрирайте се върху центъра на дланите и върху върховете на
пръстите.
Бавно движете длан напред и назад.
Можете ли да усетите разлика?
Каква е разликата?
(Изчакайте отговора на учениците. Нека групата да обсъди за 5 минути наблюденията

си.)
Винаги първо усещайте после сканирайте енергията докато “гледате”
съответната област.
КОЙ ИСКА ДА СЕ НАУЧИ ДА УСЕЩА ЕНЕРГИЯТА?
Да практикуваме.
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Изберете си партньор.
Единият ще бъде клиент, а другият ще практикува.
Вземете си купа с вода и сол, и спрей за ръцете.
Практикуващите да се изправят. Клиентите останете седнали.
(Изчакайте учениците да си изберат партньор.)
1. Помолете се за Божествени Благословии,
Към Върховния Бог,
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
за точност на нашето усещане на енергията и за Божествена лечебна енергия.
С благодарност и с пълна вяра.
2. Затворете енергийната верига.
3. Изолирайте клиента от вашето енергийно информационно поле.
Кажете „Клиентът е изолиран от моето енергийно информационно поле точно сега!”
4. Сега, практикуващите застанете на около 1 метър (3 фута) от клиента с
длани обърнати към него и с леко протегнати напред ръце.
5. Съсредоточете се върху усещането на големината на външното енергийно
информационно поле на клиента.
6. Започнете да усещате външното енергийно информационно поле с една
или две длани като движите ръце бавно и леко напред и назад.
7. Спрете когато усетите топлина, смъдене или лек натиск.
8. Сега се съсредоточете върху усещането на големината на енергийно
информационното поле на здравето на клиента.
9. Започнете да усещате енергийно информационното поле на здравето с една
или две длани като движите ръце бавно и леко напред и назад.
10. Спрете когато усетите топлина, смъдене или лек натиск.
11. Сега се съсредоточете върху усещането на големината на вътрешното
енергийно информационно поле на клиента.
12. Започнете да усещате вътрешното енергийно информационно поле с една
или две длани като движите ръце бавно и леко напред и назад.
ВЪТРЕШНОТО ЕНЕРГИЙНО ИНФОРМАЦИОННО ПОЛЕ ОБИКНОВЕНО
Е С ДЕБЕЛИНА ОКОЛО 12 САНТИМЕТРА (5 ИНЧА).
13. Спрете когато усетите топлина, смъдене или лек натиск.
(Изчакайте учениците да усетят външното, вътрешното и енергийно
информационното поле на задравето.)
(След това попитайте практикуващите...)
14. Успяхте ли да усетите енергийно информационното поле? (Изчакайте
отговора на учениците.)
15. Сега... Усетете енергията на лявата и дясната страна на тялото.
Движете ръце бавно и леко напред и назад.
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Усетете енергията на предната и задната страна на тялото, от главата до
стъпалата.
Лявата и дясната страна на тялото би трябвало да имат приблизително една
и съща дебелина. (Изчакайте няколко секунди.)
16. Сега... Усетете енергията на два енергийни центъра от предната страна на
тялото и на съответстващите им енергийни центрове от задната страна на
тялото. За да направите това правилно трябва да знаете къде се намират
енергийните центрове. (Изчакайте няколко секунди.)
17. Усетете енергията на енергийния център на челото.
Къде се намира енергийният център на челото?
(Изчакайте отговора на учениците. Покажете го отново ако е необходимо.)
18. Движете ръка бавно напред и назад.
Убедете се, че ръката ви е точно пред енергийния център на челото.
(Изчакайте няколко секунди.)
19. Сега, усетете енергията на предния енергиен център на слънчевия сплит.
Къде се намира предния енергиен център на слънчевия сплит?
(Изчакайте отговора на учениците и го покажете отново ако е необходимо.)
20. Движете ръка бавно напред и назад.
Убедете се, че ръката ви е точно пред енергийният център, който желаете да
усетите. (Изчакайте малко.)
Сега клиентите нека се обърнат.
Да продължим практиката на задната страна на тялото. (Изчакайте няколко
секунди.)
21. Усетете енергията на задния енергиен център на сърцето.
Къде се намира задният енергиен център на сърцето?
(Изчакайте отговора на учениците. Покажете го отново ако е необходимо.)
22. Движете ръка бавно напред и назад.
Убедете се, че ръката ви е точно пред енергийния център.
(Изчакайте няколко секунди.)
23. Усетете енергията на основния енергиен център.
Къде се намира основният енергиен център.
(Изчакайте отговора на учениците. Покажете го отново ако е необходимо.)
24. Движете ръка бавно напред и назад.
Убедете се, че ръката ви е точно пред енергийния център.
(Изчакайте малко.)
25. Прекъснете енергийната връзка.
26. Обменете информация с вашия партньор.
Има ли енергийно изчерпване или натрупване в някоя част на енергийното
тяло или в някой енергиен център?
(Изчакайте около една минута.)
Разменете си ролите и да повторим упражнението.
(АКО ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗЛЕЗЕТЕ НАВЪН – УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ
ДА ИЗЛЯЗАТ НАВЪН И ДА СКАНИРАТ ЦВЕТЯТА И ДЪРВЕТАТА)
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(Дайте на учениците 5 минути, за да усетят енергията на природата.)
Имате ли въпроси?
(Изчакайте въпросите на учениците и им отговорете внимателно.)
„КОГАТО ВАШАТА ДЛАН СТАНЕ ПО-ЧУВСТВИТЕЛНА ЩЕ МОЖЕТЕ ДА
РАЗЛИЧАВАТЕ СИЛНИТЕ, СЛАБИТЕ И БОЛЕЗНЕНИТЕ ЕНЕРГИИ.
ЧРЕЗ СКАНИРАНЕТО МОЖЕТЕ ДА ОПРЕДЕЛИТЕ СЪЩО ДАЛИ ЧОВЕК
ИМА НИСКО ИЛИ ВИСОКО ЕНЕРГИЙНО НИВО”
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Ако някой си постави ръката до тялото на човек, ще усети топлината, излъчвана
от тялото, а когато ръката се премести по-далече, топлината намалява до момент, в
който вече не може да се усети. Топлината е форма на енергия, и не се изисква
голямо въображение, за да кажем, че топлината, която се излъчва от тялото на
човека е едно от проявленията на вибрационното поле на този човек.
- Извлечено от Вътрешни мостове: Ръководство за движението на енергията
и структурата на тялото, д-р Фриц Фредерик Смит, © 1986, стр. 27

Установете разликата в енергийно информационното поле, когато клиентът
е изолиран от практикуващия и когато не е
Да направим един експеримент.
Изберете си партньор.
Практикуващите моля да се изправят, а клиентите да останат седнали.
1. Помолете се за Божествени Благословии,
Към Върховния Бог,
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
за точност на нашето усещане на енергията и за Божествена лечебна енергия.
С благодарност и с пълна вяра.
2. Клиентите и практикуващите, затворете енергийната верига.
Сега практикуващите, усетете вътрешното енергийно информационно поле
на клиента.
3. Практикуващите, наум „изолирайте” клиента от вашето енергийно
информационно поле.
4. Усетете отново енергийното ниво на клиента.
5. Разменете си ролите.
6. Обменете информация.
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Цитати от книги*

Интернет

ОБЩО ИЗЧИСТВАНЕ
Приблизително 20 минути
Четиринадесет урока по философия на йога, Йоги Рамачарака, ©
1903, 2007
Наука за психичното лечение, Йоги Рамачарака, © 1909
Ръце от светлина, Барбара Ан Бренан, © 1987
Лечение на чакрите: За лично израстване и лечение, Кейт Шерууд,
© 1988
www.pranichealing.org

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Общо изчистване
Нека клиентът седне на стол, а вие останете прав пред него... След това ги
вдигнете (ръцете си) до нивото на главата на пациента и ги плъзнете бавно надолу
към стъпалата му, с длани обърнати към него и разтворени пръсти, както когато
изливате енергия от върховете на вашите пръсти към него... След това повторете
шест-седем пъти.
При изчистването надолу, не стягайте мускули, а позволете на ръцете и дланите
си, да бъдат отпуснати и свободни.
- Извлечено от Четиринадесет урока по философия
на йога, Йоги Рамачарака, © 1904, стр. 154

Общото изчистване е древен метод за изчистване на цялото енергийно тяло.
Много езотерични автори са писали за този вид изчистване.
В индуистката традиция, в която „изчистването” на енергийното поле е често
срещана практика, тази техника е наричана с много имена.
Те използвали не само ръцете си за изчистване на тялото на клиента, понякога
използвали метла или малко клонче, движейки го в измитащо движение от главата
към пръстите на краката.
Това измитащо движение, всъщност отстранява болестотворната енергия от
енергийното поле на клиента. На хинди то се нарича „Иадна”, на тамил се нарича
„Кришти Кадикарти”. В планинските райони са били използвани борови клонки.
В щат Махаращра, в Индия, понякога използват яйце или лимон, за изчистване на
замърсената или болестотворната енергия от човека. Очевидно тези различни
методи, използвани за изчистване на енергийната система на човек, са причина
различните енергийни въздействия (включително ПЕЛ) да се смятат за част от
системата Йога Видя на древното индийско знание и мъдрост.
Общо изчистване се прави с няколко последователни изчистващи движения
надолу.
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Движете ръцете си само надолу.
Движението на ръцете надолу, дава на пациента успокояващо усещане, докато
движението нагоре пред лицето му, дава усещане за събуждане и активиране.
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 54

При изчистването надолу, започнете с ръце над центъра на върха на главата,
надолу, надолу, надолу до стъпалата.
Как се прави това?
… от главата …срешете цялото поле на аурата им с вашите дълги пръсти.
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 268

Различни автори дават различни препоръки относно положението на ръцете по
време на изчистването. Тези и различни други положения на ръцете обикновено
се препоръчват.
1. Изчистване с леко извити длани и пръсти или позиция с извити длани и
пръсти (шепи).
2. Изчистване с широко разтворени пръсти или позиция с пръсти като гребен.
Тези две стъпки се използват 5 пъти от предната страна и 5 пъти от задната страна
на тялото на клиента.
С други думи, разделете предната и задната страна на тялото на 5 ленти, които
започват от главата до стъпалата на клиента и от средата на тялото на клиента
навън до страните на тялото му.
Първата лента е точно по средата на тялото, където се намира каналът на
Зачатието, от предната страна на тялото, а от задната страна на тялото, точно там,
където преминава Управляващия канал – както е отбелязано от китайската
традиционна медицина и акупунктура.
3. Изчистване на етерните лъчи от светлина настрани с широко разтворени
пръсти – позиция пръсти като гребен. Ръцете се движат от средата на тялото
настрани след границата на вътрешното енергийно информационно поле.
Много е важно да сте съсредоточени.
Оформете намерение да отстраните болестотворната енергия.
Ако няма яснота в ума на практикуващия, отстраняването на енергията е по-малко
ефективно и отнема повече време.
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Всеки може просто да оформи намерение да „помогне” на друг човек ...след това
да „изчисти” и постига невероятни резултати.
„Намерението” на практикуващия заедно с известна доза воля е това, което
позволява болестотворната енергия да бъде бързо и цялостно отстранена с ръце.
Чрез редовна практика, практикуващия може да прилага изчистването с огромна
лекота и с минимални усилия.
Правете дълги преминавания с ръцете от главата надолу до пръстите на
краката, като държите ръце на около 6 инча (15 см) от тялото. Преминете по
цялото тяло от всички страни…
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 268

Изберете си партньор.
Вземете си купа с вода и сол, и спрей за ръцете.
Нека практикуващите и клиентите да се изправят.
Моля затворете енергийната верига.
1. Започнете с позиция с леко извити длани и пръсти (дланите са леко свити в
шепи).
2. Оформете ясно намерение да отстраните цялото количество болестотворна
енергия.
3. Поставете ръцете, допрени една до друга, над главата на клиента.
4. Първо преминаване – Движете ръце надолу, надолу, надолу и изхвърлете.
5. Раздалечете ръце на 10 см (4 инча) една от друга.
Второ преминаване – Движете ръце надолу, надолу, надолу и изхвърлете.
6. Раздалечете ръце на още 10 см (4 инча) една от друга.
Трето преминаване – Движете ръце надолу, надолу, надолу и изхвърлете.
7. Раздалечете ръце на още 10 см (4 инча) една от друга.
Четвърто преминаване – Движете ръце надолу, надолу, надолу и изхвърлете.
8. Преминете по контура на тялото.
Пето преминаване – Движете ръце надолу, надолу, надолу и изхвърлете.
9. Моля изчистете си ръцете.
10. Сега да практикуваме позиция с пръсти като гребен, пръстите са
раздалечени.
11. Оформете ясно намерение да отстраните цялото количество болестотворна
енергия.
12. Първо преминаване – Движете ръце надолу, надолу, надолу и изхвърлете.
13. Второ преминаване – Движете ръце надолу, надолу, надолу и изхвърлете.
14. Трето преминаване – Движете ръце надолу, надолу, надолу и изхвърлете.
15. Четвърто преминаване – Движете ръце надолу, надолу, надолу и изхвърлете.
16. Пето преминаване – Движете ръце надолу, надолу, надолу и изхвърлете.
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17. Изчистете си ръцете.
18. „Срешете” лъчите на здравето с цел да ги разплетете. Направете го с
движение настрани с широко разтворени пръсти.
19. Областта на главата – движете ръце от средата на тялото настрани след
границата на вътрешното енергийно информационно поле.
20. Областта на гърлото – движете ръце от средата на тялото настрани след
границата на вътрешното енергийно информационно поле.
21. Областта на сърцето – движете ръце от средата на тялото настрани след
границата на вътрешното енергийно информационно поле.
22. Областта на слънчевия сплит – движете ръце от средата на тялото настрани
след границата на вътрешното енергийно информационно поле.
23. Лонната област – движете ръце от средата на тялото настрани след
границата на вътрешното енергийно информационно поле.
24. Горна част на краката – движете ръце от средата на тялото настрани след
границата на вътрешното енергийно информационно поле.
25. Долна част на краката – движете ръце от средата на тялото настрани след
границата на вътрешното енергийно информационно поле.
26. Изчистете си ръцете.
27. Повторете процеса на задната страна на тялото.
28. Прекъснете енергийната връзка.
29. Разменете си ролите.
30. Обменете информация с вашия партньор.
(Изчакайте няколко минути.)
Завършете с изчистване на потока на прана, към и от главата към стъпалата,
няколко пъти.
- Извлечено от Наука за дишането в индуистката
йога, Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 43

Когато правите сеанс се спуска огромно количество Духовна енергия. Затова,
когато практикуващия изчиства енергията надолу, по време на въздействието,
често клиентът ще се почувства сънлив или дори ще заспи. Това се дължи на
силния ефект на Божествената енергия върху по-слабата енергийна система на
клиента.
Може да приложите няколко „измитания нагоре”, за да „разбудите” клиента или за
да направите ума на клиента по-буден. Изчистването често успокоява клиентите в
много голяма степен и те може да се почувстват дори сънливи.
Започва се от стъпалата на пациента и с двете ръце в неговата/нейната етерна
аура, направете измитане без прекъсване нагоре, от стъпалата на пациента до
върха на главата.
- Извлечено от Лечение на чакрите: За лично израстване
и лечение, Кейт Шерууд, © 1988, стр. 185
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Моля запомнете, че „измитането нагоре” не е техника за изчистване.
Затова няма нужда да изтръсквате длани след като направите измитане нагоре.
„Измитането нагоре“ трябва да се прилага само след като клиентът е бил
старателно изчистен.
Внимание: Прилагането на измитане нагоре преди изчистване надолу, може да се
прояви като издигане на болестотворната енергия към или вкарването й в областта
на главата. Това може да доведе до негативен резултат.
Колко пъти да правим общо изчистване или изчистване на определена област?
Отговорът е толкова пъти, колкото е необходимо.
Няма точно определен брой.
Защо правим общо изчистване?
- То отстранява болестотворната и излишната енергия като цяло.
- То изчиства меридианите и акупунктурните точки в известна степен.
- То позволява на енергийно информационното поле на здравето да
изхвърли повече болестотворна енергия.
- То успокоява прекалено заредените с енергия хора, като бързо отстранява
излишната енергия.
- Когато излишната енергия бъде отстранена, това позволява на тялото полесно да заспи.
- Успокоява човека, като намалява напрежението и стреса.
- Когато сресваме енергийно информационното поле на здравето, се
разплитат и се укрепват фините лъчи от етерна светлина.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ
УСПЕХА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - ПРАКТИКА И
ЕКСПЕРИМЕНТИ
Приблизително 50 минути
Тайната доктрина, Х. П. Блаватска, © 1888
Хипнотично лидерство: Лидери,последователи и загуба на АЗа,
Миша Попер, © 2001
Ръцете - за духовното лечение, Майкъл Брадфорд, © 1993
www.pranichealing.org

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Допълнителни техники за повишаване успеха на въздействието
Когато практикуващият следва дадените лесни стъпки, ще постигне успех.
1. Молитва или призив.
2. Увереност и вяра.
За да изпита клиентът бързо подобрение, е необходима увереност и вяра от
негова страна.
За да настъпи излекуване, клиентът трябва да бъде възприемчив или да има
желание да приеме излъчената енергия. Друг термин за възприемчивост е
вяра.
3. Повишаване на чувствителността на енергийните центрове на
дланите.
Притиснете центъра на вашата лява длан с палеца на дясната ръка и го
завъртете по посока на часовниковата стрелка.
Притиснете центъра на вашата дясна длан с палеца на лявата ръка и го
завъртете по посока на часовниковата стрелка. Притиснете върхът на всеки
пръст към върхът на палеца на съответната ръка.
4. Усетете енергията.
Движете ръце бавно и по малко напред и назад и започнете да усещате
вътрешното енергийно информационно поле, енергийните центрове и
органите, а също и различните части на тялото. Не забравяйте да изолирате
клиента от вашето енергийно информационно поле, когато усещате
енергията.
5. Отстранете или изчистете нежеланата или анормалната енергия от
областта върху която въздействате. Изтръсквайте редовно от ръцете си
отстранената енергия, по време на процеса на изчистване. Използвайте купа
с вода и сол. Запомнете, винаги изчиствайте ръцете си.
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6. Излъчете или прехвърлете жизнена енергия – едната ръка приема с
длан обърната нагоре, а през другата прехвърляме жизнена енергия към
клиента.
7. Осигурете енергията.
Приложете бледо синя енергия върху обработената област.
8. Освободете енергията.
Вдигнете ръка подобно на нож и направете енергично движение надолу.
Създайте намерение да прекъснете връзката с клиента и наум кажете
„прекъсвам, прекъсвам, прекъсвам!” (Преподавателят показва.)
9. Благодарете.
Затворете енергийната верига
Мадам Блаватска пише:
... ние не трябва да вярваме на нещо казано само защото е казано, нито на
традициите, защото те се били предавани от древността, нито на слухове, нито на
написаното от мъдреците, поради това, че е написано от мъдреци, нито на
хрумванията, за които подозираме, че се били вдъхновени у нас от Дева (божество)
(това е предполагаемо духовно вдъхновение), нито на изводите направени от
случайни предположения, които може да сме направили, нито защото нещо
изглежда аналогична необходимост, нито на случайни авторитети от нашите
преподаватели или учители. Но ние трябва да вярваме на написаното, на
учението или на казаното, че е вярно, според нашето собствено мислене и
изводи. „За това”, казва той в заключение, „Аз ви уча да не вярвате само защото
сте чули, а когато повярвате на съзнанието си, да действате подобаващо и
неуморно.
- Извлечено от Тайната доктрина, Том
3, Х. П. Блаватска, © 1888, стр. 401

Сляпата вяра на авторитети е най-големият враг на истината.
- Приписва се на Алберт Айнщайн и Извлечено от Хипнотично лидерство:
Лидери,последователи и загуба на АЗа, Миша Попер, © 2001, стр. 81

Многообичаният учител на съставителя често казвал, „Не вярвайте сляпо на нещата.
Трябва да проверявате. Така че да направим един експеримент.”
Ще направим експеримент, каква е разликата в енергийно информационното
поле, когато енергийната верига е затворена и когато не е.
Изберете си партньор.
Практикуващите да се изправят, клиентите да седнат.
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1. Практикуващите, повишете „чувствителността на дланите си”.
2. Клиентите не затваряйте енергийната верига.
3. Практикуващите, сега усетете енергията на енергийно информационното
поле на вашия клиент.
4. Сега помолете клиента да затвори енергийната верига.
5. Отново усетете енергията на енергийно информационното поле.
6. Има ли разлика?
(Изчакайте отговора на учениците.)
Разменете си ролите и обменете информация.
Повиши ли се енергийното ниво?
С какъв процент?
(Изчакайте отговора на учениците.)
В различните традиции чувствителността на дланите се повишава по различни
начини.
Аз пляскам с ръце няколко пъти и след това бързо потривам длани.
- Извлечено от Ръцете - за духовното лечение,
Майкъл Брадфорд, © 1993, стр. 54

Практикуващият трябва да помни винаги да затваря енергийната верига по време
на въздействие, а също така и да помоли клиента да направи това.
Кога практикуващият не трябва да практикува
Здравето на практикуващия е важно с цел да се избегне замърсяването на клиента с
енергии, които могат да влошат състоянието му. Затова, практикуващите трябва да
са в добро здраве.
Практикуващи, които пушат, трябва да работят с клиенти, които също пушат, а
практикуващи, които ядат месо, трябва да работят с клиенти, които също ядат
месо, отколкото с такива, които са вегетарианци, защото тяхната енергия не е
съвместима.
Степента на етерна, емоционална и ментална „чистота” на практикуващия е от
огромна важност. Както водата тече по-лесно през чисти тръби, така и енергията
тече по-лесно през енергийни канали или меридиани, когато енергийната система
на човека е чиста. Когато енергийната система на практикуващите е чиста, поголямата етерна чистота им дава възможност лесно да излъчват по-мощни
енергии.
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Препоръчително е за практикуващите, никога да не прилагат Пранично
енергийно лечение, когато са ядосани или раздразнени, или са емоционално
разбалансирани.
Също така ако практикуващият енергийно лечение е алкохолик, наркоман или в
момента се лекува от заболяване с токсични лекарства, трябва да се въздържа да
практикува с други хора.
Редовното практикуване на Медитацията за световен мир, се смята за техника,
която повишава хармонията и баланса в живота и личността на тези, които я
практикуват. Това ще бъде разяснено по-късно, но се смята за много важна част от
това човек да се превърне в по-могъщ практикуващ.
Без значение колко силен е практикуващият, трябва да следва закона на природата.
Клиентите, болни от рак, не трябва да практикуват с други хора.
Те трябва да се съсредоточат върху собственото си възстановяване.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

ПРАКТИКА ЗА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ИЗПОЛЗВАНЕ

ПРАКТИКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

НА

ТЕХНИКИТЕ

ЗА

ПРИ

ЗАБОЛЯВАНИЯ

НА

В случаите на заболявания, свързани с дихателната система, са засегнати следните
енергийни центрове.
1. Аджна енергиен център – регулира носа и синусите.
2. Енергиен център на гърлото – регулира цялата област на гърлото.
3. Вторичен енергиен център на гърлото – регулира долната част на гърлото.
Намира се във вдлъбнатината под гърлото.
4. Енергиен център на сърцето – регулира белите дробове.
5. Енергиен център на слънчевия сплит – регулира диафрагмата.
В някои случи може да е важно да укрепим тялото на човека, чрез изчистване на
пъпния център и ако инфекцията е много тежка да се обработи енергийния
център на далака.
ПРАКТИКА ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Изберете си партньор.
Решете кой ще бъде практикуващ и кой клиент.
Вземете си купа с вода и сол, и спрей за ръцете. (Изчакайте малко.)
1. Практикуващите да се изправят, а клиентите да седнат.
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Когато правите сеанс, си свалете часовника.
Упражнете ръцете, за да повишите чувствителността на дланите.
Практикуващите УСМИХНЕТЕ СЕ,
изолирайте клиента от вашето енергийно информационно поле,
обърнете се в правилната посока (Север или Изток).
2. Кажете на клиента “Затвори очи. Бъди проводим и седни със стъпала
опрени на пода. Моля, затвори енергийната верига.”
3. Практикуващите затворете енергийната верига.
4. Сега да отправим призив.
Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
Благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и за Чудодейната лечебна сила.
С благодарност и с пълна вяра. Благодарим.”
5. Представете си роза с розов цвят, която разцъфва пред сърцето на клиента.
6. Да започнем с енергийния център аджна.
7. Практикуващите, вдигнете ръка и усетете енергията на енергийния център
аджна.
8. Приложете изчистване на енергийния център аджна.
Отстранете нежеланата енергия 5 - 7 пъти, изхвърлете. Повторете го 25 - 30
пъти или повече...
Изчистете си ръцете.
9. Излъчете енергия към енергийния център аджна.
Вдишайте бавно, задръжте, издишайте бавно, задръжте, вдишайте бавно,
задръжте, издишайте бавно, задръжте. Запомнете, използвайте пръстите си
вместо дланта, за да излъчите енергия.
Гледайте клиента по време на сеанса, отпуснете се, не се напрягайте,
УСМИХВАЙТЕ СЕ, изтръсквайте ръка.
10. Отново вдигнете ръка и усетете енергията. Усещате ли някаква разлика?
11. Представете си бледо синьо. Боядисайте 1, 2, 3, изхвърлете.
12. Преместете се на енергийния център на гърлото.
13. Практикуващите, вдигнете ръка и сканирайте енергийния център на
гърлото.
14. Усещате ли нещо?
15. Приложете изчистване на енергийния център на гърлото.
16. Отстранете болестотворната енергия 5 – 7 пъти, изхвърлете.
Повторете го 25 - 30 пъти или повече...
17. Изчистете си ръцете.
18. Излъчете енергия към енергийния център на гърлото.
Вдишайте бавно, задръжте, издишайте бавно, задръжте, вдишайте бавно,
задръжте, издишайте бавно, задръжте. Гледайте клиента по време на сеанса,
отпуснете се, не се напрягайте, УСМИХНЕТЕ СЕ, изтръсквайте ръце.
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19. Отново вдигнете ръка и усетете енергийния център на гърлото.
Усещате ли някаква разлика?
20. Представете си бледо синьо. Боядисайте 1, 2, 3, изхвърлете.
21. Преместете се на вторичния енергиен център на гърлото.
22. Практикуващите, вдигнете ръка и сканирайте вторичния енергиен център на
гърлото.
23. Усещате ли нещо?
24. Приложете изчистване на вторичния енергиен център на гърлото.
25. Отстранете болестотворната енергия 5 – 7 пъти, изхвърлете.
Повторете го 25 - 30 пъти или повече...
26. Изчистете си ръцете.
27. Излъчете енергия към вторичният енергиен център на гърлото.
Вдишайте бавно, задръжте, издишайте бавно, задръжте, вдишайте бавно,
задръжте, издишайте бавно, задръжте. Внимавайте, да не излъчвате енергия
към предния енергиен център на сърцето.
Гледайте клиента по време на сеанса, отпуснете се, не се напрягайте,
УСМИХНЕТЕ СЕ, изтръсквайте ръце.
28. Отново вдигнете ръка и усетете вторичният енергиен център на гърлото.
Усещате ли някаква разлика?
29. Представете си бледо синьо. Боядисайте 1, 2, 3, изхвърлете.
30. Прехвърлете се на задния енергиен център на сърцето.
31. Практикуващите, вдигнете ръка и усетете задния енергиен център на
сърцето.
32. Усещате ли нещо?
33. Приложете изчистване на задния енергиен център на сърцето.
34. Отстранете болестотворната енергия 5 – 7 пъти, изхвърлете.
Повторете го 25 - 30 пъти или повече...
35. След това, си изчистете ръцете.
36. Излъчете енергия към задния енергиен център на сърцето.
Вдишайте бавно, задръжте, издишайте бавно, задръжте, вдишайте бавно,
задръжте, издишайте бавно, задръжте.
Гледайте клиента по време на сеанса, отпуснете се, не се напрягайте,
УСМИХНЕТЕ СЕ, изтръсквайте ръце.
37. Отново вдигнете ръка и усетете задния енергиен център на сърцето.
Усещате ли някаква разлика?
38. Представете си бледо синьо. Боядисайте 1, 2, 3, изхвърлете.
39. Преместете се на предния енергиен център на слънчевия сплит.
40. Практикуващите, вдигнете ръка и усетете предния енергиен център на
слънчевия сплит.
41. Усещате ли нещо?
42. Приложете изчистване на предния енергиен център на слънчевия сплит.
43. Отстранете нежеланата енергия 5 – 7 пъти, изхвърлете.
Повторете това 25 - 30 пъти или повече.
44. Изчистете си ръцете.
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45. Излъчете енергия към предния енергиен център на слънчевия сплит.
Вдишайте бавно, задръжте, издишайте бавно, задръжте, вдишайте бавно,
задръжте, издишайте бавно, задръжте.
Гледайте клиента по време на сеанса, отпуснете се, не се напрягайте,
УСМИХНЕТЕ СЕ, изтръсквайте ръце.
46. Отново вдигнете ръка и усетете предния енергиен център на слънчевия
сплит.
Усещате ли някаква разлика?
47. Представете си бледо синьо. Боядисайте 1, 2, 3, изхвърлете.
48. Сега благодарете
Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
Благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и за Лечението на този клиент.
С благодарност и с пълна вяра. Благодарим.
49. След това, прекъснете енергийната връзка.
50. Всички добре ли се чувстват?
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

БЪРЗО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ДИСМЕНОРЕЯ
При дисменорея са засегнати два енергийни центъра.
1. Основен енергиен център – регулира матката като мускул.
2. Полов енергиен център – регулира женските полови органи.
При някои случаи може да е важно тялото на жената да бъде укрепено чрез
изчистване на енергийния център на пъпа и на слънчевия сплит, и с излъчване на
подходящото количество енергия към тях.
Да практикуваме въздействие при дисменорея.
Моля, не си разменяйте ролите.
1. Сега да отправим призив.
Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
Благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и Призоваваме за Чудодейна лечебна сила.
С благодарност и с пълна вяра. Благодарим.
2. Представете си роза с розов цвят, която разцъфва пред сърцето на клиента.
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3. Изолирайте клиента от вашето енергийно информационно поле.
4. Да започнем с основния енергиен център.
5. Практикуващите, вдигнете ръка и усетете енергията на основния енергиен
център.
6. Приложете изчистване на основния енергиен център.
7. Отстранете нежеланата енергия 5 – 7 пъти, изхвърлете. Повторете това 25 30 пъти или повече.
8. Изчистете ръце.
9. Излъчете енергия към основния енергиен център.
Вдишайте бавно, задръжте, издишайте бавно, задръжте, вдишайте бавно,
задръжте, издишайте бавно, задръжте.
Гледайте клиента по време на сеанса.
Не излъчвайте енергия към енергийния център менг мейн.
Изтръсквайте ръце.
10. Отново вдигнете ръка и усетете енергията. Усещате ли някаква разлика?
11. Представете си бледо синьо. Боядисайте 1, 2, 3, изхвърлете.
12. Преместете се на половия енергиен център.
13. Практикуващите, вдигнете ръка и сканирайте половия енергиен център.
14. Усещате ли нещо?
15. Приложете изчистване на половия енергиен център.
16. Отстранете нежеланата енергия 5 – 7 пъти, изхвърлете.
Повторете това 25 - 30 пъти или повече.
17. Изчистете си ръцете.
18. Излъчете енергия към половия енергиен център.
Вдишайте бавно, задръжте, издишайте бавно, задръжте, вдишайте бавно,
задръжте, издишайте бавно, задръжте.
Гледайте клиента по време на сеанса, отпуснете се, не се напрягайте,
УСМИХНЕТЕ СЕ, изтръсквайте ръце.
19. Отново вдигнете ръка и усетете енергията на половия енергиен център.
Усещате ли някаква разлика?
20. Представете си бледо синьо. Боядисайте 1, 2, 3, изхвърлете.
21. Сега да благодарим
Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
Благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и за Лечението на този клиент.
С благодарност и с пълна вяра. Благодарим.
22. Прекъснете енергийната връзка. Прекъснете!
23. Всички добре ли се чувстват?
24. Моля обменете информация.
(Изчакайте няколко минути.)
25. Разменете си ролите.
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- Преработено и Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

ПРАКТИКА ЗА УКРЕПВАНЕ НА ИМУННАТА СИСТЕМА
При укрепване на имунната система започнете с две или три общи изчиствания, за
да повишите способността на енергийното тяло да приема повече енергия. При
укрепването на имунната система въздействието върху второстепенните
енергийни центрове на дланите и стъпалата е много полезно. То позволява на
енергийното тяло да бъде изпълнено с въздушна и земна прана.
Енергийният център на дланта се намират в центъра на всяка длан.
Енергийният център на стъпалото се намират в центъра на всяко стъпало.
За да укрепи тялото, практикуващият трябва да въздейства също и върху
енергийния център на слънчевия сплит и на пъпа. Ако тялото е с тежка инфекция,
енергийният център на далака може също да бъде включен във въздействието.
Да практикуваме.
Решете кой ще бъде практикуващ и кой клиент.
1. Изолирайте клиента от вашето енергийно информационно поле.
2. Кажете на клиента “Затвори очи. Бъди проводим и седни със стъпала,
опрени на пода. Моля, затвори енергийната верига.”
3. Практикуващите затворете енергийната верига.
4. Сега да отправим призив.
Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
Благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и Призоваваме за Чудодейна лечебна сила.
С благодарност и с пълна вяра. Благодарим.
5. Представете си роза с розов цвят, която разцъфва пред сърцето на клиента.
6. Да започнем с общо изчистванe.
7. Практикуващите, вдигнете двете си ръце над главата на клиента в позиция с
леко извити длани и пръсти и изчистете линия 1, изтръскайте, линия 2,
изтръскайте, линия 3, изтръскайте, линия 4, изтръскайте, линия 5,
изтръскайте.
8. Изчистете си ръцете.
9. Сега вдигнете двете си ръце над главата на клиента в позиция пръсти като
гребен, пръстите са широко разтворени, и изчистете линия 1, изтръскайте,
линия 2, изтръскайте, линия 3, изтръскайте, линия 4, изтръскайте, линия 5,
изтръскайте.
10. Изчистете си ръцете.
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11. След това срешете лъчите на здравето с движение настрани в областта на
главата, областта на гърлото, областта на сърцето, областта на слънчевия
сплит, лонна област, горната част на краката, долната част на краката.
12. Моля преместете се на задната страна на тялото и повторете процеса.
13. Вдигнете двете си ръце над главата на клиента в позиция с леко извити
длани и пръсти и изчистете първи път, изтръскайте, втори път, изтръскайте,
трети път, изтръскайте, четвърти път, изтръскайте, пети път, изтръскайте.
14. Изчистете си ръцете.
15. Сега вдигнете двете си ръце над главата на клиента в позиция пръсти като
гребен, пръстите са широко разтворени и изчистете първи път, изтръскайте,
втори път, изтръскайте, трети път, изтръскайте, четвърти път, изтръскайте,
пети път, изтръскайте.
16. Изчистете си ръцете.
17. След това срешете лъчите на здравето с движение настрани в областта на
главата, областта на гърлото, областта на сърцето, областта на слънчевия
сплит, лонна област, горната част на краката, долната част на краката.
18. Сега вдигнете ръка и усетете енергията на енергийните центрове на лявата и
дясната длан.
19. Приложете изчистване на енергийния център на дясната длан.
20. Отстранете нежеланата енергия 5 – 7 пъти, изхвърлете. Повторете го 25 - 30
пъти или повече...
21. Сега изчистете енергийния център на лявата длан.
22. Отстранете нежеланата енергия 5 – 7 пъти, изхвърлете. Повторете го 25 - 30
пъти или повече...
23. Изчистете си ръцете.
24. Излъчете енергия към енергийния център на дясната длан.
Гледайте клиента.
Вдишайте бавно, задръжте, издишайте бавно, задръжте, вдишайте бавно,
задръжте, издишайте бавно, задръжте.
Изтръсквайте ръце.
25. Излъчете енергия към енергийния център на лявата длан.
Вдишайте бавно, задръжте, издишайте бавно, задръжте, вдишайте бавно,
задръжте, издишайте бавно, задръжте.
Гледайте клиента.
Изтръсквайте ръце.
26. Отново вдигнете ръка и усетете енергията на енергийните центрове на двете
длани.
Усещате ли някаква разлика?
27. Прехвърлете се на енергийните центрове на стъпалата.
28. Практикуващите, вдигнете ръка и усетете енергията на енергийните
центрове на дясното и лявото стъпало.
29. Усещате ли нещо?
30. Приложете изчистване на енергийният център на дясното стъпало.
31. Отстранете нежеланата енергия 5 – 7 пъти, изхвърлете.
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Повторете го 25 - 30 пъти или повече...
32. Изчистете си ръцете.
33. Приложете изчистване на енергийният център на лявото стъпало.
Отстранете нежеланата енергия 5 – 7 пъти, изхвърлете.
Повторете го 25 - 30 пъти или повече...
34. Изчистете си ръцете.
35. Излъчете енергия към енергийният център на дясното стъпало.
Вдишайте бавно, задръжте, издишайте бавно, задръжте, вдишайте бавно,
задръжте, издишайте бавно, задръжте.
Гледайте клиента по време на сеанса, отпуснете се, не се напрягайте,
УСМИХНЕТЕ СЕ, изтръскайте ръце.
36. Излъчете енергия към енергийният център на лявото стъпало.
Вдишайте бавно, задръжте, издишайте бавно, задръжте, вдишайте бавно,
задръжте, издишайте бавно, задръжте.
Гледайте клиента по време на сеанса, отпуснете се, не се напрягайте,
УСМИХНЕТЕ СЕ, изтръскайте ръце.
37. Отново вдигнете ръка и усетете енергията на енергийните центрове на
дясното и лявото стъпало.
38. Усещате ли някаква разлика?
39. При това въздействие НЕ ОСИГУРЯВАЙТЕ енергията, излъчена към
енергийните центрове на дланите и стъпалата.
(Това дава възможност в тялото на клиента да бъде усвоявана въздушна и
земна енергия за по-продължителен период. За по-добър резултат можете да
ги инструктирате да приемат повече въздушна и земна енергия.)
40. Сега да благодарим
Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
Благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и за Лечението на този клиент.
С благодарност и с пълна вяра. Благодарим.”
41. Прекъснете етерната връзка. Прекъснете!
42. Всички добре ли се чувстват?
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

ПРАКТИКА ПРИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ
При стомашно-чревна инфекция, са засегнати два енергийни центъра.
1. Енергиен център на слънчевия сплит
2. Енергиен център на пъпа
Изчистете старателно и излъчете точното количество енергия.
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Ако инфекцията е тежка, работете върху цялата коремна област.
Добре. Сега да практикуваме въздействие при стомашно-чревна инфекция.
Не си разменяйте ролите.
1. Сега да отправим призив.
Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
Благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и за Чудодейната лечебна сила.
С благодарност и с пълна вяра. Благодарим.
2. Представете си роза с розов цвят, която разцъфва пред сърцето на клиента.
Без значение колко е силен практикуващият, ако клиентът не приема енергията,
това ще попречи на процеса на възстановяване.
3. Изолирайте клиента от вашето енергийно информационно поле.
4. Да започнем с енергийния център на слънчевия сплит.
5. Практикуващите, вдигнете ръка и усетете енергията на предния енергиен
център на слънчевия сплит.
6. Усещате ли нещо?
7. Приложете изчистване на енергийния център на слънчевия сплит.
8. Отстранете нежеланата енергия 5 – 7 пъти, изхвърлете.
Повторете го 25 - 30 пъти или повече...
9. Изчистете си ръцете.
10. Излъчете енергия към енергийния център на слънчевия сплит.
Вдишайте бавно, задръжте, издишайте бавно, задръжте, вдишайте бавно,
задръжте, издишайте бавно, задръжте.
Гледайте клиента по време на сеанса, отпуснете се, не се напрягайте,
УСМИХНЕТЕ СЕ, изтръсквайте ръце.
11. Отново вдигнете ръка и усетете енергията. Усещате ли някаква разлика?
12. Представете си бледо синьо. Боядисайте 1, 2, 3, изхвърлете.
13. Прехвърлете се на енергийния център на пъпа.
14. Практикуващите, вдигнете ръка и сканирайте енергийния център на пъпа.
15. Усещате ли нещо?
16. Приложете изчистване на енергийния център на пъпа.
Отстранете нежеланата енергия 5 – 7 пъти, изхвърлете.
Повторете го 25 - 30 пъти или повече...
17. Изчистете си ръцете.
18. Излъчете енергия към енергийния център на пъпа.
Вдишайте бавно, задръжте, издишайте бавно, задръжте, вдишайте бавно,
задръжте, издишайте бавно, задръжте.
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Гледайте клиента по време на сеанса, отпуснете се, не се напрягайте,
УСМИХНЕТЕ СЕ, изтръсквайте ръце.
19. Отново вдигнете ръка и усетете енергията на енергийния център на пъпа.
Усещате ли някаква разлика?
20. Представете си бледо синьо. Боядисайте 1, 2, 3, изхвърлете.
21. Сега благодарете
Към Върховния Бог,
Ние смирено благодарим за Твоите Огромни Велики благословии.
Благодарим за Божественото Напътствие, Помощ и Защита,
и за Лечението на този клиент.
С благодарност и с пълна вяра. Благодарим.
22. Прекъснете енергийната връзка. Прекъснете!
23. Всички добре ли се чувстват? При някой има ли страничен ефект?
24. Моля обменете информация.
(Изчакайте неколко минути.)
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

ЗАДАЧА (Домашна работа)
Когато се приберете в къщи, моля практикувайте това, което научихте днес.
Започнете с нещо лесно. Започнете с изчистване и излъчване на енергия.
Направате сеанс на вашето дете или партньор, или растение, или животно.
Направате сеанс на нещо лесно. Каквото е възможно, започнете да практикувате
незабавно. По този начин, това което сте научили ще бъде бързо затвърдено.
Благословии
Към Върховния Бог,
Благодарим за Твоите Велики благословии.
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
и за Божествена лечебна сила.
Благодаря, че ме използваш като Божествен инструмент.
С благодарност и с пълна вяра.
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Урок 15
Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*

Интернет
Други

МЕДИТАЦИЯ ЗА СВЕТОВЕН МИР
Приблизително 60 минути
Чакрите, 9-то издание, Чарлз У. Ледбитър, © 2001, © 1927
Древното изкуство и науката за лечение с прана, 2-ро издание 1992,
преиздание в Индия, Мастър Чоа Кок Сюи, © 1990, стр. 227 –
239
www.pranichealing.org
www.meditatepeace.com
www.ppmaudiostream.org
Приложение Д - Даване на разрешение за използване на
Медитацията върху сърцата близнаци на обществеността от
Автора в Древното изкуство и наука за лечение с прана, Мастър Чоа
Кок Сюи, © 1990, стр. 239
Приложение Е – Текст на Медитацията за световен мир

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

„Преподавайте тази тройна истина на всички...
Щедро сърце...
Учтива реч и живот в служене и състрадание
са нещата, които обновяват човечеството.”
- Бог Буда
Медитация за световен мир
Да поговорим за Медитацията за световен мир.
Тази медитация е наричана с различни имена, включително Медитация върху
мирът и просветлението, Медитация върху любящата доброта, Медитация върху
сърцата близнаци и Молитви и съзерцание върху състраданието и мирът – в
зависимост от религиозната традиция на тези, на които е преподавана.
През 1995, когато посещава Латвия, Маха Атма Чоа, поисква от Шарлот Андерсън
да основе нова организация, за да разпространява всеобща хармония и световен
мир. Той казва, че името й трябва да бъде „Движение за световен мир”. Тя
изпълнила молбата му.
Приблизително две години по-късно, Той дава инструкции на Шарлот да направи
нов запис на Медитацията върху сърцата близнаци, като използва неговия глас.
Той й дава инструкции новият вариант на медитацията да се нарича „Медитация
за световен мир”.
Той й обяснява търпеливо, че повечето хора не се интересуват от медитация,
наречена „Сърца близнаци”, но че МНОГО хора имат желание да отделят малко
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време „да се молят или да медитират” за световен мир. Записът бил финансиран и
направен от Шарлот в Манила, Филипините.
Днес хората от целия свят практикуват тази медитация под името „Медитация за
световен мир” – сега тя е достъпна 24 часа на ден, 7 дни в седмицата на интернет
страницата на “PPM Audio Stream” www.ppmaudiostream.org. Няма такса за
ползване на уеб страницата за молитва и медитация за мир.
В индуистката традиция Медитацията за световен мир е позната също и като
форма на „Бакти йога”. Йоги Рамаяш казва в сборника от негови работи, съставен
от Махаватар Бабаджи, Есета за крия йога, че тази практика е част от Крия Бакти
йога или култивиране на любов и отдаденост на Бог и всички Негови творения.
В будистката традиция тази практика е позната като висша форма на „Медитация
върху любящата доброта”. Тя се нарича „Метта медитация” и се фокусира върху
развитието на състраданието.
Терминът „Метта” означава постигане на състояние на ума и на съществуването, от
което се излъчва безусловна „любяща доброта”.
Метта се смята за първото ниво на постигане на състрадание.
Целта на практиката е да облее цялата вселена с енергията на любовта, която да
достигне до всеки човек и всяко същество – с любов към всичко. Това се прави
докато любовта достигне такова активно състояние, че практикуващия изпита в
действителност усещането да бъде едно с ВСИЧКО.
Тази медитация се практикува и от някои Суфи групи.
Редовното практикуване на тази медитация изпълва практикуващия с любов,
светлина, надежда и сила.
Защо тя беше наречена „Медитация върху сърцата близнаци”? Защото
„Медитация върху сърцата близнаци” се отнася за два енергийни центъра енергиен център на сърцето и коронен енергиен център.
От ясновидци е наблюдавано, че енергийният център на сърцето има 12
венчелистчета. Отбелязва се също, че коронният енергиен център има 960
външни венчелистчета и 12 вътрешни венчелистчета.
12-те венчелистчета на енергийният център на сърцето са точно копие на
вътрешните венчелистчета на коронния енергиен център. Когато тези два мощни
енергийни центъра бъдат обединени и използвани за излъчване на любяща
доброта към всеки човек и всяко същество, тогава тази медитация се нарича
„Медитация върху сърцата близнаци”.
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В много случаи се наблюдава, че двете редици на “Сахасрара чакра” (индийският
термин за коронен енергиен център) са копирани – първо по-големият купол от
960 венчелистчета, а след това по-малкия купол от 12 венчелистчета, който се
издига от първия... Тя е описана в индийските книги, като хиляда венчелистчета и
всъщност не е много далеч от истината...
- Извлечено от Чакрите, Чарлз
У. Ледбитър, © 1927, стр. 17

Чакра на сърцето. Четвъртият център, сърдечният, на сърцето, е с пламтящ златен
цвят, и всеки квадрант е разделен на три части, образуващи дванадесет
вълнообразни участъка, защото неговата главна сила създава дванадесет спици.
- Извлечено от Чакрите, Чарлз
У. Ледбитър, © 1927, стр. 17

Енергийният център на сърцето е център на човешката любов и мир, уважение и
търпимост към другите хора и към самите нас.
Коронният енергиен център е център на Божествента или на духовната любов
към всеки човек и всяко същество без изключение. Това е също центърът на
висшата интуиция.
Когато коронният енергиен център е с увеличен размер и се вътри бързо над
главата, при ясновидско наблюдение изглежда като цвят на златен лотос. Този
символ може да бъде видян в изображения от всички духовни традиции, където се
изобразява като ореол над главата, което обяснява приликата с “лотосовия цвят” в
даоистките или будистките изображения.
Висша интуиция означава да има проблясъци на директно знание за определено
нещо или за много неща. В този случай отговорите просто изскачат или идват в
съзнанието. Този вид информация просто идва в ума, без да е необходимо човек
да учи. По принцип това знание, което изглежда “идва от никъде” се нарича
просто интуиция.
Хората, получили просветление, не са единствените, които понякога имат добра
интуиция. Това често е вярно и за бизнесмени, учени, музиканти, а също и за
обикновените хора. Да притежаваш добра интуиция е много важен фактор за
постигане на успех в живота.
В едно от ранните издания на първите му книги нашият Гуруджи пише...
...Медитацията върху сърцата близнаци е много мощен инструмент за постигане
на световен мир, тази медитативна техника трябва да бъде разпространявана. С
настоящото, авторът дава разрешение на всички заинтересовани да препечатват,
копират и преиздават тази глава, като посочат коректно източника.
(подписано) ЧОА КОК СЮИ
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- Извлечено от Древното изкуство и науката за лечение
с прана, © 1990, Мастър Чоа Кок Сюи, стр. 239

Следната информация е била споделена с цел да подготви съзнанието на
учениците, които за първи път изучават тази медитация. Тези материали са сбор
от важна информация, която е била публикувана преди много години, безплатно,
на различни уеб страници като: www.ppmaudiostream.org
Как да практикуваме Медитацията за световен мир
Някой от вас медитирал ли е преди?
(Преподавателя води кратък разговор с учениците на тази тема и ги пита какви медитации
са практикували преди.)
Въпросът е „Как медитира човек?”
Медитацията е лесна, ако следвате няколко прости стъпки.
Преди да практикуваме медитация ще направим кратък комплекс от физически
упражнения.
Тези упражнения изчистват финото тяло, енергийните центрове и меридиани в
известна степен. Това подпомага подготвянето на физическото тяло и
енергийните тела, така че енергията, получена чрез тази практика, да може лесно и
свободно да протича в тялото по време на медитацията.
Моля никога не прескачайте упражненията преди медитация.
Упражненията са важен фактор, който ще допринесе вашите преживявания по
време на медитация да бъдат по-задоволителни.
Преди да медитирате, моля освободете се от портмонета, часовници, пръстени и
кристали и ги поставете на безопасно място във вашата чанта или куфарче на
пода.
Моля не медитирайте с кристали върху тялото си. Защо?
Защото кристалите активират вашите по-ниско разположени енергийни центрове
– увеличават техния размер.
Това може да ви попречи да имате вътрешно преживяване поради “закотвянето”
ви към физическия свят. Понякога красивите преживявания по време на медитация
се наричат “летене в по-висшия свят”.
Медитацията за мир и просветление трябва да се практикува в седяща поза. Моля
преместете тялото си по-напред на стола, седнете с гръб на около 15 см (6 инча) от
облегалката на стола.
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Моля дръжте гърбът си изправен, за да увеличите потока на енергията.
Можете да използвате също и лотос асана (както се прави в Хата йога) ... като
седите на пода. Обаче, трябва да седите на пода само ако е много чист.
Ако подът не е много чист, може да получите енергийно замърсяване, което може
да доведе до сърбеж или неразположение в тялото.
Когато практикувате медитация е важно да затворите енергийната верига във
вашето тяло, с цел да позволите свободното протичане на енергията по време на
медитацията ви.
Моля направете също и йогийско дишане.
Лесното дишане подпомага регулирането на ума и чувствата.
Когато дишането е гладко и равномерно, то ще доведе до подобряване на вашите
преживявания по време на медитация.
Моля не забравяйте да призовете или да се помолите за Божествени благословии.
Винаги молете за Божествено напътствие, помощ и защита, и за просветление.
Моля първо се концентрирайте върху енергийният център на сърцето. Оформете
намерение да благословите планетата Земя, включително всеки човек и всяко
същество, като използвате молитвата на Свети Франциск от Асизи.
Когато използват текста от тази медитация или молитва... медитиращите
автоматично благославят всеки човек и всяко същество.
Първо ще благославяме, като използваме енергията на любовта от енергийният
център на сърцето – центърът на човешката любов и състрадание.
Съсредоточено и целенасочено ние благославяме всеки човек и всяко същество с
мир, любов, надежда, вяра, светлина, радост и с опрощение. След това
медитиращите насочват своето внимание да благословят Майката Земя.
След това медитиращите насочват своето внимание към коронния енергиен
център и продължават да благословят цялата Земя с любяща доброта, но сега като
използват енергията от коронния си енергиен център.
След това медитиращите насочват своето внимание едновременно към двата
центъра, към енергийният център на сърцето и коронния енергиен център.
Използвайки едновременно обединената енергия от сърдечния и коронния
енергиен център, те продължават да благославят Майката Земя.
След това медитиращите спускат ръце на бедрата си с дланите обърнати нагоре, в
отпусната поза, близо до коленете. Мишниците им трябва да останат отворени, за
да увеличат свободното протичане на енергията през ръцете.
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В тази част на медитацията, медитиращите ще бъдат помолени да си представят
точка от светлина, като ярък огън, над коронният им енергиен център или
приблизително на 7 сантиметра (2,5 инча) над главата.
Медитиращите продължават да си представят светлината и наум повтарят мантрата
Ом или Амен или Амин заедно с гласа на нашият духовен учител.
Във времето, докато медитиращите практикуват „Медитация върху светлината”,
върху мантрата ОМ и върху интервала или тишината между мантрите ОМ, може
да бъде постигнато просветление. Най-вече чрез концентрация върху интервала
между мантрите Ом, човек може да преживее своята Христова природа, Кришна
природа, Буда природа, разширяване на съзнанието и единство с Всичко.
След това медитиращите са водени да се „отпуснат, да не контролират повече
състоянието си, да гледат светлината, да чувстват покоя и да позволят на
съзнанието си да се разшири”. Това обикновено се случва автоматично по време
на дълбокото отпускане по време на медитацията.
Докато медитиращите продължават да практикуват покой, да бъдат „осъзнати” и
продължават да са съсредоточени върху светлината и върху спокойствието, ще
бъдат водени просто да се „отделят и да се оставят на изживяването”.
След окончателното завръщане към тялото си, е необходимо медитиращите
напълно да освободят излишната енергия. Начинът, по който съзнанието се връща
обратно в тялото, е чрез раздвижване на ръцете и стъпалата.
След това е необходимо да се освободи излишната енергия чрез благославяне.
Това се прави като отново вдигнете двете си ръце пред вас, с дланите насочени
навън, на нивото на сърдечния център.
Представете си Земята с размерите на малка топка.
С ръцете си насочете енергията на любов и състрадание, генерирана по време на
медитацията, към всички хора и всички места.
Благословии се насочват също в частност към онези хора или места, които имат
нужда от повече хармонизираща енергия или помирение, и разбира се
допълнително количество енергия се насочва към проблемните зони в света.
След това през стъпалата си и през основата на гръбначния стълб медитиращите
продължават да благославят Майката Земя.
По време на медитацията Майката Земя се благославя с чист въздух, чиста вода и
чиста почва, с мир, напредък и благоденствие. След това медитиращите молят
Майката Земя да бъде укрепена, подмладена и възстановена.
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Това се прави като спуснете ръце покрай колената си с дланите обърнати надолу и
като насочите излишната енергия към Майката Земя.
Благославяме с укрепване и възстановяване нашата Божествена Многообична
Майката Земя.
Благославянето трябва да продължи, докато почувствате стъпалата и дланите си да
се нормализират.
В края на медитацията, е необходимо винаги да се благодари за Божествените
благословии, които се получават по време на медитация.
След медитацията, моля направете кратък комплекс физически упражнения, които
ще позволят на енергията допълнително да бъде усвоена и отделена.
Моля следвайте тези простички инструкции, колкото е възможно по-стриктно.
След медитация:
Когато в гърба на човек има много натрупана енергия, това е симптом, който се
наблюдава при хора, които медитират, но не освобождават излишната енергия.
Освободете излишната енергия старателно.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Когато практикувате редовно Медитацията за световен мир, вие ще постигнете:
- По-силна имунна система (енергийният център на сърцето активира и
укрепва тимусната жлеза).
Честото общо лечение, изравнява циркулацията в цялото тяло и СТИМУЛИРА
ВСЕКИ МУСКУЛ И НЕРВ, и част, и КАРА ЦЯЛОТО ТЯЛО ДА РАБОТИ С
ОБНОВЕНА ЕНЕРГИЯ И ЖИВОТ ...
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1906, стр. 80

- По-голяма психична стабилност и повече енергия на любов.
- По-голямо разбиране.
- Повишена активност на алфа вълните в мозъка, което води до по-голяма
интуиция и по-бързо „директно” възприятие.
- Спускане на по-голямо количество божествена енергия, което води до
развитието на по-голяма лечителска сила и по-бързо развитие на душата.
Внимание:
Медитацията не трябва да бъде практикувана от:
- Бебета и малки деца.
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-

Хора болни от глаукома.
Хора с тежки сърдечни заболявания.
Хора с високо кръвно налягане.
Хора с тежки бъбречни заболявания.

Медитацията може да окаже отрицателно въздействие върху тези заболявания.
Нито преподавателите, нито хората, които разпространяват тази медитация, носят
отговорност за отрицателните ефекти, дължащи се на неправилно практикуване.
Направете следните упражнения преди медитацията.
(Физическите упражнения са взети от вътрешната обложка на диска с Медитацията за
световен мир © 2001, издаден от Шарлот Андерсън. Упражненията могат също така да
бъдат открити и на уеб страницата: www.meditatepeace.com).
1. Завъртете очи в кръг 12 пъти по посока на часовниковата стрелка и след
това 12 пъти по посока обратна на часовниковата стрелка.
2. Упражнение за врата:
а. Завъртете глава на дясно и после на ляво. Това е едно повторение.
Направете го 12 пъти.
б. Наклонете глава назад и напред. Това е едно повторение. Направете го
12 пъти.
3. Въртене на ръцете – изпънете ръце пред вас, завъртете ги нагоре над
раменете в посока към гърба, и ги върнете в изходно положение. Това е
едно повторение. Направете го 12 пъти, и след това направете още 12
повторения в обратна посока.
4. Упражнение за лактите – свийте лакти нагоре и разгънете ръце енергично
надолу като разтворите пръсти и позволите на енергията да бъде изхвърлена
енергично от вашите длани, пръсти и дори от тъканта между пръстите.
Можете ли да усетите нещо да излиза?
5. Въртене на китките – завъртете китки 12 пъти на ляво и 12 пъти на дясно.
6. Извиване на горната част на тялото - Извийте горната част на тялото си на
ляво и след това на дясно. Това е едно повторение. Направете го 12 пъти.
7. Въртене на ханша – С ръце върху ханша, завъртете ханша 12 пъти на дясно
и 12 пъти на ляво.
8. Упражнение полуклек – леко свийте колене и ритмично прикляквайте. Да
направим това упражнение 50 пъти.
9. Упражнение наклон и протягане – Вдигнете ръце над главата си, наклонете
се назад и наведете глава назад. Направете наклон напред. Едновременно с
това леко свийте колене докато протягате ръце, за да докоснете пода с
пръсти. Това е едно повторение. Направете го 12 пъти.
10. Упражнение за коленете – Завъртете колене 12 пъти по посока на
часовниковата стрелка и 12 пъти по посока обратна на часовниковата
стрелка.
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11. Упражнение за стъпалата
а. Насочете пръсти напред и след това назад. Това е едно повторение.
Направете го 12 пъти с дясното стъпало и 12 пъти с лявото стъпало.
б. Завъртете дясното стъпало 12 пъти по посока на часовниковата стрелка
и след това 12 пъти по посока обратна на часовниковата стрелка.
Направете същото с лявото стъпало.
Може да направите тези упражнения един до три пъти преди медитация.
Практикуване на Медитацията за световен мир
Моля седнете.
Сега ще практикуваме медитацията заедно.
(Моля преподавателят, да използва компакт диска с „Медитацията за световен мир” на
Мастър Чоа Кок Сюи. Ако няма възможност да се използва диска с медитацията,
преподавателят може да води медитацията, това е препоръка в случай, че се налага. Цялата
медитация може да бъде открита в Приложение Е.)
Когато се налага ще бъде правен превод ако е необходимо, така че да можете да
разбирате.
Моля свалете часовника си, портмонето и всякакви кристали.
По време на медитацията:
Не кръстосвайте ръце и крака.
Седнете с изправен гръб и не се облягайте на облегалката на стола.
Затворете енергийната верига.
Отпуснете се.
Ако почувствате някакво неразположение, моля отворете очи и кръстосайте
ръце и крака, за да спрете потока на по-висшите енергии във вашето тяло.
- Ако усещате излишна енергия – излезте от стаята и освободете излишната
енергия чрез благославяне и вкореняване. Направете физически упражнения
и ако е необходимо помолете за помощ преподавателя.
-

Вариантът на медитацията, който ще бъде практикуван, е по текста на компакт
диска на Медитацията за световен мир, водена от Мастър Чоа Кок Сюи, издаден от
Шарлот Андерсън. За повече информация във вариант на презентация, моля
посетете: http://www.ppmaudiostream.org
След медитацията направете кратък комплекс от физически упражнения, за да
усвоите и разпределите енергията в тялото си. Моля повторете същия комплекс от
физически упражнения, който направихте преди медитацията или следните лесни
упражнения.
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1. Разтърсване – Застанете на пръсти и разтресете тялото си 60 пъти. Целта е
бързо да изтръскате излишната енергия, генерирана по време на
медитацията и да освободите използваната вече енергия.
2. Подскоци - Застанете със събрани стъпала. Подскочете, вдигнете ръце и
плеснете с ръце, като едновременно с това се приземите с разтворени крака.
След това подскочете отново, този път с ръце на ханша и събрани стъпала.
3. Завъртане на очите – 12 пъти по посока на часовниковата стрелка и 12 пъти
по посока обратна на часовниковата стрелка.
4. Упражнение наклон и протягане – Вдигнете ръце над главата си, наклонете
се назад и наведете глава назад. Наклонете се напред. Едновременно с това
леко свийте колене докато протягате ръце, за да докоснете пода с пръсти.
Това е едно повторение. Направете го 12 пъти.
5. Извиване на горната част на тялото - Извийте горната част на тялото си на
ляво и след това надясно. Това е едно повторение. Направете го 12 пъти.
6. Въртене на ханша – С ръце върху ханша, завъртете ханша 12 пъти надясно и
12 пъти наляво.
- Извлечено от www.meditatepeace.com;
предоставено от Шарлот Андерсън (2000)
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Урок 16
Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*

Интернет

МОЛИТВА ИЛИ ПРИЗИВ ЗА БОЖЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ
Приблизително 40 минути
Изкуството на духовното лечение, Кейт Шерууд, © 1985
Теософ, октомври 1887 – 1888, Х. П. Блаватска
Наука за психичното лечение, Йоги Рамачарака, © 1909
Книга за психичното лечение, Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978
www.pranichealing.org

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Молитва или призив за Божествено лечение
Молитвата или призивът за Божествено лечение призовават мощта на Върховния
Бог, духовната йерархия и духовния ви учител да лекуват клиента. Въздействието
никога не е ограничено само до физическото тяло. Често въздействието може да
включва всички области от живота на клиента, които имат нужда от балансиране и
хармонизиране, включително и физическото тяло на клиента.
Нарича се духовно лечение, защото Бог, ВСИЧКО, източникът на лечението,
Върховното Същество, обитава най-висшия план, който можем да си представим,
духовният план. От духовният план, Неговата същност се преобразува надолу към
по-низшите нива.
- Извлечено от Изкуството на духовното
лечение, Кейт Шерууд, © 1985, стр. 1

Да поговорим за Божественото лечение.
Божественото лечение се основава на човека и неговата духовна връзка.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Истината е универсална и не може да бъде монополизирана от който и да е човек
или организация.
- Извлечено от Теософ, Октомври
1887 до 1888, Х. П. Блаватска

Антакарана е духовната нишка, която свързва въплътената душа и по-висшата
душа с Божествената искра.
Божествената енергия навлиза през антакарана, преминава надолу в коронния
енергиен център и в енергийното тяло на практикуващия.
Когато енергийното ниво на практикуващия се повишава, това “по-висше
качество” енергия, дава възможност на практикуващия да постига по-добри
резултати при въздействието.
Истината е универсална. Истината не принадлежи само на една традиция.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Ръководство по пранично енергийно лечение Първо ниво
The Manual on Pranic Energy Healing Level I

Версия 3
Ver 3

15 Август 2013
15 Aug 2013

Страница 128

Кабалистите наричат Сутра Атма „стълб от светлина” и имат предвид онова, което
ясновидците виждат буквално като „стълб от светлина”.
Практикуващите чи гун и даоистка йога наричат тази Божествена енергия
„Небесна чи или ки”.
Християните я наричат „Спускане на Светия Дух”, което се символизира от стълб
от светлина с „кацащ гълъб”.
На санскрит индийските йоги наричат тази връзка антакарана или „духовния мост
от светлина”.
Какво количество Божествена енергия, практикуващият може да свали или „да
проведе” зависи от размера на духовната му връзка.
Духовното лечение за разлика от другите форми на лечение ...разчита на
способността на лечителя да провежда лечебна енергия директно към неговия
пациент и от способността на пациента да използва тази енергия за собственото
си лечение.
- Извлечено от Изкуството на духовното
лечение, Кейт Шерууд, © 1985, стр. 2

Размерът на духовната връзка може постепенно да бъде увеличен като се развива
душата.
Практикуващият може да повлияе на действителния размер на неговата Сутра
Атма чрез:
1.
2.
3.
4.

Практикуване на добродетелите.
Редовно практикуване на Медитацията за световен мир.
Служене на други хора.
Даване и дарение.

Изглежда много хора не са запознати с термина „духовна връзка”, вероятно
поради това, че съществуването на тази връзка не е общоизвестно.
- Извлечено от Орелът и изгряващото слънце: Американците и
новите религии на Япония, Робърт С. Елууд, © 1974, стр. 135

Усещане на енергията на духовната връзка
Искате ли да усетите енергията на духовната връзка?
(Изчакайте отговора на учениците.)
Да практикуваме ли?
Моля изберете си партньор.
Има два начина да сканирате (да усетите) духовната връзка.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън
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Единият ще практикува, а другият ще бъде сканиран.
Сканираните, моля седнете.
Сканиращите, моля застанете зад вашите партньори.
1.
2.
3.
4.

Практикуващите, сканирайте духовната връзка с две ръце.
Дланите трябва да бъдат на 10 см (4 инча) една от друга.
Едната длан трябва да е по-високо от другата.
Нежно придвижете ръце навътре, за да усетите границата на енергията на
Духовната връзка на вашия партньор. Моля, не „пляскайте” енергията. Тази
област е много чувствителна, затова „усещайте” енергията много нежно.
5. Сега обърнете длан нагоре.
6. Започнете с ръка до главата на вашия партньор. Можете ли да усетите
нещо?
7. Сега, моля поставете ръка директно над главата на вашия партньор с длан
обърната нагоре. Можете ли да усетите спускането на Божествената енергия?
8. Можете ли да усетите фината енергия, която се спуска във вашата длан?
9. Сега, сканираните, моля затворете енергийната верига.
10. Практикуващите сканирайте отново... Усетете енергията на духовната нишка
с две ръце. След това сканирайте отново с една ръка, с длан обърната нагоре
над коронния енергиен център на вашия партньор.
11. Сега, помолете вашия партньор да се помоли със следните думи:
Господи, аз смирено се моля за Твоите благословии.
За Напътствие, Лечение и Защита.
С благодарност и с пълна вяра.
12. Практикуващите, сканирайте отново енергията на духовната нишка...
Моля усетете енергията внимателно.
13. Има ли разлика?
14. Моля обменете информация с вашия партньор.
15. Много добре.
16. Сега си разменете ролите.
17. Моля седнете.

- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

В момента, в който човек се усъмни, духовната връзка става по-малка.
При умиращите клиенти духовната връзка е много тънка.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Как да използваме Божествено лечение
В някои традиции се практикува дълбоко дишане преди да се работи с енергията
на клиента. В други, като християнската например, се практикува полагане на ръце
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с цел да се прехвърлят хармонизиращи вибрации или енергии към клиента. В
исторически план в различните традиции се наблюдават различни методи.
Истинското духовно лечение не се „извършва” от човек. В подобни случаи
лечителят се превръща в инструмент или проводник, през който протича
духовната лечебна сила на Вселената...
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 174

Какво количество Божествена енергия, практикуващият може да свали или „да
проведе” зависи от размера на духовната му връзка. Антакарана е духовната нишка,
която свързва въплътената душа и по-висшата душа с Божествената искра.
Божествената енергия навлиза през антакараната, преминава надолу в коронния
енергиен център и в енергийното тяло на практикуващия.
Това е процес, при който лечителят се синхронизира напълно с хармоничната
енергия на космоса, която може да предпочитате да виждате като Бог и по този
начин се превъръща в чист канал, през който енергията може да протича.
Всъщност в процеса участва единствено молитвата и нищо друго освен вярата,
която мести планини.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 35

По време на въздействие... бъдете в медитативно състояние.
Праничното енергийно лечение е „медитация в движение”.
Движете тялото си по време на сеанс. Не се стягайте.
Тялото ви трябва да бъде отпуснато по време на въздействието.
- Преработено и извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Използвайте молитва, за да увеличите скоростта на въздействието
Сега да практикуваме въздействие като използваме молитва.
Изберете си партньор.
Практикуващите да се изправят, клиентите да седнат.
Практикуващите и клиентите, моля затворете енергийната верига.
Един добър практикуващ винаги прави задълбочен призив.
Когато духовната връзка е голяма, практикуващият може да постигне значително
по-добри резултати при въздействието върху неговите клиенти.
1. Помолете се за Божествени благословии,
Господи, ние смирено призоваваме за Твоите благословии,
за Напътствие, Лечение и Защита.
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Направи ме твой Божествен инструмент.
С благодарност и с пълна вяра.
2. Сега да направим общо изчистване веднъж от предната и веднъж от задната
страна на тялото.
С извити длани и пръсти изчистете линия 1, изхвърлете, 2, изхвърлете, 3,
изхвърлете, 4, изхвърлете, 5, изхвърлете.
С широко разтворени пръсти изчистете линия 1, изхвърлете, 2, изхвърлете,
3, изхвърлете, 4, изхвърлете, 5, изхвърлете.
Сега, с широко разтворени пръсти изчистете етерните лъчи от светлина
настрани от главата надолу до стъпалата.
3. Сега изчистете цялата област на главата и коронния енергиен център.
4. Сега изчистете ръцете, преди да излъчвате Божествена енергия към клиента.
5. Когато практикувате Божествено лечение, се съсредоточете върху коронния
си енергиен център и енергийните центрове на дланите. Излъчете
Божествена енергия към коронния енергиен център.
6. Наум кажете,
Господи, ние смирено призоваваме за Твоите благословии,
за Напътствие, Лечение и Защита.
Моля, направи ме твой Божествен инструмент.
С благодарност и с пълна вяра.
7. Повторете призива,
Благодаря за лечението на този клиент.
С благодарност и с пълна вяра.
8. Клиентът трябва да бъде възприемчив.
Клиентът трябва да каже,
Аз съм отворен за лечебната енергия.
Моето тяло е потопено в ... лечебна енергия.
Моето тяло е потопено в ... лечебни благослови,
дълбоко, изцяло и постоянно ... Точно сега.
Аз, изцяло, с желание и с благодарност приемам Божествената лечебна енергия.
Аз искам да бъда излекуван сега.
9. Кажете на клиента да си представи бяла енергия или чиста бяла светлина
вътре в лекуваната област. Да си представи тялото му да поема
хармонизиращата енергия.
10. След въздействието дайте инструкция на тялото на клиента „изцяло,
дълбоко и постоянно да приема хармонизиращата енергия. Сега!”
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11. След това кажете „Благодаря за назначаването на лекуващ ангел на този клиент,
докато лечението бъде завършено. С благодарност и с пълна вяра.”
12. В края на въздействието благодарете.
Господи, лекуващи ангели,
благодаря за вашето присъствие. Благодаря за вашето лечение.
С благодарност и с пълна вяра.
13. След това осигурете енергията.
14. ... и прекъснете или освободете енергийната връзка.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Спиритуалната (духовната) традиция е дълга и благородна, с много успешни
последователи. „Духовни водачи”, или „лекуващи водачи” или „лекуващи
учители” са помощници или съветници на огромен брой лечители.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 53

Клиентът понякога може да заспи по време на сеанс. Това се случва, защото
Божествената енергия е много силна и неговото физическо тяло е претрупано от
тази енергия. Така, че клиентът просто заспива.
Запомнете, че трябва редовно да повтаряте името на вашия клиент.
Може също така да правите и общо изчистване с молитва.
По време на молитвата, преминете по 5-те линии на общото изчистване.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Погрижете се да излъчвате нежно Божествена енергия към бебета, възрастни или
слаби хора.
Огромното количество енергия може да се окаже твърде много за по-деликатното
състояние, в което се намират техните тела.
Божественото лечение може да бъде използвано за подобряване на здравето
на вашите клиенти
(На клиента трябва да се дадат следните препоръки:)
1. Моля затвори енергийната верига.
2. Започни с призив,
Към Върховния Бог,
към духа на Земята,
към Божествените Баща и Майка,
невидимите помощници, лекуващите ангели,
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архангели и отговарящите за лечението,
Благодаря за вашата лечебна енергия.
3. Представете си цялото си тяло изпълнено със светлина.
4. Създайте яйце от виолетова светлина и влезте в него.
5. Представете си цялото си тяло заобиколено от яйцевидно пространство от
виолетова светлина.
6. Кажете, „Аз съм изпълнен с виолетова енергия. Моето енергийно информационно поле е
изцяло виолетово!”
7. Вижте вътрешните си органи изпълнени с виолетова енергия.
8. Вижте енергийно информационното си поле изпълнено с виолетова
енергия.
Моят ум е изпълнен с виолетова енергия.
Моите чувства са изпълнени с виолетова енергия.
9. В края на въздействието винаги благодарете.
Господи, лекуващи ангели,
благодаря за вашето присъствие!
Благодаря за вашето Божествено лечение!
С благодарност и с пълна вяра.
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Урок 17
Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*

Интернет

ЗАКОНЪТ ЗА СЛЕДСТВИЕТО
Приблизително 15 минути
Историята на карма, Едгар Кейси, © 1994
Прераждане и карма, Едгар Кейси, © Март 2007, (второ издание на
Фондация Едгар Кейси)
Форум на розенкройцерите, Редакция на розенкройцерите, © 1936
www.pranichealing.org

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Закон за следствието
Законът за следствието е познат още като закон за кармата или закон за причината
и следствието. Всъщност това означава, че на всяко едно действие ще има
противодействие ... С други думи, ще има последствие или реакция на всяка мисъл,
дума и действие.
Как да разберем и посрещнем кармата? Има различни мнения – дали да се приема
философски или религиозно, или в по-научния аспект на причината и
следствието – карма е всичко това и още нещо.
- Извлечено от Прераждане и карма,
Едгар Кейси, © 2006, стр. 151

Индуистката концепция за карма е добре позната във всички религии и традиции,
и я виждаме естествено.
В Светата библия, златното Ян и Ин правило гласи:
Прави на хората това, което искаш те да ти направят ... и
Не прави на хората това, което не искаш те да ти направят.
Кармата е вселенски закон, с който трябва да се работи.
- Извлечено от Историята на карма,
Едгар Кейси, © 1994, стр. 7

Законът за следствието е точен. Той е наука.
Моля запишете си три неща, които искате да се случат във вашия живот.
(Нека някой от учениците сподели какво иска да получи.)
Тези неща, които искате да получите, са това, което трябва да дадете.
Законът за следствието, е наистина технологията, която съответства на
прилагането на закона за карма. Чрез прилагането на тази лесна технология,
можете да промените живота си.
Когато Исус казва на болните и сакатите хора, „Греховете ви са опростени...”,
всъщност Той прощава предишните им грешки, което казано с други думи
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означава, че Той „неутрализира” тяхната предишна отрицателна карма, която е
била основата на страданието в техния живот, до момента, в който имали късмета
да срещнат Месията, Христос.
Очевидно само една велика душа има способността мигновено да преобразува
кармата на човек, като по този начин облекчава неговото страдание.
Трябва да се отбележи, че нашият Гуруджи, Маха Атма Чоа Кок Сюи е извършил
множество „чудодейни” лечения, а също и много „мигновени” лечения през
живота си. Това беше по-скоро правило, отколкото изключение, в неговия живот.
Законът на милосърдието и прошката стои над закона за карма или закона за
следствието.
Също и закона за милосърдието, за милостта, защото ако искаш да получиш
милост, трябва да си милостив. Ако искаш да имаш мир, трябва първо да го
откриеш в себе си, трябва да си спокоен и да създаваш мир където и да отиваш, с
когото и да се срещаш, а не да създаваш раздори.
- Извлечено от Прераждане и карма,
Едгар Кейси, © 2006, стр. 168

Ефектът на насочване на критика към някого отново и отново, спира растежа на
другия човек. Като сте милостиви, добри и прощаващи, вие практикувате
техниката за избягване и предотвратяване на нови проблеми.
Ако спазвате законът ще бъдете добре.
Вие и вашето семейство ще бъдете защитени.
Ненараняването или ахимса е резултат от практикуването на любяща доброта.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Моля, посъветвайте вашите клиенти да се възползват от закона за следствието.
Практикуващите трябва да мотивират клиентите си да започнат да повишават
тяхната „добра карма” като създават това, което наричаме „добри дела”, които
могат да бъдат използвани за намаляване на „древната отрицателна карма” на
човека.
Резултатът от тези положителни действия ще се прояви също и като подобряване
на физическото, умственото и емоционалното здраве на човека.
Законът за кармата се стреми да ни даде урок, за да не продължаваме в
невежество, законът за карма винаги се стреми да регулира нещата и както
грешките, така и добрините, да получат подходяща за тях отплата.

Ръководство по пранично енергийно лечение Първо ниво
The Manual on Pranic Energy Healing Level I

Версия 3
Ver 3

15 Август 2013
15 Aug 2013

Страница 136

Трябва да запомним, че законът за карма е колкото готов да ни възнагради за
добрите неща, които правим, толкова и да ни накара да платим за направените
грешки.
В случай, когато инструкциите и напътствията са предизвикани от карма,
резултатът от направените от нас в незнание грешни действия, в бъдеще ще се
проявят като състояния и опитности, които ще ни дадат ценен урок и ще ни
помогнат да избегнем извършването на подобни грешки отново.
- Извлечено от Форум на Розенкройцерите,
Редакция на Розенкройцерите, © 1936

Практикуващите могат да увеличат своята добра карма чрез „служене“, като
даряват няколко сеанса всяка седмица.
Чрез засяване на добри дела... поради закона за следствието, каквото бъде засято,
ще бъде проявено в живота на човека. Прилагането на тези лесни техники,
подпомага практикуващия да повиши положителната си карма. Научаването на
тези простички вселенски закони на природата дава сили на учениците, така че да
знаят какво да направят с цел да „изплатят” техните стари кармични дългове.
Резултатът от прилагането на тези учения е, че животът на учениците често се
променя до неузнаваемост. Чрез прилагането на тези простички техники човек е в
състояние да напредне, и да пожъне щастие и удовлетворение.

Ръководство по пранично енергийно лечение Първо ниво
The Manual on Pranic Energy Healing Level I

Версия 3
Ver 3

15 Август 2013
15 Aug 2013

Страница 137

Урок 18
Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*
Интернет

ЙОГИЙСКО ДИШАНЕ
Приблизително 40 минути
Науката за дишането, Йоги Рамачарака, © 1904
Наука за психичното лечение, Йоги Рамачарака, © 1909
Йога Видя пранично лечение, Д-р. С. Сундарам, © 2003
www.pranichealing.org

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Призив за Божествени благословии
Нека да започнем с кратка молитва.
Моля затворете очи.
Към Върховния Бог,
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита
и за Божествена лечебна сила.
Благодаря, че ме използваш като Божествен инструмент.
С благодарност и с пълна вяра.
В книгата си Психично лечение (1906) Йоги Рамачарака, говори за мощна техника,
която дава на практикуващия възможност да приема значителни количества
енергия и така да повиши енергията в тялото на друг човек.
Праничното дишане играе много важна роля в праничното лечение...
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 71

Както в традицията на йога и в Праничното енергийно лечение, ние
наричаме повторното самозареждане чрез „вдишване” на чиста енергия,
практикуване на йогийско дишане или пранаяма.
Според Йоги Рамачарака:
... главният принцип, който трябва да се запомни е, че чрез ритмично дишане и
контролирана мисъл вие сте в състояние да приемате значително количество
прана, както и да я прехвърлите в тялото на друг човек, стимулирайки отслабените
части и органи, внасяйки здраве и отстранявайки болестните състояния.”
- Извлечено от Наука за дишането в индуистката
йога, Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 60

Кои са причините да практикуваме йогийско дишане?
- За повишаване на чувствителността, необходима за по-лесно усещане на
енергията.
- За повишаване на жизнената енергия на практикуващия преди започване на
въздействие.
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- За повишаване на нивото на жизнената енергия на практикуващия по време
на въздействие.
- За изчистване и зареждане на енергийно информационното поле на
практикуващия в известна степен.
- За отстраняване на стреса и напрежението у практикуващия.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Във „Вътрешни науки” наричаме йогийското дишане, пранаяма.
Терминът пранаяма идва от индуистката или йогийската традиция и е познат като
една от петте техники препоръчани в учението на Махаватар Бабаджи.
Пранаяма или йогийското дишане се разделя на части.
Тайната на силата на йогийско дишане е да задържите дъх след вдишването, което
се нарича „задържане след вдишване – с пълни дробове”. След това издишвате и
веднага задържате без да вдишвате, което се нарича „задържане след издишване –
с празни дробове”.
За да усещате или сканирате енергията по-добре, е необходимо да
практикувате йогийско дишане
Първо ще направим физически упражнения, за да повишим чувствителността на
енергийните центрове на дланите.
1. Извийте горната част на тялото надясно и след това наляво, надясно и
наляво, надясно и наляво. Направете го 12 пъти.
2. Завъртете ханша 12 пъти надясно и 12 пъти наляво.
3. Завъртете глава надясно и погледнете над рамото си зад вас, колкото можете
по-назад, завъртете глава на ляво и погледнете над рамото си зад вас,
колкото можете по-назад - 12 пъти.
4. Сега завъртете раменете, като завъртите ръце 12 пъти назад и след това 12
пъти напред.
5. Сега свийте лакти нагоре и разгънете ръце енергично надолу като
разтворите пръсти и позволите на енергията да бъде изхвърлена енергично
от вашите длани, пръсти и дори от тъканта между пръстите. Можете ли да
усетите нещо да излиза?
6. Сега да упражним китките 12 пъти наляво и 12 пъти надясно.
7. Сега, протегнете лявата си ръка нагоре с длан, обърната към небето, докато
едновременно протягате дясната си ръка надолу към земята. След това се
протегнете и се разтегнете с дясната ръка нагоре и лявата ръка надолу. Моля
направете 7 повторения.
Практикувайте йогийско дишане, докато усещате енергията
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1. Затворете енергийната верига.
2. Вдигнете ръце пред гръдния си кош.
3. Поставете длани на 10 – 15 см (4 - 7 инча) една от друга.
4. Съсредоточете се върху върховете на пръстите си.
5. Усетете енергията между вашите длани и пръсти.
6. Сега вдишайте бавно, задръжте един такт.
7. Издишайте бавно, задръжте един такт.
8. Вдишайте - задръжте.
9. Издишайте - задръжте.
10. Вдишайте - задръжте.
11. Издишайте - задръжте.
12. Сега нежно движете пръсти назад и напред.
13. Продължете да практикувате йогийско дишане.
14. Усещате ли силно съпротивление?
(Изчакайте отговора на учениците.)
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Дихателно упражнение 6-3 6-3
Йогийското правило за ритмично дишане е, че продължителността на
вдишването и на издишването трябва да е равна, докато продължителността на
задържането и между вдишванията трябва да е една втора от продължителността
на вдишването и издишването.
-

Вдишайте бавно докрай, като отброите 6 удара на пулса си.
Задръжте, като отброите 3 удара на пулса си.
Издишайте бавно през ноздрите, като отброите 6 удара на пулса си.
Отбройте 3 удара на пулса си между вдишванията.
- Извлечено от Наука за дишането,
Йоги Рамачарака, © 1904, стр. 63

Практика на дихателно упражнение 6-3 6-3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Поставете длани на 5 – 10 см (2 - 4 инча) една от друга.
Приближавайте и раздалечавайте длани много бавно.
Усещате ли отблъскване, когато приближавате и раздалечавате длани?
Запомнете, да затворите енергийната верига. Трябва да я поддържате така по
време на практиката.
Вдишайте за 6 такта... 2, 3, 4, 5, 6.
Задръжте 3 такта – 2, 3.
Издишайте 6 такта - 2, 3, 4, 5, 6.
Задръжте 3 такта – 2, 3.
Продължете седем дихателни цикъла.
(Изчакайте няколко минути.)
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10. Наблюдавайте колко е голямо енергийното поле, което създадохте. Движете
ръце напред и назад.
11. Има ли разлика?
12. Каква е разликата?
(Изчакайте отговора на учениците.)
13. Благодаря.
Чрез обикновено дишане можете да създадете енергийно поле между вашите
длани.
Това е добре ако трябва да дадете на клиента много енергия.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Друг източник твърди, че за да настъпи лечение,
... Задължително е да повишим енергията си, което според йогийската практика е
възможно само ако (енергията) кундалини бъде издигната. Издигането на
кундалини може да се постигне по различни начини.
На друго място от същия автор се казва, Крия кундалини пранаяма и свързани с
нея дихателни техники (могат да бъдат използвани) за циркулиране на праничната
енергия в жизненото тяло...”
- Извлечено от Йога Видя пранично лечение,
(Лечебна йога), Д-р. С. Сундарам, © 2003

Практикуващият може да практикува йогийско дишане преди и след въздействие.
По този начин количеството енергия, излъчена към клиента, може да бъде
повишено и така да се ускори процесът на възстановяване.
Ако на практикуващия му е необходимо допълнително количество енергия по
време на трудно въздействие, йогийското дишане, може да бъде практикувано по
време на сеанса.
Практикуващият, обаче трябва да внимава да не поема болестотворна енергия или
замърсена енергия от клиента върху който въздейства.
Когато избира място за енергийно въздействие, практикуващият трябва да се
погрижи там да има лесно достъпна и достатъчна вентилация, и когато е
възможно да оставя отворен прозорец, за да може да получи, колкото е възможно
повече чиста енергия.
Най-опитните лечители, които са усвоили как да работят изцяло с вселенската
безплатна енергия провеждана през тяхната система и предавана на пациента, без
да намесват тяхната собствена емоционална енергия или его, не изпитват голямо
замърсяване от замърсените енергии на пациентите им...
- Извлечено от Пълно ръководство по Чи
гун, Даниел Райд, © 1998, стр. 113
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Допълнителната енергия, получена по време на въздействие чрез практикуването
на йогийско дишане, може да помогне на практикуващия да се предпази от това да
се чувства уморен след сеанс.
Препоръчително е след въздействие върху голям брой клиенти, практикуващият
да практикува йогийско дишане с цел да презареди тялото си. Тази практика ще му
позволи да работи с много клиенти без да се уморява или изчерпва.
Добра идея е да поставите дясната си ръка над вдлъбнатината на стомаха или
слънчевия сплит, а лявата - под средата на гърба и да позволите на потока от
прана или жизнена сила да протича през тялото за няколко минути.
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 84

Увеличете излъчваната енергия чрез йогийско дишане
Например: Излъчването на енергия с успоредни длани може да бъде използвано
при въздействие при схващане на ръката или при ограничено движение в рамото!
Добра идея е да поставите дясната си ръка над вдлъбнатината на стомаха или
слънчевия сплит, а лявата под средата на гърба и да позволите на потока от прана
или жизнена сила да протича през тялото за няколко минути.
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 83

Тази техника дава възможност да се зареждат едновременно горната и долната
част на тялото или определени области на тялото едновременно.
Например, ако въздействате върху рамо или коляно, можете да излъчвате енергия
към горната и долната част едновременно.
Излъчването на енергия по този начин ускорява процеса на възстановяване при
определени състояния.
Практика
1.
2.
3.
4.
5.

Моля изберете си партньор.
Клиентите да седнат, практикуващите да се изправят.
Затворете енергийната верига.
Практикувайте йогийско дишане.
Енергията, която може да бъде използвана, се получава при бавно и
ритмично дишане.
6. Вдишайте – задръжте.
7. Издишайте – задръжте.
8. Продължете да практикувате йогийско дишане.
9. Усетете енергията на рамото.
10. Сега изчистете рамото.
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Отстранете нежеланата енергия 5 – 7 пъти, изхвърлете – направете 25 – 30
повторения или повече.
11. Това е достатъчно. Изчистете си ръцете.
12. Сега си поставете ръцете съвсем успоредно една на друг. Едната ръка е над
рамото, а другата под мишницата. Излъчете енергия през двете си длани
докато практикувате йогийско дишане.
13. Практикуващият трябва да запомни, че докато излъчва енергия, пръстите и
дланите му не трябва да излъчват енергия към главата на клиента.
14. Продължете да практикувате йогийско дишане и прехвърлете енергия
едновременно към двете страни на засегнатата област.
Този вид излъчване на енергия с успоредни длани е полезен също и при
въздействие при счупени кости. (Преподавателя демонстрира.)
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Урок 19
Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*
Интернет

ПРАНИЧНО ЕНЕРГИЙНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОГАТО
КЛИЕНТЪТ НЕ Е ПРИ ПРАКТИКУВАЩИЯ
Приблизително 60 минути
Наука за психичното лечение, Йоги Рамачарака, © 1909
Книга за психичното лечение, Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978
www.pranichealing.org

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Пранично енергийно лечение, когато клиентът не е при практикуващия
Понякога клиентите не могат да дойдат за сеанс, защото живеят твърде далече.
Можем да се убедим, че съвременните случаи на лечение от разстояние или когато
пациентът не присъства, са многобройни.
Братството на последователите на майка Мери Бейкър Еди притежава записи на
много несъмнено действителни случаи от този вид... когато пациентът не си дава
сметка за лечението, неговият ум е освободен от това да се съпротивлява с каквито
и да било нездравословни предположения; ... ако пациентът е наясно с факта, че
ще бъде лекуван по този начин и има пълна вяра в лечителя, условията ще са
еднакво благоприятни.
- Извлечено от Психични изследвания и евангелски чудеса:
Едно проучване върху свидетелствата в евангелията, Едуард
Макомб Дъф, Томас Гилхрист Ален, © 1902, стр. 235

Ето защо практикуващите трябва да разберат как да въздействат на клиента,
„когато не е при тях” или да правят това, което Йоги Рамачарака и Маха Атма Чоа
Кок Сюи наричат „лечение от разстояние” (Йоги Рамачарака го нарича също
„лечение, когато пациентът не е при лечителя”). Както и други части от
Праничното енергийно лечение, тази техника е била използвана от
традиционните „лечители” и от други практикуващи от древността.
Прана, пропита с мисълта на този, който я изпраща, може да бъде излъчена към
човек на разстояние, който желае да я получи и лечението се извършва по този
начин.
Това е тайната на „лечението, когато пациентът не е при лечителя”, за което
западният свят е слушал толкова много...
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 88

С типичната си простота, други хора, а също и партньора в живота на съставителя
заявяват, че „ЛЕЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ” СЕ ОСНОВАВА НА
ПРИНЦИПА НА ВЗАИМОСВЪРЗАНОСТТА.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън
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Най-широкото обобщение на принципа на взаимосвързаността се проявява в
идеята за света, като една мрежа на взаимосвързаност...
- Извлечено от Мащабът на Бог: Теология на Бернард
Луумър по този въпрос, Бернард Луумър, © 1987, стр. 20

Енергийното тяло е част от енергийното тяло на Земята
Принципът на въздействие от разстояние е подобен на този на телефона.
Вие сте в състояние да се свържете с другия човек, защото вашата телефонна
линия е свързана с тази на другия.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Лечение от разстояние или „лечение, когато пациентът не е при лечителя” се
прави по абсолютно същия начин, както лечението, когато пациентът е пред вас.
- Извлечено от Четиринадесет урока по философия
на йога, Йоги Рамачарака, © 1903, стр. 161

Идеята за способността на практикуващия да насочи или да излъчи енергия
Когато един човек мисли за друг човек, между двамата се създава енергийна
връзка. В много традиции се казва, че енергията следва мисълта. Тази философия
е в основата на нашата способност интуитивно да узнаваме определена
информация.
Мисълта на лечителя изпращат прана на изпращача, тя проблясва през
пространството и намира пристан в психичния механизъм на пациента. Тя е
невидима и като вълните на Маркони, преминава през препятствията и търси
човека на разстояние. Трябва да оформите мисловен образ на човека, докато не
почувствате, че сте в хармония с него.
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 88

Когато практикуващият въздейства на клиент, способността на практикуващият да
отстрани болестотворната енергия или да излъчи положителна лечебна енергия
на разстояние, се получава отчасти чрез чудодейната сила на ума. Най-добре е
клиентът да бъде възприемчив, когато се предават Божествени лечебни енергии.
Енергийните въздействия, правени на разстояние в тази традиция, се наричат
„въздействие, когато клиентът не е при практикуващия”.
Има известно противоречие относно въздействието от разстояние, когато
клиентът не е дал разрешение за това. Духовният учител на съставителя, Маха
Атма Чоа Кок Сюи прави една интересна аналогия. Той казва, „Ако човек е в
басейн и изглежда, като че ли се дави, ще кажете ли на човека, „Ей, струва ми се, че
се давиш... Би ли желал да ти помогна? Да ти хвърля ли спасителен пояс?” ИЛИ ще се
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пресегнете, ще грабнете спасителния пояс и ще го хвърлите на човека, или просто
ще скочите в басейна и ще спасите давещия се?
Ами ако видите някой по телевизията или прочетете за него във вестника? Или ако
някой е болен или се е наранил тежко и има нужда от помощ, но не е в състояние
да помоли за това? Енергийното въздействие е най-състрадателното нещо, което
можете да направите.
Затова се препоръчва да направите призив, включително призив към душата на
нуждаещия се от помощ, като поискате позволение от душата му да окажете
помощ. Ако получите силен отрицателен отговор или интуитивно усетите, че не
трябва да помагате, би било мъдро от ваша страна да не го правите. Ако изглежда,
че душата е възприемчива към получаване на въздействието, тогава го направете.
Понякога близък член на семейството или приятел ще каже, че не желае никакво
въздействие. В този случай, практикуващият трябва да уважи неговото желание и
да не го прави.
В случай, че човек не е в психично равновесие, или не е в състояние да разсъди, че
наистина му е нужна помощ, тогава се препоръчва, практикуващият да направи
призив, включително призив към душата на човека и да поиска позволение да
приложи въздействие. След това практикуващият може да приложи подходящото
въздействие.
Лечението когато пациентът не е при лечителя е процес на изпращане на лечебна
енергия към някой, който не е във вашето физическо присъствие. При лечението,
когато пациентът не е при лечителя, лечителят насочва своето внимание към
мисловният образ на човека, който не присъства в момента.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 50

Начин на работа
практикуващия

при

въздействие,

когато

клиентът

не

е

при

Ако желаете, изберете дата и време с вашия приятел и го помолете да върши нещо
тихо и успокояващо, докато вие работите с него.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 50

При въздействието, когато клиентът не е при практикуващия, практикуващият си
представя клиента стоящ пред него. Възможно е също да използвате снимка на
човека или просто да напишете името му на лист хартия. Това дава възможност на
енергийния практикуващ да се „свързже” по-лесно с човека, защото така се
създава „връзка”.
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Поради тази причина нашия Гуруджи Маха Атма Чоа Кок Сюи съветваше да НЕ
се преподава лечение от разстояние или техниката за „въздействие, когато
клиентът не е при практикуващия” на престъпници, затворници, незрели хора
или хора, които биха опитали да злоупотребят с тази безценна енергийна
технология. Единствената цел да се преподава тази техника е употребата й от
състрадание към човечеството.
Съсредоточаването на практикуващия трябва да е много ясно.
Не е важно да „виждате” енергийно информационното поле на клиента.
Не е необходимо практикуващият да вижда ясно образа, за да може да практикува
правилно „въздействие, когато клиентът не е при практикуващия”.
Често човешкият ум има склонност да мисли, че е много трудно да се въздейства
на човек от разстояние. Това не е така.
Всичко което е необходимо, е да сте осъзнати за съществуването на енергийно
информационното поле.
Просто си представете човека пред вас. Забравете за разстоянието между вас.
Мисловно свийте физическото тяло на човека до „удобен размер”.
Започнете сеанса все едно той е в една стая с вас.
Бъдете нежни! Никога не използвайте сила. Волевото излъчване на енергия към
клиента, всъщност може да влоши състоянието му, вместо да го подобри. Това
може да има разрушителен ефект.
Излъчването на прана винаги трябва да бъде регулирано. В противен случай
клиентът няма да е способен да приеме и усвои правилно излъчената енергия.
Дори клиентът може да усети известно неразположение.
Стъпки при въздействие, когато клиентът не е при практикуващия
1. Направете го лесно.
2. Свържете се с клиента, като произнасяте многократно името му.
Можете да повтаряте името на клиента на глас или наум.
Някои практикуващи използват снимка на клиента за по-добра
визуализация.
По принцип многократното повтаряне на името е достатъчно.
3. По време на въздействието практикуващият трябва да остане съсредоточен
постоянно върху клиента и енергийно информационното му поле.
Това се простига като просто се повтаря, наум или на глас, името на клиента
по време на цялото въздействие.
4. Практикуващият просто си представя клиента пред себе си с височина 30 –
60 см (1 - 2 фута).
5. Сега, следвайте стъпките, дадени в Праничното енергийно лечение.
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6. Винаги използвайте купа с вода и сол, за да изхвърляте замърсената или
болестотворната енергия. Не забравяйте да си изчистите ръцете с вода и сол
или със спирт след енергийното въздействие.
Практика на въздействие, когато клиентът не е при практикуващия
Сега да практикуваме.
Изберете си партньор.
Решете, кой ще бъде практикуващ и кой - клиент.
(Разделете класа на две групи - клиенти и практикуващи.
Поставете групата на клиентите на отделно място, а практикуващите на друго място.
Кажете на клиентите да седнат във възприемчива поза и да затворят енергийната верига.
Ако някой усети неразположение, незабавно уведомете практикуващия или преподавателя.)
Ако по време на семинара доброволец или клиент почувства неразположение,
просто изчистете излишната енергия от засегнатата област.
1. Практикуващите, вземете си купа с вода и сол, и спрей за ръцете.
2. Помолете се за Божествени благословии,
Към Върховния Бог,
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
и за Божественa лечебна сила.
Благодаря, че ме използваш като Божествен инструмент.
С благодарност и с пълна вяра.
3. Моля затворете енергийната верига.
4. Представете си клиента пред вас.
Произнесете името му.
Повторете името му.
5. Практикувайте йогийско дишане.
Вдишайте бавно, задръжте.
Издишайте бавно, задръжте.
Продължете да практикувате йогийско дишане по време на цялото
въздействие.
6. Изолирайте клиента от вашето енергийно информационно поле.
7. Вдигнете ръка. Усетете енергията на енергиен център аджна.
8. Сега си мислете за енергийния център аджна.
9. Изчистете енергийния център аджна 1, 2, 3, 4, 5, изхвърлете, 6, 7, 8, 9, 10,
изхвърлете, и така 30 пъти.
10. Изчистете си ръцете.
11. Повторете името на клиента отново.
12. Излъчете енергия към енергийния център аджна.
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13. Усетете отново енергията на енергийния център аджна.
14. Сега да практикуваме на задния енергиен център на слънчевия сплит.
15. Вдигнете ръка. Усетете енергията на задния енергиен център на слънчевия
сплит.
16. Сега си мислете за задния енергиен център на слънчевия сплит.
17. Изчистете задния енергиен център на слънчевия сплит 1, 2, 3, 4, 5,
изхвърлете, 6, 7, 8, 9, 10, изхвърлете, и така 30 пъти.
18. Изчистете си ръцете.
19. Повторете името на клиента отново.
20. Излъчете енергия към задния енергиен център на слънчевия сплит.
21. Комбинирайте излъчването с въздействие чрез призив.
Направете призив и се съсредоточете върху коронния център и
излъчващата длан.
Наум кажете „Благодаря за изчистването, възстановяването и лечението на този
енергиен център. Благодаря. Благодаря. Благодаря.”
22. Усетете отново енергията на задния енергиен център на слънчевия сплит.
23. Сега да практикуваме върху основния енергиен център.
24. Вдигнете ръка. Усетете енергията на основния енергиен център.
25. Сега си мислете за основния енергиен център.
26. Изчистете основния енергиен център 1, 2, 3, 4, 5, изхвърлете, 6, 7, 8, 9, 10,
изхвърлете, и така 30 пъти или докато усетите областта нормална.
27. Изчистете си ръцете.
28. Повторете името на клиента отново.
29. Излъчете енергия към основния енергиен център.
30. Усетете отново енергията на основния енергиен център.
31. Сега осигурете енергията.
32. Благодарете.
Към Върховния Бог, към лекуващите ангели,
благодаря за вашето присъствие. Благодаря за лечението.
С благодарност и с пълна вяра.
33. Прекъснете връзката. Кажете „прекъсвам, прекъсвам, прекъсвам!”
34. Клиентите да кажат, „Благодаря. Благодаря за лечебната енергия. Аз напълно и с
благодарност приемам лечението и енергията.”
(Съберете отново двете групи и обменете информация.)
ЗАБЕЛЕЖКА:
Когато въздействието от разстояние се комбинира с Божествено лечение, то става
много мощно.
След призива практикуващият е необходимо просто да се съсредоточи върху
коронния си енергиен център и енергийните центрове на излъчващата длан, и
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наум да каже, „Благодаря за изчистването, възстановяването и лечението на този енергиен
център. Благодаря, благодаря, благодаря за Божественото лечение.”
Този начин на работа може да бъде повторен за всеки енергиен център.
35. Разменете си ролите.
(Можете да смените енергийните центрове, върху които ще бъде въздействието, при
размяната на ролите.)
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън
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Урок 20
Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*

Интернет
Други

МЕТОДИ ЗА САМОЛЕЧЕНИЕ
Приблизително 40 минути
Книга за психичното лечение, Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978
Науката за дишането, Йоги Рамачарака, © 1904
Наука за психичното лечение, Йоги Рамачарака, © 1909
Ръце от светлина, Барбара Ан Бренан, © 1987
www.pranichealing.org
www.ppmaudiostream.org
Приложение Ж – Медитацията върху бялата светлина

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Самолечението е един напълно нормален и естествен процес. То до такава степен
е част от това човек да притежава тяло, че за повечето леки заболявания, както и за
някои по-тежки, ние се оставяме на тази съзнателна част от нас, която контролира
и нашето дишане, храносмилане, сърдечен ритъм и подмяната на всички клетки в
нашето тяло на всеки седем години.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 63

Вътрешното състояние на практикуващия е важно
Желателно е практикуващият да поддържа високо енергийно ниво, за да може да
прави по-изкусни въздействия. Как може да се очаква от един практикуващ да
прави чудодейни въздействия ако енергийното му ниво е ниско? Необходимо е
неизчерпаемо количество на енергията, за да бъде човек добър практикуващ.
Има много начини, с които човек да повиши енергийното си ниво. Тук са
посочени някои техники за подпомагане на бързото лично възстановяване.
Вътрешното състояние на практикуващия влияе върху способността му да
въздейства на клиентите.
Методи за самолечение
По правило, практикуващите трябва редовно да лекуват своето енергийно
информационно поле.
Това може да бъде направено чрез:
- Директно въздействие върху засегнатата област.
- Използване на въздействие от разстояние, като си представите вашето
енергийно информационно поле или вашето тяло пред вас.
Да практикуваме самолечение
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Вземете купа с вода и сол, и спрей за ръцете.
1. Затворете енергийната верига.
2. Помолете се за Божествени благословии,
Към Върховния Бог,
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
и за Божественa лечебна сила.
Благодаря, че ме използваш като Божествен инструмент.
С благодарност и с пълна вяра.
3. Усетете енергията на енергийния център на пъпа.
4. Изчистете енергийният център на пъпа. Отстранете нежеланата енергия 5 –
7 пъти, изхвърлете. Продължете 25 - 30 пъти или повече...
5. Изчистете ръцете си.
6. Излъчете енергия към енергийният център на пъпа.
7. Вдишайте ... задръжте... издишайте... задръжте. Излъчвайте толкова дълго
колкото е необходимо.
8. Усетете отново енергията на енергийния център на пъпа.
9. Осигурете енергията.
10. Сега да практикуваме върху енергийния център на слънчевия сплит.
11. Усетете енергията на енергийния център на слънчевия сплит.
12. Изчистете енергийния център на слънчевия сплит. Отстранете нежеланата
енергия 5 – 7 пъти, изхвърлете. Продължете 25 - 30 пъти или повече...
13. Изчистете си ръцете.
14. Излъчете енергия към енергийния център на слънчевия сплит.
Вдишайте ... задръжте... издишайте... задръжте. Излъчвайте толкова
продължително, колкото е необходимо.
15. Усетете отново енергията на енергийния център на слънчевия сплит.
16. Осигурете енергията.
При САМОЛЕЧЕНИЕ на части от вашето тяло, които не можете да видите или
да достигнете, използвайте метода за въздействие от разстояние.
Да практикуваме.
1. Затворете енергийната верига.
2. Помолете се за Божествени благословии,
Към Върховния Бог,
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
и за Божественa лечебна сила.
Благодаря, че ме използваш като Божествен инструмент.
С благодарност и с пълна вяра.
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3. Представете си себе си да стоите с гръб обърнат към вас.
4. Усетете енергията на задния енергиен център на сърцето.
5. Изчистете задния енергиен център на сърцето. Отстранете нежеланата
енергия 5 – 7 пъти, изхвърлете. Продължете 25 - 30 пъти или повече...
6. Изчистете ръцете си.
7. Излъчете енергия към задния енергиен център на сърцето.
Вдишайте... задръжте... издишайте... задръжте. Излъчвайте толкова дълго,
колкото е необходимо.
8. Отново усетете енергията на задния енергиен център на сърцето.
9. Осигурете енергията.
Укрепване на тялото
При това упражнение енергийните центрове на слънчевия сплит и на пъпа трябва
да бъдат изчистени старателно.
Сега поставете върховете на пръстите на двете си ръце директно върху енергийния
център на слънчевия сплит.
Излъчете енергия към енергийния център на слънчевия сплит, през енергийните
центрове на върховете на пръстите, за около 10 цикъла йогийско дишане.
Когато издишвате, осъзнавайте цялото си тяло.
Повторете същото на енергийния център на пъпа.
Ако това бъде направено правилно, тялото ще бъде заредено и възстановено.
...поставете длани над слънчевия сплит, дишайте ритмично. Когато постигнете
точния ритъм, пожелайте всяко вдишване да извлича и доставя повишено
количество прана или жизнена енергия, която ще се съхранява в слънчевия сплит.
При всяко издишване, пожелайте праната или жизнената енергия да бъде
разпределена по цялото тяло...
- Извлечено от Наука за дишането,
Йоги Рамачарака, © 1904, стр. 67

Други техники за САМОЛЕЧЕНИЕ
За повишаване на енергийното ниво и подпомагане на добруването на
практикуващия ще наблегнем на някои моменти. Те могат да подпомогнат
повишаването на скоростта на възстановяване ако практикуващият изпитва болка
или неразположение. Моля обърнете внимание на следното:
Затваряне на енергийната верига
Затварянето на енергийната верига е най-лесния начин да повишите енергийното
си ниво.
Просто трябва да мислите за това.
Ръководство по пранично енергийно лечение Първо ниво
The Manual on Pranic Energy Healing Level I

Версия 3
Ver 3

15 Август 2013
15 Aug 2013

Страница 153

Като цяло, повечето хора практикуват това през цялото време на сеанса.
Практикувайте Медитацията за световен мир
Чрез редовното практикуване на Медитацията за световен мир, вашето енергийно
ниво може лесно и бързо да бъде повишено, за кратък период от време.
Практикувайте йогийско дишане
Чрез редовно практикуване на йогийско дишане цялостното енергийно ниво на
практикуващия ще бъде повишено.
При ритмичното дишане основното нещо, което трябва да бъде постигнато, е
мисловната идея за ритъма. На онези, които са наясно с музиката, идеята за
тактуването е позната. За останалите ритмичните стъпки на войника: „Леви,
десни, леви, десни, леви, десни; едно, две, три, четири, едно, две, три, четири” ще
дадат представа.
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 74

С цел бързо да повишат енергийно си ниво, е препоръчително практикуващите
редовно да практикуват йогийско дишане.
Например, то може да се практикува:
- на чисто място навън или в гората,
- край морето или в градината, или на всяко място, което е етерно и
физически чисто.
Йогийското дишане може също така да бъде съчетано с визуализация.
В този случай, може да си представите или да визуализирате, че изчиствате
областта върху която въздействате или енергиен център, и след това излъчете
чиста енергия.
Това ще даде възможност на тялото да бъде зареждано редовно.
След това вдишайте повече прана с цел изхвърляне на болезненото състояние;
след това издишайте, като поддържате мисълта, че отстранявате болката.
Продължете да правите това седем дихателни цикъла...
- Извлечено от Наука за психичното лечение,
Йоги Рамачарака, © 1909, стр. 94

Използване на вана със солена вода за изчистване
Солта разгражда замърсената енергия.
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За да изчистите аурата си, направете 20-минутна топла вана с един паунд (около
450 гр.-б.пр.) морска сол...
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 199

За по-силен изчистващ ефект може да прибавите 7 капки лавандулово масло или 7
капки масло от чаено дърво.
Как приемаме енергия от земята?
На стъпалата има второстепенни енергийни центрове. Тези важни енергийни
центрове са входни врати за енергията от земята, през които тя навлиза във
физическото тяло. Ето защо, с цел да се укрепи тялото, когато е възможно, човек
може да се разхожда бос по земята, и трябва да носи обувки, които не са с гумени
или кожени подметки, за да улесни поглъщането на земна енергия. Това ще
укрепи тялото и ще увеличи силите за въздействие на практикуващия.
ЧРЕЗ СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ ВЪРХУ ОПРЕДЕЛЕНА ОБЛАСТ И
ПРАКТИКУВАНЕ НА ЙОГИЙСКО ДИШАНЕ, ЕНЕРГИЯТА НА ТАЗИ
ОБЛАСТ СЕ ПОВИШАВА.
Когато сте добре заземени, съсредоточете вниманието си върху чакрите на
стъпалата си (намират се на сводовете на стъпалата). Представете си енергията на
планетата Земя, да се поглъща от чакрите на вашите стъпала и да се разпределя в
подбедриците, бедрата и в първата ви чакра. Може буквално да почувствате
енергията – много хора успяват.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 68

Да направим кратко упражнение:
1.
2.
3.
4.
5.

Изберете си партньор.
Затворете енергийната верига.
Изолирайте партньора си от вашето енергийно информационно поле.
Усетете енергията на енергийните центрове на стъпалата на партньора си.
Партньорът ви носи ли обувки с гумена или кожена подметка.
Кажете му да си свали обувките ... и след това
6. Усетете отново енергията на второстепенните енергийни центрове на
стъпалата му.
7. Има ли разлика?
8. Сканираните, практикувайте йогийско дишане за 7 цикъла и едновременно с
това се съсредоточете върху стъпалата си.
9. Практикуващите, моля усетете отново енергията.
10. Има ли разлика?
11. Моля, обменете информация.
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12. Разменете си ролите.
Как приемаме енергия от въздуха или слънцето
Когато извлича енергия от въздуха или слънцето, практикуващият просто се
съсредоточава върху своите длани. Той практикува йогийско дишане толкова
дълго, колкото енергия иска да приеме.
Когато тялото бъде напълно заредено, практикуващият ще усети изпълненоста.
Може също да преживее и усещане за движение на силна енергия в тялото си.
Правилно хранене
Избягвайте свинското месо. То е много замърсено и води до загрубяване на
енергията на човека. Усетете енергията на храната, за да проверите дали е
енергийно чиста. Ако не е, тогава изчистете храната.
Физически упражнения
Физическите упражнения играят главна роля при самолечението и поддържането
на собственото здраве и жизненост.
Десет минути на ден физическите упражнения може да са достатъчни за
добруването ви.
Лесните упражнения използвани преди и след медитация могат също да бъдат
повтаряни по-често през деня.
Това ще доведе до частично изчистване и активиране на енергийно
информационното поле, меридианите и енергийните центрове.
Практикувайте медитации за самолечение
За самолечение може да използвате безплатно онлайн медитациите. Например, в
„Зелено виолетовата медитация”, просто си представяте себе си в океан от зелена
енергия, след това в океан от виолетова енергия. По време на тази медитация,
вдишвате балансираща енергия с различни качества и Божествена енергия в
тялото си.
Можете да слушате тези медитации безплатно 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.
Моля посетете www.ppmaudiostream.org.
Знаци за замърсяване у практикуващия Пранично енергийно лечение
Следните симптоми са знаци за замърсяване у практикуващия.
Замърсяването у практикуващия се появява по следните причини:
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1. Поради небрежност при изхвърлянето на замърсената енергия в купата с
вода и сол, което й позволява да остане на пода. Когато това се случи някой
може да стъпи в нежеланата болестотворна енергия и да се замърси.
Необходимо е да сте напълно концентрирани, когато изхвърляте замърсената
енергия в солената вода. Никога не изхвърляйте нежеланите енергии на пода.
2. Може да се появи артрит ако има остатъчна замърсена енергия в ръцете,
краката или стъпалата. Хронични симптоми могат да се наблюдават, когато
замърсената енергия засегне далачния енергиен център на практикуващия,
поради неправилното й изхвърляне.
3. Практикуващи са споделяли също, че проявяват симптомите и дори
усещанията, които изпитва клиента. Това е знак за замърсяване, а не за
съпричастност.
Необходимо е практикуващият да е загрижен, но в същото време отчасти
не-привързан към своите клиенти.
За някои лечители поемането на проблемите на другите е важно. Ако такъв
лечител работи върху счупен крак, той може да очаква да започне да накуцва за
ден или два, като отработва заболяването на клиента си в собственото си тяло.
Ние обаче, нямаме усещането, че това е необходимо.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 48

4. Понякога, след въздействие практикуващият може да се почувства уморен
или че енергията му е изчерпана. Това е друг симптом на замърсяване.
5. Когато клиентът многократно се появява в ума на практикуващия след
въздействие, това означава, че връзката между практикуващия и клиента не е
била прекъсната правилно. Незабавно прекъснете енергийната връзка.
6. За да защитите ръцете и тялото си от замърсената енергия, се къпете
редовно със солена вода след енергийно въздействие. Също така изчистете
дланите и ръцете си чак до лактите, с вода и сол, след всяко въздействие.
Това ще предотврати прилепването на замърсената енергия към тялото на
практикуващия.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън
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Урок 21
Времетраене
Презентация на Пауър Пойнт
Цитати от книги*
Интернет

УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРАНИЧНО
ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ
Приблизително 15 минути
Книга за психичното лечение, Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978
Ръце от светлина, Барбара Ан Бренан, © 1987
www.pranichealing.org

* Цитатите се отнасят само до частта, която четете в момента.

Възможно ли е симптомите да се появят отново?
Понякога симптомите се появяват отново.
Защо се случва това?
Какво може да бъде направено, това да не се случва?
1. Дупки или пукнатини в енергийно информационното поле могат да са
причина за изтичане на енергията навън. Общото изчистване може да бъде
решение при това състояние.
Енергийно информационното поле... може да е тънко на места и дори в него да
има пукнатини или дупки. Необходимо е това да се поправи, и цялата форма
отново да добие очертанията на яйце с хубава, твърда черупка.
- Извлечено от Ръце от светлина,
Барбара Ан Бренан, © 1987, стр. 228

Изтичането на енергия може да е причинено също и от неправилното осигуряване
на излъчената енергия в областта, която е била зареждана.
2. Понякога има останали блокажи и/или лепкави енергии в или близо до
областта върху която се въздейства. Направете преценка на определената
област или орган или най-близкия енергиен център до или около тази
област. Старателно отстранете тези енергии, така че състоянието бързо да се
подобри.
3. От друга страна ако практикуващият не е прехвърлил достатъчно жизнена
енергия към областта върху която въздейства – ускоряването на процеса на
самоизлекуване не може да започне.
4. Енергията има склонност да се връща към мястото, от което произлиза.
За постигане на най-добър резултат, винаги изхвърляйте болестотворната
енергия в купа с вода и сол. Не забравяйте да прекъснете енергийната връзка
между практикуващ и клиент след всяко въздействие.
5. Ако заболяването на клиента е много тежко, симптомите може да се появят
отново след няколко часа. Това означава, че енергията е била изразходвана
много бързо. В този случай, въздействието трябва да се прави на кратки
интервали от време и много често е най-добре да се ползва груповия подход
за въздействие.
6. Клиентите не трябва да вземат душ или вана за 24 часа след въздействието.
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Къпането ще отстрани излъчената енергия, което може да причини
значително намаляване на получения видим положителен резултат.
При тежки случаи, при които се прехвърля голямо количество енергия към
клиента – той трябва да бъде посъветван да не се къпе 2 - 3 дни след
въздействието. Той може да ползва влажна кърпа, за да почисти тялото си,
когато е необходимо, но трябва да бъде предупреден да внимава „да не
отмие” енергиите.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

След въздействие, може да се наблюдава, че болката или симптомите се появяват
отново веднага или след кратък период от време.
В такъв случай, практикуващият трябва да анализира причините за повторното
появяване на симптомите.
Вероятни причини за това са:
- Състоянието или заболяването изискват голямо количество енергия, за да се
възстанови клиента.
Решение А: Въздействието трябва да бъде повтаряно на кратки интервали от
време.
Решение Б: Излъчената енергия е била употребена много бързо. Когато
това се случи, незабавно изпратете клиента на лекар за поставяне на
диагноза и конвенционално лечение.
- В областта на въздействие има много блокажи. Това води до натрупване на
нежелани енергии, които трябва да бъдат отстранени. Затова трябва да бъде
прилагано по-често изчистване.
Тези състояния обикновено се появяват, защото основната причина не е била
напълно отстранена и поради това трябва да се извършват редовни или по-чести
енергийни въздействия.
Честота на въздействията
Практикуващи установяват, че скоростта на подобряване на състоянието на
клиента е светкавична.
При въздействие при тежки заболявания и състояния обаче, пълното
възстановяване може да изисква по-дълъг период от време, дори шест-седем
месеца.
В случаите, при които е необходима спешна намеса, може да бъде използван
груповия подход, с цел да се подпомогне по-бързото възстановяване, намаляване
на болката в по-голяма степен и/или подобряване на тежкото състояние.
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Например, във Филипините, при тежки случаи се използва груповия подход и
шест-седем практикуващи правят почти непрекъснато сеанси.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Практикуващите не трябва да забравят, че енергийното въздействие винаги е
допълнение към медицинското лечение. По-разумният подход е да се съчетае
конвенционалното медицинско лечение с енергийното въздействие.
При случаите на тежки заболявания, като рак, левкемия, лимфома и други, ще бъде
необходимо редовно въздействие, поне шест-седем дни в седмицата.
Дали клиентът проявява относително леки симптоми или състоянието му е
сериозно или е хронично - същността на заболяването до известна степен ще
покаже на практикуващия, колко често ще се нуждае клиентът от въздействие.
Въздействието трябва да бъде прилагано често или поне да бъде повтаряно
толкова често, колкото е необходимо.
За да установите точния брой на въздействията, попитайте клиента:
- Дали заболяването му е тежко, критично или хронично?
- Дали заболяването му е в определена „ДЕЛИКАТНА” или
„НЕДЕЛИКАТНА” област?
Неделикатните области включват краката и ръцете и могат да понесат почесто въздействие в рамките на един ден. Това ще ускори и усили процеса
на самоизлекуване у клиента. В деликатните области като мозък, сърце, очи
– твърде многото сеанси могат да доведат до натрупване на енергия.
- Какво е общото състояние на клиента?
- Ако човекът е много възрастен, енергията не може да бъде приета много
бързо.
Когато случаят е такъв, ще отнеме по-дълго време, за да бъде постигнат
успешен резултат.
Същото е и при хората с много и различни хронични заболявания.
- Колко бързо иска да се възстанови?
- Менталното състояние на клиента е много важно, за да се постигне
чудодейно излекуване.
Например, при спешни случаи:
1. При сърдечен пристъп: правете сеанси 2 - 3 пъти на ден за шест-седем дни.
2. При главоболие, първо отстранете болестотворната енергия от слънчевия
сплит. В 30-40 % от случаите състоянието ще бъде отстранено или
значително облекчено.
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3. При тежки изгаряния трябва да се въздейства отново и отново – постоянно,
часове наред.
Например, била излята вряща супа върху бебе на година и половина.
Лицето и главата били изгорени. Веднага майката започнала да изчиства и
излъчва енергия към изгореното дете. След 45 минути въздействие, вече
дори не било нужно детето да ходи в болница.
4. След операции, въздействие може да бъде правено 2 – 3 пъти или повече на
ден, за да се подпомогне по-бързото възстановяване.
5. При тежки инфекции, е необходимо повтарящо се въздействие, защото
изразходването на енергията е много бързо.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Когато въздействието е при тежко заболяване, запомнете, че трябва да
въздействате върху слънчевия сплит, пъпа и далака. Това е много важен момент
при тежките заболявания.
Когато практикуващия не е сигурен, кое енергийно въздействие да избере има
няколко варианта.
1. Да направи справка с книгите на Маха Атма Чоа Кок Сюи за точни указания.
2. Да се посъветва с Преподавател по ПЕЛ.
3. Да потърси препоръки от „Лечение с прана въпроси и отговори”
(PHQandA) на: http://health.groups.yahoo.com/group/phqanda
Важно е практикуващите да правят много качествено изчистване, да се научат да
усещат енергиите точно и да отделят необходимото време, за да следват всички
препоръчани стъпки с цел да постигнат желаните резултати.
Защо понякога ПЕЛ не действа?
Важно е практикуващият да е спокоен, когато работи с клиент. Ако той е твърде
загрижен за резултата от въздействието, положителният ефект или крайният
резултат могат да бъдат значително намалени.
При някои случаи няма да има положителен резултат. Това се случва, защото без
значение колко добре практикуващия се справя, и колко клиентът се старае да се
подобри, понякога има кармични дългове, които трябва да бъдат платени, и
поради това състоянието на клиента не се подобрява.
Това не е грешка на практикуващия. Това не е грешка също и на клиента.
Щом това не е обикновения изход при правилното прилагане на въздействие, това
е един възможен резултат.
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Друга причина въздействието да не бъде успешно е ако е дошло време клиентът
да напусне тялото.
Всички заболявания и състояния могат да бъдат излекувани. Но не всеки
човек може да бъде излекуван. Това се дължи на закона за карма. Това,
което човек засява, трябва да пожъне.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

При въздействие върху умиращ човек, енергията няма да се задържа в тялото му.
Някои клиенти са по-възприемчиви към определени практикуващи, точно както
някои хора са привлечени един към друг повече, отколкото към други хора. Това е
нормално.
Вероятно за изплащане на кармичните дългове, съдбата на някой човек е да има
заболяването, заради което се обръща към вас. Или поради неговите кармични
връзки с някои други лечители, му е предопределено да бъде излекуван от някой
друг, а не от вас.
Ако някой няма желание да бъде излекуван, няма нищо на Божията зелена Земя,
което вие можете да направите, за да излекувате този човек. Поради тази причина
всички велики лечители имат клиенти, които не могат да излекуват.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 36

Някои практикуващи не са в състояние да приемат, че не всеки клиент ще
оздравее.
Необходимо е да се запомни, че на заболяванията, състоянията и
неразположенията може да бъде въздействано, но не всеки клиент ще има
подобрение или ще оздравее. Това се получава поради кармичното
упълномощаване на човека да бъде облекчено състоянието му.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Когато действате по начин, който нарушава вашето собствено чувство за етика,
вие правите работата си като лечител по-трудна и вероятно по-малко ефективна,
защото обременявате съзнанието си. В същото време, лечението дава прекрасна
възможност да бъдете етични във вашия живот, докато помагате на някой друг в
неговия.
- Извлечено от Книга за психичното лечение,
Ейми Уолъс и Бил Хенкин, © 1978, стр. 34

Практикуващите трябва да избягват замърсяване
Изхвърляйте нежеланата или болестотворната енергия във вода със сол, за да
унищожите напълно тези енергии и да избегнете замърсяването на
практикуващия, а също и на околната среда.
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Практикувайте йогийско дишане 6-3 6-3, но не повече от 4 – 5 пъти на ден.
Прекаляването с това упражнение може да се прояви като кундалини синдром.
Пранаяма може да бъде практикувана след въздействие върху 2 – 3 клиенти с
„тежки” заболявания, за да намалите вероятността от замърсяване.
Когато практикуващият прави сеанс, трябва да е обърнат на север или на изток.
Поискайте от вашите клиенти да обърнат глава с коронния си енергиен център на
изток, когато въздействате на нестабилни емоционални заболявания.
Когато въздействате на физически заболявания, моля помолете клиентите си да
обърнат глава с коронния си енергиен център на север.
Практикуващите могат да получат повече енергия, когато е необходимо, от
физически източници като женшен, сурови яйца, пшеничен зародиш, сок от
пшенични растения (на 10 дневна възраст – б.пр.) и други природни източници.
Когато приема тези продукти, практикуващият трябва да каже: „Аз приемам
енергията от това яйце” или какъвто продукт се използва като храна или питие.
Практикуващият трябва да запомни, да си измива старателно дланите, пред
мишниците и мишниците след приключване на енергийното въздействие.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Качествата на енергията са различни.
Ако сте пълни вегетарианци, вие сте по-чувствителни.
По-добре е ако вашата енергия съвпада с тази на клиента.
Ако пушите, не излъчвайте енергия към клиент, който не е пушач.
Ако сте пушач, при ясновидско наблюдение дланите ви се виждат като леко
сивкави. Тази сивкава енергия може да бъде прехвърлена на клиента.
По този начин замърсената енергия може да бъде прехвърлена на клиента.
Незабравяйте да изчиствате ръцете си много старателно.
Артритът при практикуващия, може да се дължи на натрупване на болестотворна
енергия в дланите, ръцете и краката.
Практикуващ, който не обръща достатъчно внимание на изчистването на
замърсената енергия от физическото си тяло, след приключване на въздействието,
има вероятност да изпита хронична умора.
Качеството на енергията на практикуващия трябва да е по-фино от това на
клиента.
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Всеки път, когато практикуващият завърши серия от въздействия, трябва да
изчисти тялото си с вода и сол, за да отстрани остатъчното замърсяване.
Забелязано е също, че понякога практикуващият може да изпита симптомите на
клиента. Това означава, че поради съпричастността на практикуващия, той
физически осъзнава състоянието на клиента.
Това изобщо не е препоръчително и трябва да бъде избягвано. Незабавно се
отделете или прекъснете връзката с клиента, излезте на чист въздух и след това
продължете енергийното въздействие.
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

Чистотата на физическата обстановка на мястото, където се практикува
енергийно въздействие е изключително важна
1. Отворете прозорците и проветрете.
2. Пуснете запис с мантрата ОМ от края на сеанса до началото на следващия.
Запис с мантрата ОМ може да звучи през цялото време между сеансите –
през деня и през нощта.
3. Запалете ароматни пръчици от сандалово дърво в стаята за сеанси.
4. Старателно изчистете стола или леглото, на което клиентът е седял.
5. Напръскайте стаята старателно със спирт*.
* Препоръчително е да използвате етилов спирт, а не изопропилов.
Нашият Гуруджи използваше евтина водка с етерични масла, за да замени другите
продукти, съдържащи спирт.
С нарастване на уменията ви за въздействие, подобрението ще настъпва по-бързо.
В ПЕЛ за практикуващия е важно да учи и да практикува
Тогава ще ви бъде по-лесно да станете добри практикуващи.
В повечето случаи 2 – 3 сеанса водят до облекчение.
Но при тежките заболявания може да бъде необходимо 6 месеца до 1 година
редовно въздействие, за да настъпи подобрение.
Въздействието трябва да бъде повтаряно редовно, за да бъде резултатът постоянен.
Терминът „излекуване” означава просто, че симптомите не се появяват отново.
Запомнете да прекъсвате енергийната връзка между вас и клиента.
Ако дори само си помислите за клиента, симптомите може да се появят отново.
Трябва да прекъснете връзката!
- Извлечено от записките на Шарлот Андерсън

С ТОВА ПРИКЛЮЧВА ТОЗИ СЕМИНАР.
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА СЛЕДНОТО.
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1. Напомнете на учениците за семинарите за следващите нива.
2. Насърчете учениците да продължат обучението си.
3. Помолете учениците за съдействие при привличане на хора за семинарите по ПЕЛ и
другите семинари на „Вътрешни науки“.
4. Дайте информация за връзка с вас – така, че те да знаят къде да ви намерят и къде да
намерят други практикуващи ПЕЛ и други напреднали семинари.
Дайте важните интернет адреси:
www.pranichealing.org
www.ppmaudiostream.org
www.arhaticyoga.org
www.theinnersciences.net
www.pranicenergyhealing.net
Да завършим като помолим за Божествени Благословии:
Към Върховния Бог,
Благодарим за твоите велики благословии.
Ние смирено призоваваме за Божествено Напътствие, Помощ и Защита,
и за Божествена лечебна сила.
Благодаря, че ме използваш като Божествен инструмент.
С благодарност и с пълна вяра.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Тези приложения са дадени като източник на допълнителна информация за
темите, включени в това Ръководство по Пранично енергийно лечение.
Приложение А – Хронология на използване на термина “пранично лечение” – стр. 167
Приложение Б – Източници използвани в ПЕЛ – стр. 170
Приложение В – Послание към практикуващите – стр. 175
Приложение Г – Информация за Кечари мудра – стр. 176
Приложение Д – Разрешение от Авторът за разпространение на МСМ – стр. 177
Приложение Е – Текст на Медитацията за световен мир – стр. 186
Приложение Ж – Медитация върху бялата светлина – стр. 191
Приложение З – Проучена литература – стр. 192
Приложение И – Китайската традиционна медицина и енергийното въздействие – стр. 193
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ХРОНОЛОГИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРМИНА “ПРАНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ”
Тази хронология беше създадена, за да покаже древния произход на термина ПРАНИЧНО
ЛЕЧЕНИЕ, който води началото си от множество източници и от множество автори.
Информацията показва използването на термина в исторически план и в световен мащаб.
Очевидно терминът ПРАНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ, е съществувал преди използването му от Мастър
Чоа Кок Сюи.
Първоначалното заглавие на първата му книга Древната наука и изкуството на ПРАНИЧНО
ЛЕЧЕНИЕ (декември 1987 първо издание, 1988 първи тираж) показва, че това е сбор от
техники, произлезли от други източници.
Докато терминът „ПРАНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ на Мастър Чоа Кок Сюи” може да е описателен, то
терминът „ПРАНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ” е широко разпространен.
„ПРАНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ на Мастър Чоа Кок Сюи” е различен и отделен термин от
използвания преди и понастоящем термин от многобройни други автори.
Нашето разискване започва с корена на думата „прана” и преминава стъпка по стъпка през
хронологията на използването на термина „ПРАНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ”.
Copyright Date

Book Title

Before mid first
millennium BCE

Chandogya
Upanishad 2.7.1

Before mid first
millennium BCE

Chandogya
Upanishad 2.7.1

Author
Ancient Text from the
Yoga Prana Vidya
System

1906
New York, USA

The Science of
Psychic Healing

Yogi Ramacharaka
(One of the Pseudonyms of
the American Author
William Walker
Attkinson)

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
1960, New York,
US

Healing Fingers: The
Power of "Yoga
Pranic Healing"
The Complete
IllustratedBook of
Yoga

Percy Youlden
Johnson
Swami Vishnu
Devananda

Prana (prāņa) is the Sanskrit word for "vital
life" (from the root prā "to fill")
Prana … is a part of the worldly, physical
realm (which) sustains the body …
The Principles of PRANIC HEALING
The Practice of PRANIC HEALING
Spiritual Healing is also called “Divine
Healing” by this author … MCKS also
presented Spiritual or Divine Healing as
used by this and other earlier sources
indicating multiple derivative extracts.
This
Journal
states,
that
Indian
Theosophists use PRANIC HEALING
more than any other method … and (also)
operate by "Distant Pranic Healing"- with
splendid results.
... the vital force of Prana (PRANIC
HEALING) can through the practice of
this technique of Yoga - (Projecting Energy)
from the hands - to produce an impressive
list of certified cures of patients.
Please note: The term PRANIC
HEALING is a part of the title of this
book.
Discussion about PRANIC HEALING.

1970, New York,
USA

Darshana
International:
Volume 10

J.P. Atreya, Jan 1970

1973, New York,
USA

Orgone, Reich and
Eros: Wilhelm

William Edward
Mann
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Reichґs Theory of
Life Energy

to shake or flick their hands ... (to avoid)
Healers taking on some or all of the
symptoms of their patients
1973, Kerola,
Ramadas Speaks:
Discussion on the Difference between
Ramadas (Swami)
India
Volume 3
PRANIC HEALING and Divine Healing.
Jul-Aug 1978
Discussion on the Power of Pranayama and
Yoga Journal
Montreal, Canada
PRANIC HEALING.
PRANIC HEALING (or) Prana then can
be released “at will” toward the patient in
1978, Himalayas,
Swami Sivananda
Kundalini Yoga
need of healing.
India
Radha
Pranic Energy (then) flows into the
patientґs body.
The control of vibratory Prana … (leads) a
1985, Himalayas,
Health and Hatha
yogi (to) the realization of the Self –
Swami Sivananda
India
Yoga
PRANIC HEALING … (Practitioners) may
impart Prana in healing morbid diseases.
On the term Pranic Healing the following
excerpts can be noted:
It is the approach of PRANIC HEALING
to heal the physical body by directing Prana
…
Before proceeding with PRANIC
1986, York
The Chakras &
Zachary F.
HEALING, it is important that the (energy
Beach, USA
Esoteric Healing
Lansdowne
of the) patient be carefully diagnosed
If the assistance of the higher intelligence
has been invoked, then this (Divine)
Intelligence is able to direct the needed
Energies (in the) form of PRANIC
HEALING
The PRANIC HEALER attempts to either
stimulate or to abstract energy from one or
more or a patientґs chakras (according to the
need of the patient).
1986, York
The Chakras &
Zachary F.
NOTE:
Beach, USA
Esoteric Healing
Lansdowne
We believe the term Pranic Healer was first
used by this Author in 1986 prior to the
Publishing of the books of Master Choa
Kok Sui
Lesson 13: Auric Healing, PRANIC
HEALING, Absent Healing, Color
Healing, Gem therapy ...
Positive thinking
You can do Auric or PRANIC HEALING
1986, Llewellyn,
Complete Book of
(at a Distance)
Raymond Buckland
MN, US
Witchcraft
Two methods of doing PRANIC
HEALING, (may be used) when the
patient is not physically present
Both Auric and PRANIC HEALING (at a
Distance) can be done using a good, clear
photograph of the person
The Eyes have it: A
PRANIC HEALING magnetism flows
1987, York
Self-Help Manual
Earlyne Chaney
from your hands … The warmth increases
Beach, USA
for Better Vision
the circulation.
IT SHOULD BE NOTED THAT THE FIRST BOOK OF MASTER CHOA KOK SUI WAS RELEASED
IN DECEMBER 1987
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1987,
Philippines

The Ancient Art
and Science of Pranic
Healing

1996, USA

Prana, The Secret of
Yogic Healing

1997, India

1998, USA

1998, USA

2003,
Pennsylvania, US

2005,
California, 1st
Print - Canada

2006,
Indianapolis, US

2011, US

Pranic Healing using
Breathing with
Healing
Practical Ayurveda:
Secrets for Physical,
Sexual & Spiritual
Health

Master Choa Kok
Sui
Atreya

L.R. Chowdhry

Atreya

This is the first published book of Master
Choa Kok Sui about PRANIC HEALING
PRANIC HEALING used as a
complement to, rather than a competition
for, the allopathic regimens of Western
health care
Please note: The term PRANIC
HEALING is a part of the title of this
book
It is possible to have
therapeutic effect … by using
PRANIC HEALING

Discusses conventional and paranormal
processes in PRANIC HEALING … and
Sutapas
on the more complex aspects of the healing
Bhattacharya
phenomenon - such as tissue regeneration and
immunological reactions …
THE TERM PRANIC ENERGY HEALING
Eternal Wellnes
Carol & Robert
PRANIC ENERGY HEALING is an
(Chrystalis Readers) Lawson
inborn talent in everyone …
In the book Chapter 16 is titled Pranic
Energy Healing … I call this skill
“PRANIC ENERGY HEALING”
The Miracle of the
because it’s based on the healer’s ability to
Andy Caponigro
Breath
consciously transmit healing Prana from
one person to another is possible because
the Pranic Life-force is the same in all
living creatures.
… of this system lies the science and
The Rite Way to
F. Cantanza Rite,
practice called PRANIC ENERGY
Immortality
Ph.D., D.H.H
HEALING
PRANIC (ENERGY) HEALING is a
highly evolved, intricate, and tested system
of energy medicine that uses Prana
A Survivor’s Guide
(Energy) to balance, harmonizes, and
to Kicking Cancer’s
Dena Mendes
transforms the body’s Energy.
Ass
Note: Parenthesis in the terminology Pranic
Energy Healing are verbatim from this
Author
Practical Ayurveda:
Secrets for Physical,
Sexual & Spiritual
Health
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИЗТОЧНИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ПРАНИЧНОТО ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ
Заглавие на книгата

Име на автора

©Година

Color Cure

A. Osborne

1901

Esoteric Astrology

Alan Leo

1983

Esoteric Healing

Alice A. Bailey

1953

Education in the New Age

Alice A. Bailey

1953

Esoteric Psychology II

Alice A. Bailey

1942

A Treatise on Cosmic Fire

Alice A. Bailey

1952

The Psychic Healing Book

Amy Wallace and Bill Henkin

1978

London Lectures

Andrew Newberg and Mark
Robert Waldman
Annie Wood Besant

Evolution and Occultism

Annie Wood Besant

1896

The Etheric Double

Arthur E. Powell

1925

The Astral Body

Arthur E. Powell

1927

The Mental Body

Arthur E. Powell

1925

Prana, The Secret of Yogic Healing

Atreya

1996

Hands of Light
Natural Pet Healing - our psychic spiritual
Connection

Barbara Ann Brennan

1987

Braschler

2003

Man-Visible and Invisible

Charles W. Leadbeater

1902

The Chakras: A Monograph

Charles W. Leadbeater

1927

Gems of Thought

Charles W. Leadbeater

1911

Astral Plane

Charles W. Leadbeater

1973

The Inner Life

Charles W. Leadbeater

The Hidden Life of Freemansonry

Charles W. Leadbeater

1927

The Science of Sacraments

Charles W. Leadbeater

1927

A Study of Taoist Acupunture and
Moxibustion

Cheng-Tsai Liu, Liu Zhen-Cai,
Ka Hua

1999

Edgar Cayce On the Power of Color,
Stones and Crystals

Dan Campell, Charles Thomas
Cayce

1989

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

Daniel P. Reid

1989

Cosmic Doctrine

Dione Fortune

1995

Reincarnation & Karma

Edgar Cayce

2006

Story of Karma

Edgar Cayce

1994

How God changes your Brain
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Life´s Hidden Secret

Edward G. Collinge

2003

The Principle of Light and Color

Edwing D. Babbit

1878

Inner Bridges: A Guide to Energy
Movement and Body Structure

Fritz Frederick Smith M.D.

1986

Transitions to a Heart Centered World:
Through the Kundalini Yoga and
Meditation

Guru Rattana Ph.d

1988

The Theosophist

H.P. Blavatsky

1887

The Secret Doctrine

H.P. Blavatsky

1888

Occultism of the Secret Doctrine
Lucifer: A Theosophical Magazine, March
to August 1892
Color Healing Chromotherapy
Golden Needle Wang Le-Ting: A 20th
Century Master´s Approach to
Acupuncture

H.P. Blavatsky
H.P. Blavatsky, Annie W.
Besant
Health Research

1888
1892
1996

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
Jeremy Ross
to Clinical Success
Theory of Color
Johann Wolfgang von Goethe

1995
1870

You the Healer
Chakra Therapy: For Personal Growth &
Healing
The Art of Spiritual Healing

Jose Silva

1989

Keith Sherwood

1988

Keith Sherwood

1985

Chakra Healing and Karmic Awareness

Keith Sherwood
Laneta Gregory and Geoffrey
Treissman

2005

Handbook of the Aura

1985

The Etheric Body of Man: The Bridge of
Consciousness

Laurence John Bendidt,
Phoebe Daphne Payne Bendit

1977

Edgar Cayce and the Eternal Feminine

Lynn Roger

1971

The Origin of Modern Pranic Healing and
Arhatic Yoga

Master Choa Kok Sui

2006

The Ancient Art and Science of Pranic
Healing

Master Choa Kok Sui

1998

Superbrain Yoga

Master Choa Kok Sui

2005

Miracles through Pranic Healing

Master Choa Kok Sui

2004

Advanced Pranic Healing

Master Choa Kok Sui

1992
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Achieving Oneness with the Higher Soul

Master Choa Kok Sui

2005

Possible Miracles

Master Choa Kok Sui

2004

Prana Psychotherapy

Master Choa Kok Sui

1989

Pranic Crystal Healing

Master Choa Kok Sui

1996

Ritual Healing in Suburban America

Meredith B. McGuire

1988

Hands on Spiritual Healing
Hypnotic Leadership: Leaders, Followers
and the Loss of the Self

Michael Bradford

1993

Misha Popper

2001

Nicholaus R. Taylor

2003

The Art and Practice of Astral Projection
True and Invisible Rosicrucian Order
The Color of Light: Meditation for All of
Us Living with Aids
The Ancient Secret of the Fountain of
Youth
Teaching Atlas of Acupuncture: Clinical
Indication
The Rosicrucian Forum

Ophiel
Paul Foster Case

1974
1985

Perry Tilleraas

1988

Peter Kelder

1939

Piero Ettore Quirico MD

2008

Rosicrucians Editors

1936

Rosicrucian Digest

Rosicrucians Editors

1940

Kahuna Healing

Serge Kahili King

1983

Serge Kahili King

1985

Learn the Art of Psychic Defense, Remote
Viewing, Telekinesis and more

Mastering your Hidden Self: A Guide to
the Huna Way
The Chakras and the Human Energy
Fields
The Life Divine

Shafica Karagulla MD, Gelder
Kunz
Sri Aurobindo

1989
1985

Fluid Physiology and Pathology in
Traditional Chinese Medicine

Steven Clavey

1995

Kundalini Yoga

Swami Sivananda

1978

The Kybalion

The Three Initiates

1908

The Universal Healing Art of Jing-QiShen

Ven Rinchen Chodak

2006

Thought Vibration or the Law of
Attraction in the Thought World

Wiliam Walker Atkinson

1908

Self-Healing by Thought Force

Wiliam Walker Atkinson

The Science of Psychic Healing

Yogi Ramacharaka

1909

Fourteen Lessons in Yogi Philosophy and
Eastern Mysticism

Yogi Ramacharaka

1903

The Science of Breath

Yogi Ramacharaka

1909
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Hindu Yogi Breathing Exercise

Yogi Ramacharaka

1909

Hatha Yoga: The Yogi Philosophy of
Physical Well-Being

Yogi Ramacharaka

1932

Acupuncture Medicine. Ist Historical and
Clinical Background

Yoshiaki Omura

1982

Robert S. Ellwood

1974

The Eagle and the Rising Sun: Americans
and the new religions of Japan
The Holy Bible, New International Version,
Book of Matthew
Vegetarian Times, A Magazine
New Chakra Healing: Revolution 32Center Energy System
Prisoners of Earth: Psychic Possession
and Ist Release
Filters of Reproduction of Sunlight and
Daylight and the Determination
Taoist Cosmic Healing

1984
1982
Cyndi Dale

1996

Aloa Starr

1987

Raymond Davis, Kasson
Stanford Gibson
Mantak Chia

1931
2001

Amazing Secrets of Psychic Healing

Benjamin O. Bibb

1878

Rules for Spiritual Initiation

Zachary F. Landsdowne

1990

The Chakras & Esoteric Healing

Zachary F. Landsdowne

1986

Psychic Development for Beginners

William W. Hewitt

1996

Soul Psychology: Keys to Ascension

Joshua David Stone

1994

Hidden Mysteries
Deep Journey: Experimental
Psychotherapy with Dreams
Crystal Healing - The Next Step

Joshua David Stone

1997

Keneth Kelzer

1999

Phyllis Galde

1988

Battling Dark Forces

Torkom Sarayadarian

1998

Crystal Awareness
This New Age Primer: Spiritual Tools for
Awakening
Sedona: Beyond the Vortex
The Human Aura: How to Activate and
Energize Your Aura and Chakras
Discontentment: Being Content in a
Discontented World
Achieving a Mind-Body-Spirit
Connection: A Stress Management
Workbook

Catherine Browman

1987

Hallie Deering

1993

Richard Danneley
Mark L & Elizabeth Clare
Prophet

1994

Larry D. Black

2006

Brian Luke Seaward

2005

Dream Body: The Body's Role in
Revealing the Self
Leela: Game of Knowledge
Yoga and Psychotherapy: The Evolution
of Consciousness

Arnold Mindell, Sisa
Sternback-Scott, Becky
Goodman
Harish Johari
Swami Rama, Rudolph
Ballentine, Ajaya (Swami)
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Tibetan Buddhist Medicine and
Psychiatry: The Diamond Healing
Health Hints for Four Fold Health
Energy Tapping for Trauma
Complete Reiki Handbook: Basic
Introduction and Methods of Natural
Application
A Handbook of Chakra Healing: Spiritual
Practice for Health, Harmony and Inner
Peace
Therapeutic Touch: Inner Workbook
Transmission of Awakening: The
Teaching of Aziz
Crystal Co-Creator
Sacred Sounds: Magic & Healing through
Words & Magic
Beyond the Body: The Human Double
and the Astral Plane
Healing through Reiki
The Pleiadian Tantric Workbook:
Awakening Your Divine Ba
Eastern and Western Approach: Health,
Happiness and Longevity
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
Healing yourself with Light
Aztec Christic Magic a.k.a The Da Vinci
Gospel: What Dan Brown Didn't Say &
You Were Afraid to Ask
The Power of the Ray

Terry Clifford

1984

Frank Homer and Harietta
Augusta Curtiss
Fred Gallo

1936
2007

Walter Lüböck Govinda

1994

Kalasharta Govinda

2004

Dolores Krieger

1997

Aziz Kristof

1999

Dorothy Roder

1994

Ted Andrews

1992

Benjamin Walker

1974

M. K. Gupta

2004

Amorah Quan Ying

1997

Sukhraj S. Dhillon

1983

Daisy E. Grove

1926

Ray T. Malbrough

1986

Bernhard Loomer

1987

LaUna Huffines

1995

Samuel Aun Weor

2005

S.G. Ouseley

1951

The Book of Shamanic Healing

Kirstin Madden

2002

Gemstones A to Z

Diane Stein

2008

Tai Chi: The Supreme Ultimate

Lawrence Falante

1981

Cultural Contours of India
Basic Psychic Development: A User's
Guide to Auras, Chakras & Clairvoyance

Dr. Satya Prakash
John Friedlander, Gloria
Hemsher

1981
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПОСЛАНИЕ КЪМ ПРАКТИКУВАЩИТЕ

Послание
Когато завършите този семинар, моля започнете да практикувате незабавно.
Препоръчително е да продължите да повтаряте тези семинари многократно. Това
ще ви позволи да получите най-великия дар от тези учения.
Веднага ви се предоставя възможност да намалявате страданието по света и да
увеличавате своето лично благополучие всеки ден от своя живот.
Древното знание, което е представено тук като Пранично енергийно лечение, дава
на всеки ученик безценната възможност да разбере повече за силите, които влияят
на ежедневието ни.
Да „знаем” нещо е важно.
Но е необходимо също и да „разбираме” това „нещо” в голяма дълбочина и
пълнота.
Да „помним” нещо означава, че сме осъзнати за определено ниво на знание за
това нещо, което мислим, че разбираме.
„Практикуването” на тези учения променя нашия живот. Практикуването ни води
към постигането на целта, която е да „овладеем” тези техники и протоколи, за да
станем изкусни в това, което правим. Чрез това усилие ние ставаме посъстрадателни човешки същества и се развиваме духовно.
Като практикувате ще развиете увереност и способността ви да учите ще нараства
в бъдеще.
От Ученията, които сте получили за Праничното енергийно лечение, ясно
може да се види, че тази форма на енергийно въздействие съществува от
векове.
Съставителят признава Маха Атма Чоа Кок Сюи за велик Майстор на
енергията. Той се откроява сред галактиката различни автори, които са
довели енергийното въздействие до умовете на съвременните хора. Той е
велик духовен учител.
В голяма степен това се дължи на неговото разбиране, че енергийните
въздействия са „мост към духовността”, заедно с отдадеността му на
човечеството. Съставителя горещо препоръчва на всички заинтересовани
хора да прочетат неговите книги свързани с лечението и с духовността.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЕЧАРИ МУДРА

Едно по-точно представяне на мудрата се свързва с Китайските Чи Гун или Ки
Гонг практики. Много добро обяснение дава Шаолин Вахнам Институт: “Мудрата
е свързана с техниките на малката вселена, често използвани от практикуващите
Чи Гун и бойни изкуства, за свързване на предният и задният канал и създаване на
потока в микрокосмическата орбита.”
Това е един откъс от Сифу Стиер в този форум*: “Вътршените бойни изкуства
като различните стилове на Тай-Чи, Па-Куа, и Хсинг-Ий, препоръчват
поставянето на върха на езика на небцето, зад предните зъби... и също така да се
поддържат леко допрени горните и долните зъби, при практикуването на всеки
един метод от Чи Гун/ Ки Гонг. Това поставяне на езика и зъбите позволява
вътрешната енергия (Чи, Ки), която се издига по предният и заданият средни
централни меридианни/ канали да се свържат един с друг в техните крайни точки
в устата. Задният централен канал (Управляващ канал/Ту-Май) има последна
енергийна точка на линията на венците на горната челюст, между двата предни
горни зъба. Енергията Чи, в тази зона се издига нагоре по-лесно околкото се
спуска ... и често среща трудности при издигането си също. Предният Централен
канал (Канал на Зачатието/Жен-Май) има последна енергийна точка на линията
на венците на долната челюст, между двата предни долни зъба. Енергията Чи, в
тази зона обиковенно е способна с еднаква лекота да се издига и да се спуска. Така
... когато горните и долните зъби леко се докосват и езикът е правилно поставен ...
всяка енергия, която се изкачва по Задният централен канал до крайната точка, на
горния венец, ще може да “общува” и да се “свърже” с енергията, която се изкачва
по Предният централен канал до неговата крайна точка в зоната на долния венец
през “енргийният мост” на езика и зъбите. След това... когато енергията от
Предният централен канал на Зачатието се спуска и потъва обратно надолу към
областта на перинеума, под и зад гениталиите ... тя ще издърпа Чи от Задният
Управляващ канал през устата да се спусне също до перинеума. Това се нарича
Малкият небесен кръг ... едновременното издигане нагоре през Предния и Задния
централен канал ... след това заедно едновременно се спускат през Предният
ценрален канал отново до перинеума. Това представлява завършената
електромагнитна верига, която трябва да бъде напълно функционираща с оглед да
се постигнат всички ползи и умения от всеки добър вид Чи Гун/ Ки Гонг
практики.“
*http://www.wongkiewkit.com/forum/archive/index.php/t-4086.html
цитираният форум
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
РАЗРЕШЕНИЕ ОТ АВТОРА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЕДИТАЦИЯТА ЗА
СВЕТОВЕН МИР (Позната още като Медитация върху сърцата близнаци)

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕПЕЧАТВАНЕ
МЕДИТАЦИЯТА ВЪРХУ СЪРЦАТА БЛИЗНАЦИ Е МНОГО МОЩЕН
ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВЕТОВЕН МИР. ЕТО ЗАЩО ТАЗИ
МЕДИТАТИВНА ТЕХНИКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗПРОСТРАНЯВАНА. С
НАСТОЯЩОТО,
АВТОРЪТ
ДАВА
РАЗРЕШЕНИЕ
НА
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА ПРЕПЕЧАТВАТ, КОПИРАТ И ПРЕИЗДАВАТ
ТАЗИ ГЛАВА, КАТО ПОСОЧАТ КОРЕКТНО ИЗТОЧНИКА.

(ПОДПИСАНО) ЧОА КОК СЮИ
- Извлечено от Древното изкуство и науката за лечение с
прана, © 1990, второ издание 1992, 1994, 1995, 1996,
допечатка в Индия, Мастър Чоа Кок Сюи, стр. 227-239

Без да излиза от дома си,човек може да узнае всичко, което е на небето и на Земята.
Без да надзърта през прозореца,човек може да види небесните пътеки.
Тези, които излизат навън,научават все по-малко и по-малко колкото повече странстват.
Защо мъдрецът знае всичко без да ходи никъде, вижда всичко без да гледа,
не действа и пак постига (целта)

- ЛАО ДЗЪ, Дао Дъ Дзин

Медитацията трябва да е насочена към постигане на единство с Бог. Цялото ти внимание, трябва да бъде
насочено към осъзнаването на Бог, като винаги имаш пред вид, че Царството божие е у теб, нито тук, нито
там, а вътре в теб.
- Джоъл Голдсмит

ТЕХНИКА ЗА ПРОСВЕТЛЕНИЕ или Медитацията върху сърцата близнаци е техника
насочена към постигането на космическо съзнание или просветление.
Тя представлява също и форма на служене на света, защото посредством благославянето на
Земята с любяща доброта, светът се хармонизира в известна степен.
Медитацията върху сърцата близнаци се основава на принципа, че някои от главните чакри са
входни точки или портали за определени нива или хоризонти на съзнание. За постигането на
просветление или космическо съзнание е необходимо коронната чакра да се активира в
достатъчна степен.
„Сърца близнаци” се отнася за сърдечната чакра, която е центърът на емоционалното сърце и
за коронната чакра, която е центърът на божественото сърце.
Когато коронната чакра е достатъчно активирана, нейните 12 вътрешни венчелистчета се
разтварят и се обръщат нагоре като златна чаша, златна корона, златен лотос или златно цвете,
за да приемат духовна енергия, която се разпределя към различните части на тялото. Това се
символизира също и от Светия Граал.
Короната, която носят кралете и кралиците е само бегло подобие или символ на неописуемата
сияйна коронна чакра на духовно развитата личност.
Златната коронна чакра, която се върти много бързо, изглежда като ярък пламък от светлина на
върха на главата. Това се символизира от митрата, носена от папата, кардинали и епископи.
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Когато коронна чакра е силно активирана, около главата се образува ореол. Ето защо светците в
различните религии имат ореол около главите си. Тъй като има различни нива на духовно
развитие, размерът и яркостта на този ореол също се различават.
Когато човек практикува Медитацията върху сърцата близнаци, божествената енергия се спуска
надолу и изпълва практикуващия с божествена светлина, любов и сила.
Практикуващият се превръща в проводник на тази божествена енергия.
В даоската йога, тази Божествена енергия се нарича „Божествена ки”. В Кабала се нарича „стълб
от светлина”, отразявайки онова, което ясновидците буквално виждат като стълб от светлина.
Индийските йоги наричат този стълб от светлина „духовен мост от светлина” или „антакарана”.
Християните го наричат „спускането на Светия дух”, което се символизира от стълб от светлина
и кацащ гълъб. В християнското изкуство, това е показано в изображенията на Иисус или
светиите, които имат стълб от бяла светлина над върха на главата със спускащ се бял гълъб. Това
символизира спускането на Божествената енергия. Духовните последователи, които са
практикували по-дълго време тази медитация, може да преживеят усещането за обгръщане от
бляскава, понякога ослепителна светлина или че глава им е изпълнена с блестяща светлина.
Това е било често срещано преживяване сред напредналите йоги и светци във всички религии.
Ако изучавате светите писания на различните религии, ще забележите приликите в
преживяванията им.
Коронната чакра може да бъде активирана в достатъчна степен, само ако преди това бъде
активирана достатъчно сърдечната чакра. Сърдечната чакра е копие на коронната чакра. Ако
погледнете сърдечната чакра, тя изглежда като вътрешната чакра на коронната чакра, която има
12 златни венчелистчета.
Сърдечната чакра е по-нисшето съответствие на коронната чакра:
Коронната чакра е центърът на просветлението и Божествената любов или единство с всички и
всичко. Сърдечната чакра е центърът на висшите емоции. Тя е центърът на състраданието,
радостта, обичта, загрижеността, милостта и други фини емоции. Едиствено чрез развиването
на висшите фини емоции е възможно човек да преживее божествената любов. Да се обясни на
обикновен човек какво е божествената любов и просветление е също като да се опиташ да
опишеш на сляп човек какво е цвят.
Съществуват много начини за активирането на сърдечната и коронната чакра. Може да
използвате физически упражнения или хата йога, техники за йогиско дишане, мантри или думи
на силата и техники на визуализация. Всички тези техники са ефективни, но не са достатъчно
бързи. Един от най-ефективните и най-бързи начини за активирането на тези чакри е
практикуването на медитация върху любящата доброта или благославянето на цялата Земя с
любяща доброта. Когато се използват сърдечната и коронната чакра при благославянето на
Земята с любяща доброта, те се превръщат в проводници на духовни енергии, като в този
процес се активират. С благославянето на Земята с любяща доброта вие осъществявате форма
на служене към света. Благославяйки Земята с любяща доброта, вие на свой ред сте
благословени многократно. В благославянето сте благословени. В даването - получавате. Такъв е
законът!
Не е задължително човек с достатъчно активирана коронна чакра да постигне просветление, тъй
като той трябва да се научи как да активира коронната чакра за постигане на просветление. Това
е също както да притежаваш сложен компютър, но да не знаеш как да работиш с него. След като
коронната чакра бъде достатъчно активирана, трябва да практикувате медитация върху
светлината, върху мантрата аум или амин и върху интервала между мантрите аум или амин.
Интензивната концентрация трябва да бъде насочена не само върху мантрата аум или амин, а
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специално върху интервала между двете мантри аум или амин. Просветление или „самадхи” се
постига именно чрез пълната и интензивна концентрация върху светлината и върху интервалите
(моментите на тишина) между мантрите!
При повечето хора другите чакри са доста активни. Основната чакра, половата чакра и чакрата
на слънчевия сплит са активирани практически при всички хора. При тях инстинктите за
оцеляване, половото влечение и склонността да реагират с нисшите си емоции са много
активни. С навлизането на новото образование и професии, които изискват използването на
умствени способности, аджна и гърлената чакра при много хора са развити също. Онези, които
при повечето хора не са развити, са сърдечната и коронната чакра. Модерното образование, за
съжаление, има тенденция да отдава твърде голямо значение на развиването на гърлената и на
аджна чакра или на развиването на конкретния и на абстрактния ум. Развиването на сърцето е
пренебрегвано. По тази причина, може да срещнете човек, който е доста интелигентен, но
много груб. Този човек все още не е узрял емоционално или сърдечната му чакра е доста
неразвита. Въпреки, че е интелигентен и може да е „преуспял”, човешките му взаимоотношения
може да са много ограничени, почти да няма приятели и може да няма семейство. И така, с
практикуването на Медитацията върху сърцата близнаци, човек става хармонично балансиран.
Това означава, че главните чакри са повече или по-малко балансирано развити.
Дали абстрактният и конкретният ум ще бъдат използвани градивно или деструктивно зависи от
развитието на сърдечната чакра. Когато чакрата на слънчевия сплит е свръх развита, а
сърдечната чакра е недоразвита или когато нисшите емоции са активни, а висшите емоции са
недоразвити, тогава умът вероятно ще бъде използван разрушително. Без развиването на
сърцето при повече хора, световният мир би бил неосъществима мечта. Именно за това трябва
да се наблегне на развиването на сърцето в образователната система.
Хората под 18 годишна възраст не бива да практикуват Медитацията върху сърцата близнаци,
тъй като техните тела все още не могат да издържат на твърде голямото количество фини
енергии. Ако практикуват дълго време това може да се прояви на физическо ниво дори като
парализа.
Хората със сърдечни заболявания, високо кръвно налягане или глаукома също не бива да
практикуват Медитацията върху сърцата близнаци, тъй като това може да влоши състоянието
им.
Важно е хората, които възнамеряват да практикуват редовно Медитация върху сърцата
близнаци, да практикуват самопречистване или изграждане на характира посредством ежедневен
вътрешен размисъл.
Медитацията върху сърцата близнаци активира не само сърдечната и коронната чакра, но и
останалите чакри. В резултат на това, както положителните, така и отрицателните качества на
практикуващия ще бъдат усилени или активирани. Това може лесно да бъде проверено от самия
практикуващ и при наблюдение от ясновидец.
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРАКТИКУВАНЕ:
1. Изчистване на етерното тяло с физически упражнения.
Направете физически упражнения в продължение на 5 минути, за да пречистите и
енергизирате етерното си тяло. С помощта на упражненията от етерното тялот се
изхвърля светлосивкавата материя или използваната прана. Физическите упражнения
също така намаляват до минимум възможните пранични натрупвания, тъй като
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Медитацията върху сърцата близнаци генерира голямо количество фини енергии в
етерното тяло.
2. Призив за Божествени благословии. Можете да използвате свой призив. Ето един
пример, който обикновено авторът използва:
Отче, смирено призовавам за Твоите божествени благословии!
За закрила, напътствие, помощ и просветление.
С благодарност и в пълна вяра!
Призивът за благословии към Божественото провидение или към духовните ви водачи е
много важен. Всеки сериозен духовен ученик обикновено има духовен водач/и,
независимо дали е осъзнат за тях или не. Призивът е необходим за защита, помощ и
напътствие. Без призив практикуването на каквато и да било напреднала медитативна
практика може да бъде опасно.
3. Активиране на сърдечната чакра - благославяне на цялата Земя с любяща доброта.
Натиснете с пръст за няколко секунди предната сърдечна чакра. Това се прави с цел да се
улесни концентрацията върху предната сърдечна чакра. Насочете вниманието си върху
предната сърдечна чакра и благословете Земята с любяща доброта. Когато благославяте,
може да си представите Земята пред себе си много малка. Авторът обикновено използва
следните благословии:
БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ЗЕМЯТА С ЛЮБЯЩА ДОБРОТА
От Сърцето на Бог
нека цялата Земя да бъде благословена с любяща доброта
Нека цялата Земя да бъде благословена с велика радост, щастие и божествен мир.
Нека цялата Земя да бъде благословена с разбирателство, хармония, добра воля и волята да се прави
добро. Така да бъде!
От Сърцето на Бог, нека сърцата на всички чувстващи същества
да бъдат изпълнени с божествена любов и доброта.
Нека сърцата на всички чувстващи същества
да бъдат изпълнени с велика радост, щастие и божествен мир.
Нека сърцата на всички чувстващи същества
да бъдат изпълнени с разбирателство, хармония, добра воля и воля да се прави добро.
С благодарност...Така да бъде!
За начинаещите това благославяне се прави само веднъж или два пъти. Не прекалявайте
с него в началото. Някои могат да усетят дори леко пранично натрупване в областта
около сърцето. Това се дължи на факта, че етерното ви тяло не е достатъчно чисто.
Приложете местно изчистване, за да премахнете замърсяването.
Тази благословия не трябва да се прави механично. Трябва да почувствате и да оценявате
напълно дълбокия смисъл във всяка фраза. Можете да използвате и визуализация. По
време на благославянето на Земята с любяща доброта, си представяйте как аурата на
Земята става ослепително синкаво-розова. Когато благославяте Земята с велика радост,
щастие и мир, си предсавете хората със сериозни, тежки проблеми да се усмихват,
сърцата им изпълнени с радост, вяра, надежда и омиротворение. Представете си как
техните проблеми стават по-леки и лицата им просветляват.
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Когато благославяте Земята с хармония, добра воля и воля да се прави добро,
визуализирайте хора или нации, които са на крачка от конфликт или се бият помежду си,
да се помиряват. Представете си как тези хора свалят оръжията и се прегръщат помежду
си. Представете си ги изпълнени с добри намерения и с волята да ги осъществят. Тази
благословия може да бъде насочена към нация или група от нации. Не насочвайте тази
благословия към бебета, деца или конкретни хора, защото интензивната енергия,
генерирана при медитацията, би ги претоварила.
4. Активиране на коронната чакра – благославяне на Земята с любяща доброта.
Натиснете с пръст за няколко секунди коронната си чакра, за да улесните
концентрацията върху нея и благословете цялата Земя с любяща доброта. Когато
коронната чакра се отвори достатъчно, някои от вас ще почувстват как нещо разцъфва
на върха на главата им, други ще почувстват натиск върху темето. След като бъде
активирана коронната чакра, съсредоточете се едновременно върху коронната и
сърдечната чакра и благословете Земята с любяща доброта няколко пъти. Това ще
балансира двете чакри, а това прави благославянето много по-мощно.
5. Постигане на просветление – Медитация върху светлината, върху аум или амин и
интервала между всеки две мантри аум или амин.
За постигането на просветление (разширяване на съзнанието), си представете точка от
ослепителна бяла светлина на върха на главата си и едновременно с това повтаряйте наум
думата аум (Аа-омм) или (Аа-мин) и се концентрирайте върху интервалите (моментите на
тишина) между всеки две мантри аум (или амин), докато си представяте точката от
светлина. Правете тази медитация в продължение на 10 – 15 минути. Когато успеете
изцяло да се концентрирате едновременно върху точката от светлина и върху интервала
между два аум, ще преживеете „вътрешна експлозия от светлина”. Цялото ви същество
ще се изпълни със светлина! Ще постигнете първия си проблясък на просветление и
първото си преживяване на божествен екстаз. Да преживееш „Буда съзнание” или
„просветление” е да почувстваш и да разбереш смисъла на думите на Исус, когато е
казал: „Светило за тялото е окото; затова, когато твоето око бъде чисто, и цялото ти тяло
ще бъде светло (Лука 11:34). „Понеже ето, царството Божие вътре във вас е.”(Лука 17:21).
На някои хора може да отнеме години преди да могат да преживеят първия проблясък на
просветление или Буда съзнание. На други може да отнеме месеци, а на трети – само
няколко седмици. Наистина малцина са онези, които могат да постигнат първоначалното
разширяване на съзнанието още първия път, когато опитат. Обикновено това се прави с
помощта на „старши” или на водач.
Когато прави тази медитация, обучаемият трябва да бъде неутрален. Не трябва да бъде
обсебен от резултатите или изпълнен с прекалено много очаквания. В противен случай,
той всъщност ще медитира върху очаканията или желаните резултати, вместо върху
точката на светлината, аум и интервала между всеки два аум.
6. Освобождаване на излишната енергия.
След медитация е важно излишната енергия да бъде освободена чрез благославяне на
Земята със светлина, любяща доброта, мир и благоденствие в продължение на няколко
минути, докато не почувствате, че тялото ви се е нормализирало. В противен случай,
етерното тяло ще бъде претрупано с енергия и медитиращият ще има главоболие и
болки в гръдния кош. Видимото тяло в дългосрочен план ще се влоши от твърде
голямото количество енергия. В други езотерични школи излишната енергия се
освобождава като се визуализира как чакрите излъчват излишната енергия и стават поРъководство по пранично енергийно лечение Първо ниво
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малки и яркостта им намалява, но при този подход излишната енергия не се използва
градивно.
7. Отдаване на благодарност.
След медитация винаги отдавайте благодарности на Божестеното провидение и на
духовните си водачи за божествените благословии.
8. Допълнително освобождаване на излишната енергия и укрепване на тялото чрез масаж и
още физически упражнения.
След медитация масажирайте тялото си и направете физически упражнения в
продължение на около 5 минути, за да изхвърлите допълнително количество от
използваната вече енергия от тялото и по този начин допълнително да се освободи,
пречисти и укрепи видимото физическо тяло. Това ще улесни също и усвояването на
праничните и духовните енергии, като по този начин разгърне красотата и укрепи
здравето на практикуващия. Масажирането и упражненията след медитация намаляват
също и опасността от пранично натрупване в определени части на тялото, което може да
доведе до заболяване. Като правите упражнения след Медитацията върху сърцата
близнаци бихте могли също така постепенно да се излекувате сами от някои
заболявания. Много е важно да се правят упражнения след медитация, защото в противен
случай видимото физическо тяло ще отслабне. Въпреки, че етерното тяло ще стане
много ярко и силно, в дългослочен план, видимото физическо тяло ще отслабне, защото
няма да може да издържи на остатъчната енергия, генерирана от медитацията. Трябва да
го преживеете сами, за да можете напълно да го разберете.
Някои хора имат склонността да не правят физически упражнения след медитацията, а да
продължат да се наслаждават на състоянието на блажество. Тази склонност трябва да
бъде преодоляна, иначе в дългосрочен план физическото здраве на човека ще се влоши.
В някои случаи когато духовният практикуващ медитира, той може да изпита
необичайни физически движения за кратък период от време. Това е съвсем естествено,
защото етерните канали се пречистват.
Инструкциите може да изглеждат много пространни, но медитацията е кратка, простичка
и много ефективна! Необходими са само около 20 минути, без времето, което е
необходимо за физическите упражнения.
Има много степени на просветление. Изкуството на „интуицията” или „директното
синтетично знание” изисква постоянна медитация за дълъг период от време.
Благославянето на Земята с любяща доброта може да бъде практикувано в групи като
форма на служене към света. Когато правите медитацията в група с тази цел, първо
благословете Земята с любяща доброта през сърдечната чакра, след това през коронната
чакра и накрая през двете чакри едновременно. Освободете излишната енергия след края
на медитацията. Останалите части на медитацията се пропускат. Благословиите могат да
бъдат насочени не само към цялата Земя, но и към конкретна нация или група от нации.
Когато медитацията се прави в група, силата на благословиите се увеличава многократно,
спрямо случаите, когато се практикува индивидуално. Друг начин да се благославя Земята
с любяща доброта в група е чрез ежедневно радио предаване в подходящо време, когато
част или повечето от слушателите участват.
Медитация върху сърцата близнаци
Фигура 8-1
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Спускането на Божествената енергия по време на Медитация върху сърцата близнаци:
В християнската традиция това се нарича спускане на Светия дух, в даоската йога – спускане на
божествена ки или енергия, в кабалистичната традиция – стълб от светлина, в индийската йога –
духовен мост от светлина или антакарана.
Точно както праничното лечение може „чудодейно” да изцели леки и сериозни
заболявания, така и Медитацията върху сърцата близнаци, когато се практикува от много
хора, може също чудодейно да излекува цялата Земя и по този начин да направа цялата
Земя по-хармонична и мирна. Това послание е насочено към онези читатели, които имат
достатъчна зрялост и „воля да правят добро”.
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЛЕЧИТЕЛСКАТА СИЛА
Когато човек практикува всеки ден или редовно Медитацията върху сърцата близнаци,
размерът на неговите главни чакри и аури ще се увеличи, което прави енергийното му
тяло по-динамично и по-силно.
Може да направите този простичък експеримент, за да проверите казаното по-горе:
1. Помолете някой, който е специалист в тази медитация или я е практикувал в
продължение поне на две-три седмици да направи с вас този експеримент.
2. Сканирайте главните му чакри, вътрешната и външната аура преди да направи
медитацията.
3. Докато човекът медитира, изчакайте три минути преди да сканирате главните му
чакри, вътрешната и външната аура и отбележете разликата в размера преди и по време
на медитацията. Когато сканирате аурите, постепенно се премествайте на 5 метра или
повече от човека и опитайте да усетите енергийното му тяло. Може да почувствате
потръпване или меки усещания в дланите и пръстите. Други могат усетят някакъв вид
леко електричество или друго подобно усещане.
Няколко часа след медитация, чакрите и аурите постепенно ще се нормализират почти
до предишните си размери, но ако тази медитация се практикува ежедневно за около
година, размерът на всяка чакра ще се увеличи от 3 - 4 до 6 инча или повече в диаметър,
а радиусът на вътрешната аура ще се разшири от 5 инча до един - два метра или повече.
Това се дължи на кумулативния ефект на редовната медитация. Един лечител с големи
чакри и голяма вътрешна аура е могъщ и може да излекува повечето леки заболявания
много бързо и почти мигновено. Един опитен средно напреднал праничен лечител
трабва да има вътрешна аура с радиус поне един метър, а един напреднал праничен
лечител около три метра. А могъщ майстор праничен лечител може да има вътрешна
аура с радиус поне 164 фута или 50 метра. Човек с големи чакри и вътрешна аура може да
бъде оприличен на голяма помпа, а човек с по-малки чакри и вътрешна аура е като малка
помпа. Така че е много благоприятно да се практикува тази медитация ежедневно или
редовно.
Силното и динамично енергийно тяло не само увеличава лечебната сила на човек, но
усилва и ефективността и продуктивността на работата му. Авторът, който е обучил
много ученици и е срещал всякакви хора, е наблюдавал, че успешните хора и главните
мениджъри обикновено имат големи чакри – около 5 - 6 инча или повече и вътрешна
аура около 3 фута или един и повече метра. Хората, които са магнетични или с голяма
харизма, обикновено имат по-големи чакри и вътрешна аура от обикновените хора и са
способни да оказват голямо влияние върху повечето хора.
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И още, човек, който медитира редовно, става по-интуитивен и интелигентен. Когато
такъв човек срещне проблем, той ще има по-голяма способност да погледне директно
през проблема и да намери най-подходящите и правилни решения.
АРХАТИК ЙОГА
Съществуват други медитативни техники, които са по-напреднали от Медитацията върху
сърцата близнаци. Една от тях е Архатик йога, която е само за малцина избрани. Архатик
йога се нарича „йога на синтеза”. Тя се занимава с активирането на чакрите и събуждане
на кундалини по систематичен и безопасен начин. Един от често срещаните и сериозни
проблеми сред езотеричните практикуващи е да се опитват да събудят кундалини, за да
активират чакрите. Един истински напреднал йога или практикуващ чи гун е озъснат за
необходимостта от пречистване на човека и значително активиране на чакрите
предварително, преди събуждането на кундалини. В обратния случай ще се появи
сериозно пранично натрупване, ако твърде голямо количество кундалини енергия се
насочи към относително недостатъчно активираните чакри, които са все още малки по
размер, което в резултат ще доведе до сериозни физически заболявания или
неразположения.
Следователно практикуването на архатик йога е препоръчително да бъде под
наставничеството на напреднал гуру или учител.
Ето защо основният проблем не е ученикът, а учителят; собствените ни сърца и умове трябва да
бъдат пречистени, за да сме способни да обучаваме другите.
Без промяна в сърцето, без добра воля и без вътрешна трансформация, породена от самоосъзнаването,
не може да има мир и щастие сред човеците.
- Дж. Кришнамурти., Образованието и значимостта на живота

...Любовта винаги извежда на преден план доброто в детето и човека.
Просветлението е главната цел на образованието.
- Алис Бейли, Образованието в Новата ера

МЕДИТАЦИЯ ВЪРХУ СЪРЦАТА БЛИЗНАЦИ
1. За да пречистите етерното тяло, направете физически упражнения за 5 или повече
минути.
2. Призовете за божествени благословии.
3. За да активирате сърдечната чакра се концентрирайте върху нея и благословете цялата
Земя с любяща доброта.
4. За да активирате коронната чакра се концентрирайте върху нея и благословете цялата
Земя с любяща доброта. След това отново благословете Земята с любяща доброта
едновременно през коронната и сърдечната чакра.
5. За постигане на просветление, концентрирайте се върху точката на светлината, върху
аум или амин и върху интервала между всеки две мантри аум или амин.
6. За да освободите излишната енергия, благословете Земята със светлина, любов и мир.
7. Благодарете.
8. За да освободите допълнително тялото от излишната енергия и да го укрепите,
масажирайте тялото и направете още физически упражнения.
БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ЗЕМЯТА С ЛЮБЯЩА ДОБРОТА
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От сърцето на Бог
нека цялата Земя да бъде благословена с любяща доброта.
Нека цялата Земя да бъде благословена с велика радост, щастие и божествен мир.
Нека цялата Земя да бъде благословена с разбирателство, хармония, добра воля и воля да се прави
добро. Така да бъде!
От Сърцето на Бог, нека сърцата на всички чувстващи същества да бъдат изпълнят с божествена
любов и доброта.
Нека сърцата на всички чувстващи същества да бъдат изпълнени с велика радост, щастие и
Божествен мир.
Нека сърцата на всички чувстващи същества да бъдат изпълнени с разбирателство, хармония, добра
воля и волята да се прави добро.
С благодарност, така да бъде!

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕПЕЧАТВАНЕ
МЕДИТАЦИЯТА ВЪРХУ СЪРЦАТА БЛИЗНАЦИ Е МНОГО МОЩЕН
ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВЕТОВЕН МИР. ЕТО ЗАЩО ТАЗИ
МЕДИТАТИВНА ТЕХНИКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗПРОСТРАНЯВАНА. С
НАСТОЯЩОТО,
АВТОРЪТ
ДАВА
РАЗРЕШЕНИЕ
НА
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА ПРЕПЕЧАТВАТ, КОПИРАТ И ПРЕИЗДАВАТ
ТАЗИ ГЛАВА, КАТО ПОСОЧАТ КОРЕКТНО ИЗТОЧНИКА.

(ПОДПИСАНО) ЧОА КОК СЮИ
- Извлечено от Древното изкуство и науката за лечение с
прана, © 1990, второ издание 1992, 1994, 1995, 1996,
допечатка в Индия, Мастър Чоа Кок Сюи, стр. 227-239
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ТЕКСТ НА МЕДИТАЦИЯТА ЗА СВЕТОВЕН МИР
ПРАКТИКУВАНЕ НА МЕДИТАЦИЯТА ЗА СВЕТОВЕН МИР
(Моля, преподавателя да използва компакт диска „Медитация за световен мир” от Мастър Чоа Кок Сюи.
Ако няма удобства за ползването му, преподавателя може да води медитацията, но това се препоръчва само
ако е абсолютно наложително.)
Да се помолим за Божествени благословии
Към Върховния Бог, към Божествения Баща, Божествената Майка,
към моя Духовен Учител, към всички Духовни Учители, към всички Свети Учители,
към всички Светии, към всички Ангели, Духовни Помощници и към всички Велики,
ние благодарим за вашите благословии, за вашето напътствие, за вашата Божествена любов.
Ние благодарим за Божествената наслада, просветлението,
Божественото единство, Божествената помощ и защита.
Благодарим с пълна вяра.
Припомнете си едно щастливо събитие
Дайте си време. Припомнете си едно щастливо събитие.
Изживейте отново невероятното чувство на наслада, нежност и любов.
Вие се усмихвате, вие сте изпълнени с любов и щастие.
Нежно и любящо се усмихнете на вашия сърдечен енергиен център.
Вашият сърдечен енергиен център е същество от любов.
Нежно и любящо се усмихнете на вашето сърце.
Кажете думи на любов и наслада на вашето сърце.
Изчакайте за отговор.
Можете ли да почувствате вашият сърдечен енергиен център да ви отговаря с любов, с радост и
блаженство?
Чувството е невероятно!
Припомнете си друго щастливо събитие. Изживейте отново това щастливо събитие.
Почувствайте го. Усмихнете се на вашия коронен енергиен център.
Вашият коронен енергиен център е същество от Божествена любов.
Кажете думи на любов на това същество от божествена любов.
Любящо и нежно се усмихнете на вашият коронен енергиен център.
Изчакайте за отговор.
Можете ли да почувствате вашият коронен енергиен център да ви отговаря с божествена любов
и божествена наслада?
Ще благословим Земята с любяща доброта.
Много нежно докоснете сърцето си с лявата си ръка.
Вдигнете ръцете си на нивото на гърдния кош с длани насочени навън.
Наум повтаряйте след мен.
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Господи, направи ме инструмент на твоя мир.
Превърнете се в проводник на Божествен Мир.
Почувствайте духовният мир във вас.
Благословете Земята с Мир.
Представете си пред вас малка планета Земята, с размерите на малка топка.
Почувствайте духовният мир във вас.
Излъчете този мир в Земята.
Почувствайте духовният мир във вас.
Споделете го със Земята пред вас.
Където има омраза нека посея любов.
Почувствайте любовта във вас.
Почувствайте насладата във вас.
Превърнете се в проводник на Божествена любов и Божествена наслада.
Представете си розова светлина да се излъчва от вашето сърце през вашите ръце към Земята.
Където има омраза нека посея любов.
(Превърнете се в проводник на Божествена любов.)
Където има нараняване, да бъде извинение.
Благословете Земята с дух на помирение, с дух на разбирателство, хармония и божествен мир.
Където има отчаяние – да бъде Надежда, където има съмнение – да бъде Вяра.
Превърнете се в проводник на Божествената Надежда и Божествената Вяра.
Благословете цялата Земя с Надежда и Вяра.
Благословете хората в затруднение.
Благословете ги с надежда и вяра.
Благословете ги с Божествена сила.
Кажете им: ”Вие можете да се справите! Вие сте благословени с надежда и с вяра.”
Където има тъмнина – да бъде Светлина, където има тъга – да бъде Радост.
Благословете цялата земя със Светлина и Радост.
Особено хората, които страдат, хората, които са тъжни, хората, които са потиснати.
Благословете ги с божествена светлина и божествена радост.
Осъзнайте коронната си чакра. Наум повтаряйте след мен:
От сърцето на Бог,
нека цялата Земя бъде благословена с любяща доброта.
Превърнете се в проводник на Божествена любов и Божествена доброта.
Благословете Земята с любов и доброта.
Представете си златна светлина да се излъчва от вашите длани към малката Земя пред вас.
От сърцето на Бог,
нека цялата Земя да бъде благословена с велика радост и щастие.
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Почувствайте божествената радост и божественото щастие.
Превърнете се в проводник на божествена радост и щастие и споделете тази божествена радост
и щастие с цялата Земя.
От сърцето на Бог,
нека цялата Земя да бъде благословена
с разбирателство, хармония, и божествен мир,
с добра воля и воля да се прави добро.
Благословени да бъдат всички.
Осъзнайте цялото си тяло.
(Издишайте бавно.)
Осъзнайте едновременно сърцето и короната си едновременно.
(Поемете дълбоко въздух. Вдишайте дълбоко. Задръжте дъха си.)
Осъзнайте цялото си тяло.
(Издишайте бавно.)
Можете ли да почувствате цялото си тяло изпълнено с божестено блаженство?
Представете си малката земя пред вас.
Отново осъзнайте сърцето и кораната си.
(Наум повтаряйте след мен.)

От сърцето на Бог,
нека всеки човек и всяко същество
да бъдат Благословени с Божествена любов,
да бъдат Благословени с доброта.

Почувствайте добротата.
Нека цялата Земя, всеки човек и всяко същество
да бъдат Благословени с Наслада, с Божествена Наслада,
с Нежност, с Топлота, със загриженост,
с Духовно Лечение, с Духовна Красота,
с Божествено Блаженство и Божествено Единство с всичко.
Почувствайте божественото блаженство, божествената наслада и ги споделете с цялата Земя,
с всеки човек, с всяко същество.
(Нежно спуснете ръцете си.)
Представете си златен огън над вашата корона.
Почувствайте качеството на този златен огън.
Почувствайте любовта, мирът и божественото блаженство, които се излъчват от този златен
огън.
Почувствайте божествената наслада, божествената радост.
(Нежно и наум повтаряйте мантрата ОМ.)
Осъзнайте покоя и интервала между две мантри ом.
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Правете го любящо и осъзнато.
Представете си отново златния огън.
(Наум повтаряйте мантрата ОМ. Повторете мантрата ОМ дванадесет пъти.)
Бъдете осъзнати и се оставете на изживяването.
(Нежно и любящо се върнете към вашето тяло точно сега!)
Почувствайте блаженството, любовта, почувствайте Божествената наслада.
(Бавно и нежно раздвижете пръстите на ръцете си. Ще освободим излишната енергия. Нежно вдигнете отново
ръце на нивото на гръдния кош с длани обърнати навън.)
Представете си малката Земя пред вас.
(Наум кажете)
Нека цялата Земя да бъде благословена с божествена светлина, божествена сила.
Нека цялата Земя, всяко същество да бъдат благословени.
Нека бъде мир, хармония, напредък, духовност и благоденствие за всички!
Благословени да будат всички!
Благословете вашата страна с божествена светлина, божествена сила,
С напредък, духовност и изобилие.
Благословете вашия град с мир и ред, с духовност,
с божествена любов и с благоденствие.
Благословете хората, които обичате, вашите роднини, колеги и приятели
с божествена любов, с доброта,
с наслада и обич!
Благословени да бъдат всички!
(Нежно спуснете ръце надолу.)
Ще освободим излишната енергия като благословим Майката Земя.
Осъзнайте стъпалата си и основата на гръбначния си стълб.
Представете си златна светлина да се спуска надолу, надолу, надолу в Земята на около три метра
или 10 фута дълбочина.
Благословете Майката Земя с божествена любов, божествена светлина, божествена сила.
Благословена да е Майката Земя!
Нека Майката Земя да бъде благословена,
Нека Майката Земя да бъде възстановена.
Благословена да е нашата многообична Майката Земя!
Благодарствена молитва
Към върховният Бог, благодарим за тези велики, огромни благословии!
Към божествения баща, божествената майка,
ние благодарим за божественото блаженство и безценните благословии!
Към моят духовен учител,
към всички духовни учители,
към всички светии, свети ангели, духовни помощници,
особено на ангелите на любовта и на всички велики,
Благодаря за тези велики, огромни благословии!
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Благодаря за преживяването на любов и божествено блаженство!
Благодаря, с пълна вяра!
- Извлечено от компакт диска Медитация за световен
мир, Мастър Чоа Кок Сюи, изпълнителен
продуцент и редакторски глас Шарлот Андерсън.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
МЕДИТАЦИЯ ВЪРХУ БЯЛАТА СВЕТЛИНА

В ДРУГИ ШКОЛИ СЕ ГОВОРИ ЗА МЕДИТАЦИЯТА ВЪРХУ БЯЛАТА
СВЕТЛИНА
Този метод за общо изчистване и зареждане обикновено се нарича Медитацията
върху бялата светлина или Медитацията върху средния стълб. Много източни и
западни езотерични школи използвали техниката на средния стълб.
Основните техники са визуализация и вибрираща вокализация, като и двете
подпомагат събуждането на микрокосмическото Дърво на живота и връзката му с
макрокосмическият му аналог, и съзнателна работа с жизнената енергия. (За
пълната същинска техника виж Регардие, Средният стълб.)
Целта на основното упражнение на средния стълб и неговата случайна
циркулация е не просто да се превърнете в желаещ и съзнателен проводник на
жизнена енергия. Това може да бъде постигнато много по-лесно с други методи.
Основната цел на упражнението е съзнателната духовна връзка и евентуалното
свързване на различните нива на духовно и психично функциониране. Разгледано
под този ъгъл УСС (упражнението на средния стълб) изпълнява своята цел
прекрасно и се превръща във великолепен инструмент за тренировка.
Трябва също да се отбележи тук, че УСС (упражнението на средния стълб) се
стреми да извлече светлината на Кетер или Божествената светлина от
макрокосмоса в най-висшия център на съзнание на ученика, след това надолу
последователно през по-низшите нива и накрая в земното осъзнаване.
- Извлечено от Магическият месия, Николас Грахам
Шеман, www.christian-hermetic.com/2009/05/
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ПРИЛОЖЕНИЕ З
ПРОУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА
Авторката на това ръководство по Пранично енергийно лечение е писала ръкописите, събирала
и редактирала следните книги заедно с Мастър Чоа Кок Сюи.
Произход на съвременното лечение с прана и Архатик йога, © 2006, Мастър Чоа Кок Сюи
Възможни чудеса – Сутрите на златния лотос за лечението с прана, © 2004, Мастър Чоа Кок Сюи
Използвани източници по време на изследванията на нашия Гуруджи:
Езотерично лечение от Алис Бейли, © 1953, Ню Йорк, Луцис паблишинг къмпани.
Аурата от У. Дж. Килнър, © 1911, Йорк бийч, Мейн, Самюел Уайзър, ООД
Теории за чакрите: Мост към по-висше съзнание от Хироши Мотояма, © 1981, Уиитън, Ил, Дъ
теософикал паблишинг хаус.
Тази книга описва научни експерименти и личния опит на д-р Хироши Мотояма за чакрите.
Тя дава също препоръки как да се активират чакрите.
Сравнява китайските акупунктурни меридиани с индийските нади.
Тази книга е доста интересна и много полезна.
- Извлечено от Чудеса на лечението с прана, Мастър Чоа Кок
Сюи, четвърто издание, © 2004, Глава 2, стр. 39 - 41

Нашия Гуруджи обсъжда много интересни открития за енергийното тяло в неговата
книга, Чудеса на лечението с прана.
Чакрите от Ч. У. Ледбитер, © 1927, Дъ теософикал паблишинг хаус, Адяр, Мадрас.
Тази книга описва различни видове прана. В нвя се говори също за отрицателния ефект на
алкохола, наркотиците и тютюна върху енергийното тяло. Съдържа 10 цветни илюстрации на
чакрите (енергийните центрове) направени въз основа на ясновидското наблюдение на г-н
Ледбитер.
Езотерично лечение от Алис Бейли, © 1953, Ню Йорк, Луцис паблишинг къмпани.
Аурата от У. Дж. Килнър, © 1911, Йорк бийч, Мейн, Самюел Уайзър, ООД.
Етерният двойник от А. Е. Пауъл, © 1969, Уиитън, Ил, Дъ теософикал паблишинг хаус, Куест
боокс.
По същество, тази книга представлява трактат върху етерното тяло и етерните явления.
Съдържанието й се базира в голяма степен на написаното от мадам Блаватска, Ч. У. Ледбитер и
Анни Бесант.
Тези много развити ясновидци провеждали ясновидски наблюдения и експерименти.
Те записали наблюденията и изводите си в тяхните трудове в периода 1897 – 1923 г.
Теории за чакрите: Мост към по-висше съзнание от Хироши Мотояма, © 1981, Уиитън, Ил., Дъ
теософикал паблишинг хаус.
Тази книга описва научни експерименти и личния опит на д-р Хироши Мотояма за чакрите.
Тя дава също препоръки как да се активират чакрите.
Сравнява китайските акупунктурни меридиани с индийските нади.
Тази книга е доста интересна и много полезна.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
КИТАЙСКАТА ТРАДИЦИОННА МЕДИЦИНА И ЕНЕРГИЙНОТО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
В древната китайска медицинска наука, има пет нива на лечителски умения.
Първото е Туи На. Лечителят използва ръцете си, за да масажира. Това се нарича
още акупресура. Това е първото ниво. Във второто ниво лечителят използва
билки, понякога животински продукти и минерали, за да лекува пациента. В
третото ниво лечителят използва акупунктура или изгаряне на мокси. В
четвъртото ниво, лечителят практикува акупунктура като излъчва чи енергия в
иглите, меридианите и вътрешните органи. Това е едно по-високо ниво на
лечителски умения, което е изисквало няколко допълнителни години обучение и
практика в древен Китай. Петото ниво изисква най-висши лечителски умения и
представлява излъчване на чи енергия без употреба на игли или физически
контакт. Енергията чи се излъчва на близко или на огромно разстояние, например
от един континент на друг континент. В древен Китай и Индия техниките за
излъчване на чи енергия на близко или на далечно разстояние са били дълбоко
пазена тайна.
Излъчването на чи енергия без физически контакт се нарича медицински
чи гун, и се разделя на две школи – Вътрешна и Външна. Вътрешната школа по
медицински чи гун е по-популярната. Отнема много години практика, за да се
развие достатъчно чи енергията. Използването на вътрешната чи енергия за
лечение на пациенти е изтощително и уморително, и поради тази причина на
китайските лекари е позволено да лекуват само по двама до трима пациенти на
ден, използвайки този метод.
Външната школа по медицински чи гун е по-малко популярната и е почти
неизвестна за обществото. Тази школа използва енергия от въздуха и земята, и я
насочва към пациента с цел лечение. Външната школа по медицински чи гун е повисша от Вътрешната школа по медицински чи гун. Използването на външния
медицински чи гун не е нито изтощително, нито уморително за практикуващия.
Един добър майстор по външен медицински чи гун може да лекува 20 – 30
пациенти на ден.
Според Мастър Чоа Кок Сюи вътрешната и външната школи по
медицински чи гун са всъщност двете страни на една монета. За да стане добър
един лечител, използвайки външна чи, човек трябва да има известно количество
вътрешна сила, което за щастие повечето хора притежават. Колкото по-голяма е
вътрешната чи сила на човек, толкова по-голяма е способността му да приема и да
излъчва чи енергия към пациента. Вътрешната чи сила може да бъде развита чрез
медитация. Активирането на коронната чакра или бай хуй (пресечната точка на
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стоте пътя) е много важно. Ето защо настоятелно се препоръчва практикуването
на Медитацията върху сърцата близнаци, тъй като това е един от най-бързите
пътища да се активира коронната чакра.
Бай Хуй е входна врата за духовната енергия. Без активирането на тази точка
не е възможно да се развие силна вътрешна чи. Затова настоятелно се препоръчва
практикуването на Медитацията върху сърцата близнаци.
Практикуването на физически и дихателни упражнения от йога е много
полезно, тъй като те ще увеличат лечителската ви сила. За да постигнете още поголяма сила се препоръчва да практикувате Архатик йога или други, по-висши
форми на медитация.
Външният медицински чи гун, преподаван от Мастър Чоа Кок Сюи, има
революционен характер. И е лесен за изучаване. Този метод включва
акупунктурните точки, но не обикновените акупунктурни точки, а 11 главни
акупунктурни точки, наричани та ксуе лун (та означава „голям”, ксуе означава
„акупунктурна точка”, а лун означава „чекрък” (въртящо се колело). При този
метод се използват и второстепенни акупунктурни точки, наречени ксиао ксуе лун
(ксиао се превежда като „малка”).
Тъй като учениците от Външна школа по медицински чи гун не трябва да
наизустяват стотици акупунктурни точки, а само няколко главни и второстепенни
акупунктурни точки, заучаването им е бързо и лесно.
В древността е имало огромен научен и културен обмен между Китай и
Индия. В днешно време в Индия Външната школа по медицински чи гун вече се
нарича Лечение с Прана. Главните акупунктурни точки се наричат чакри, а
второстепенните акупунктурни точки - второстепенни чакри. Мастър Чоа Кок
Сюи е преподавал външен медицински чи гун на запад и в други части на света
под името Лечение с Прана.
- Извлечено от Чудеса на Лечението с Прана,
Мастър Чоа Кок Сюи, ©2004, Въведение
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