Лечение
с
прана
по системата на Мастър Чоа Кок Сюи
1-ниво

29-30 декември

гр. Варна

Част от новото, което ще научите на този семинар:
☺
	Енергийна анатомия - Вие ще работите с всеки един енергиен център

(чакра), за да се научите да ускорявате оздравителните процеси на
физическите органи, които те контролират.
☺
	Профилактично лечение - отстраняване на негативните енергийни
структури на болестта с цел предпазване от появяването й като болест.
☺
	Самолечение с прана - използване на техниките с цел ускоряване на
собственото Ви лечение.
☺
	Примерни схеми за лечение на някои заболявания:
Дихателни (напр. астма).
Свързани с циркулацията (на кръв, сокове, въздух и пр.)
Стомашно-чревни (напр. язва на стомаха и дванадесетопръстника)
Мускулно-скелетни (напр. артрит и болки в гърба)
Мигрена
Синузит
Репродуктивни (напр. менструални проблеми, безплодие)
и други обичайни болести
☺ Дистанционно лечение - то е също толкова ефективно, колкото ако
обектът е пред Вас и даже повече.
Ще бъдат представени книгите на Мастър Чоа Кок Сюи, които са преведени на български език.
ОБЩЕСТВЕНО ИЗЯВЛЕНИЕ!
1.Лечението с Прана няма намерение да замества
традиционната медицина, а да я допълва. Ако симптомите
продължават или заболяването е сериозно, моля ви незабавно
да се консултирате с лекар и Сертифициран Лечител с Прана.
2. Лечителите с Прана не са Лекари, но Лекарите могат да
бъдат Лечители с Прана.
3. Лечителите с Прана не трябва да поставят медицински
диагнози.

4. Лечителите с Прана не трябва да предписват Лекарства
и/или Медицинско лечение.
5. Лечителите с Прана не трябва да се намесват в
лекарските предписания или назначените от лекари лечения
с медикаменти.
6. Това Обществено изявление трябва да бъде поставено във
всички Центрове за Лечение с Прана.
Мастър Чоа Кок Сюи, Основател на Съвременното Лечение с
Прана
12 Януари 2006

Варна, Клуб-библиотека “Виделина” ул.”Цар Симеон I” 27 ет.2 ст.6
Лектор: Кремлина Стоилова - 0 898 746 126; stoilova_k@abv.bg
Поради ограничения брой места се препоръчва да заявите участието си
предварително. Подарък за първите пет записани студенти, ученици или
пенсионери - книгата “Чудеса на лечението с прана” или друга по техен избор.

Нa 28.12.’10 г. от 17 ч - 20 ч. на същия адрес – разяснителна беседа, вход свободен.

