
Co je to 
PRANIC HEALING?
Prána, chi neboli životní energie udržuje veškerý život 
na Zemi. Pranic Healing je bezdotyková metoda prá-
ce s touto životní energií založená na starodávných 
léčitelských technikách. 
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Do současné podoby jej zpracoval 
fi lipínský inženýr chemie Mistr Choa 
Kok Sui, který s vědeckou přesností 
porovnal a testoval různé postupy 
a techniky práce s energií a sestavil 
účinnou a bezpečnou techniku použití 
prány ke zlepšení zdravotního stavu, 
odstranění bolesti apod.
Pranic Healing je rychlá a efektivní 
technika, kterou se snadno můžete 
naučit i vy. 
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CO JE TO MEDITACE SPOJENÝCH SRDCÍ 
PRO PLANETÁRNÍ MÍR?
Meditace spojených srdcí 
je ušlechtilý nástroj, který 
pomáhá zvýšit vibrace me-
ditujícího na vyšší úroveň 
a rozšířit vědomí. 

Některé přínosy meditace 
spojených srdcí

• malé problémy lze často okamžitě odstranit 

• úleva od stresu a psychického napětí 

• u vážnějších zdravotních problémů urychluje 
   – podporuje uzdravení 

• zvládnutí depresí, stresu

• pomoci sám sobě 

• posílit svou vlastní energii a být odolnější proti nepříjemným 
  energiím v našem okolí 

• mít větší chuť do života a více síly 

• sebeléčení 

• odstraňuje fyzické, psychické a emocionální potíže 

• zvýšení vitality v každodenním životě
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Pranic Healing používá pránu neboli životní energii k od-
stranění fyzických, psychických a emocionálních potíží 
a k posílení celkového dobrého zdraví. 

Některé přínosy Pranic Healing:

• úleva od stresu a psychického napětí 

• možnost pomoci sám sobě i druhým 

• podpora vitality a větší chuti do života 

• drobnější potíže jako bolest hlavy lze často 
   odstranit okamžitě

• u vážnějších zdravotních potíží urychluje uzdravení

• urychluje hojení po operacích

• podpora konvenční západní léčby 

Pranic Healing není určeno k tomu, aby nahradilo konvenční medi-
cínu, ale spíše, aby ji doplnilo. Praktici Pranic Healing nejsou lékaři, 
nestanovují lékařské diagnózy, nezasahují do předepsané medikace ani 
lékařského ošetření. 

Praktik Pranic Healing umí najít a odstranit nerovnováhu 
v energetickém těle a čakrách. Následně dodá tělu a čakrám 
čistou pránickou energii, která podporuje sebeléčebné 
procesy v těle. 

Pránický léčitel snímá (skenuje) nevyrovnanosti v auře klientky

Odstraňuje nemocné energie 
z těla klientky

A doplňuje čerstvou energii 
na podporu léčivých procesů


