AMIR KHONSARI ile TEMEL PRANİK ŞİFA EĞİTİMİ
(Çalışmalar İngilizce olup, simultane çeviri yapılacaktır.)
25-26 OCAK - CUMARTESİ, PAZAR 10:00 - 17:30
YER: 2661/1 Sk. No: 4/23
06810 Çayyolu, Ankara
(İletişim, Kayıt ve Bilgi için: 0 530 645 27 64)
TEMEL PRANİK ŞİFA EĞİTİM KONULARI
*Fiziksel, duygusal ve zihinsel bedenlerin iyileşme hızını güvenli şekilde
adım adım arttırma metodları.
*Kendi İyileşmenizi Hızlandırmak için Kişisel-Şifa Teknikleri
*Bedeninizden kirli veya kullanılmış enerjiyi atma.
*Kendinizi hızlı şekilde enerjilendirme ve yeniden enerji yükleme.
*Basit fiziksel ve güçlü nefes egzersizlerini öğrenme.
*Enerjisel Anatomi – Şifa için fiziksel beden ve insan enerji sistemi
arasındaki karşılıklı ilişkiyi ve 11 ana çakrayı kullanma.
*Hastalıklı Enerjiyi Atma – Auranızı, çakralarınızı ve organlarınızı
temizlemek için pratik güçlü kişisel-şifa teknikleri.
*Canlılığınızı Artırma – güçlü enerji oluşturma teknikleri ile.
*Enerjisel Tarama – Auranın ve çakraların enerji seviyesini ve durumunu
hissetmek için ellerin kullanımı.
*Bedenin farklı sistemleri için adım adım teknikler – Basit ve orta
seviyedeki rahatsızlıklar için enerji anormalliklerini şifalandırmak için adım
adım teknikleri öğrenme – Solunum rahatsızlıkları (astım, sinüzit, nezle),
mide ve bağırsak rahatsızlıkları (kusma, ishal, kolik), kas ve iskelet
rahatsızlıkları (artrit, eklem ve sırt ağrıları), üreme ve idrar sorunları
(adet sancıları, idrar yolları iltihabı), başağrısı, diş ağrısı, migren, vs.

*İçsel Huzuru Deneyimleme ve Duygusal Şifa – Titreşimlerinizi
farkındalığın daha yüksek durumlarına ve bilincin daha geniş seviyelerine
yükselten ileri bir meditasyonu deneyimleme. Enerji merkezlerini
dengeleme ve ayrıca nöro-hormonları ve beyin senkronizasyonunu
arttırma.
*İçsel huzur ve sükunetten keyif almak için eski kristalleşmiş duygusal ve
psikolojik kalıpları atmanıza yardımcı olan diğer meditasyonlar ve kişiseltemizlenme teknikleri.
*Kişisel Arınma ve Yeniden Enerji Yükleme – Aile üyelerinden, iş
arkadaşlarından, şifa alan müşteri/hastalardan ve stresli durumlardan
gelen negatif enerjilerden bedeninizi temizlemek ve bu enerjileri
bedeninizden atmak için özel teknikler öğrenme.
*Uzaktan Şifa – Kişi uzaktayken de yanınızdaymış gibi etkili şekilde şifa
verme.
Pranik Şifa’nın temel prensipleri nelerdir?
Pranik Şifa’da ilk prensip bedenin “kendini onarabilir” olduğudur, yani her
zaman kendini iyileştirmeye çalışır. Bir kesik ya da üşütmede ilaç kullanın
veya kullanmayın, beden kendini genellikle birkaç gün ila bir haftada
iyileştirir. Buna dayanarak, öyleyse beden neden hasta olur ve kendini
tamamen iyileştirmez?
Cevap herkesin bedenini saran enerji bedeninde (aura) yatar. Bu
görünmeyen beden, fiziksel bedenle birbirine bağlantılıdır; aslında fiziksel
bedenimizin şekli ve sağlığı için bir kalıp gibi görev yapar.
Fiziksel bedeninizi ne etkilerse, enerji bedenine kendini yansıtır ve tam
tersi de geçerlidir. Pranik Şifacıların iyileşme sürecini hızlandırmak için
kullandıkları, bu ikisi arasındaki bağlantıdır.
İkinci prensip, Yaşam Kuvveti veya prana kavramıdır. Yaşamın var olması
için bedenin yaşam enerjisine, chi veya prana’ya sahip olması gerekir.
Şifa süreci, etkilenen bölge(ler)deki ve bütün bedendeki yaşam kuvvetini
arttırarak hızlandırılabilir.
Bedeniniz her zaman besinleri alıp hazmedip dağıtıyor ve sonra atıkları
çıkartıyor. Örnek olarak, bedeniniz temiz hava veya oksijen çekerek
kendini enerjilendirir. Enerji bedeniniz de her zaman aynı şeyi yapar.
Organlarınızda ve hücrelerinizde yaşamı sürdürmek için aslında havadan,

topraktan ve güneşten enerji çeker. Her ne zaman bu işlem engellenirse
veya aksatılırsa, bedenin kendini iyileştirme yeteneği yavaşlar ve hastalık
ortaya çıkmaya başlar.
Bölge tıkanmışsa temiz enerji içeri giremez ve bu iyileşmeyi engeller.
Diğer taraftan bölge tükenmişse kendini iyileştirmek için yeterli enerjisi
olmaz.
Enerjideki dengesizliğin sebebi ne olursa olsun, Pranik Şifa bedenin doğal
olarak yaptığını arttırmayı ve enerjisini dengeli ve sağlıklı bir duruma geri
getirmeyi hedefler.
1. Temizleme Tekniği
Pranik Şifacı enerji bedeninden kullanılmış, hastalıklı veya tıkanmış
enerjiyi uzaklaştırırken, etkilenmiş bölgeye “Temizleme Tekniği”
uygulanır. Bu, bedenin kendini iyileştirmesine imkan vermek için
sistematik olarak yapılır. Genellikle basit rahatsızlıklarda ilk seansta tek
başına temizleme, durumu %50 veya daha fazla düzeltecektir.
2. Enerjilendirme Tekniği
Enerjilendirmede Pranik Şifacı temiz enerjiyi çeker ve etkilenmiş bölge
veya bölgelere yönlendirir. Bu adım, bedene kendini iyileştirmek için
ihtiyaç duyduğu enerji yakıtı desteğini verir.
Pranik Şifa bedenin iyileşmesine başka ne şekilde yardım eder?
Pranik Şifa ayrıca özel olarak enerji merkezlerinin (çakralar) sağlığına ve
durumuna odaklanır. Bu enerji merkezleri organları ve bezleri yaşam
enerjisiyle veya pranayla beslemekle görevli küçük güç istasyonları gibi
davranırlar.
Bu enerji merkezlerinden herhangi birinde işlev bozukluğu olursa, bağlı
organ(lar) veya bez(ler) de etkilenir. Bundan dolayı, devam eden sağlık
ve hızlı iyileşmenin anahtarı, enerji merkezlerinin enerjiyi ne kadar iyi
çekip dağıttığına bağlıdır.
Pranik Şifa’da 11 ana enerji merkezi vardır. Enerji anatomisinin kusursuz
kullanımı, Pranik Şifacının rahatsızlığın sebebini daha belirgin şekilde
tedavi etmesine olanak verir ve bu da daha hızlı ve daha uzun süren
sonuçlar üretir. Pranik Şifa bu enerji merkezlerinin dengelenmesini
hedefler ve bu oldukça ve sağlandıkça, beden tamamen iyileşecektir ve
sağlıklı kalacaktır.

Bir Pranik Şifacı dengesizlikleri, tükenmeleri ve tıkanmaları nasıl saptar?
Pranik Şifacılar, enerji merkezlerini ve enerji bedeninin durumunu
hissetmek için “tarama” adı verilen bir teknik kullanırlar. Tarama yoluyla
şifacı enerji bedenini hızla teşhis edebilir.
Hastalığın sebeplerini ve şifaya ihtiyacı olan bölgeleri bulmanın hızlı bir
yolunu sunduğu için bu adım çok önemlidir. Bazı durumlarda ağrı omuzda
olabilir, ama sebep boğaz enerji merkezinin düzgün çalışmaması olabilir.
Tarama, bir “enerji MR” (Manyetik Titreşim Görüntüleme) kullanmak
gibidir.
Hassaslaştırma egzersizleri ile ellerdeki küçük çakralar veya enerji
merkezleri enerji bedenine oldukça duyarlı hale gelir ve enerjiyi hissetme
yeteneğini kolaylaştırır.
Fiziksel olarak ortaya çıkmadan önce dengesizlikler bulunabileceğinden,
tarama hastalıkları önlemede de yardımcı olabilir. Fiziksel bedende ortaya
çıkmadan önce Pranik Şifa uygulanabilir. Bu sağlığı muhafaza etmenin
anahtarlarından biridir.
Pranik Şifa hastalık ve sağlığı koruma dışındaki durumlar için kullanılır mı?
Evet! Pranik Şifa tekniklerinin pratik kullanımı, fiziksel şifanın çok ötesine
gider. Örneğin, bazı Pranik Şifacılar en yüksek getiri için yatırım
yapmadan önce belirli bir kurumun bolluk enerjisini tararlar. Diğerleri
ilişkilerindeki gerilim veya olumsuz duyguları uzaklaştırmak için
temizleme tekniğini uygularlar, böylece ilişkilerinin niteliğini geliştirirler.
Birçoğu kendi hayatlarını, çocuklarının ve sevdiklerinin hayatlarını
finansal, duygusal ve fiziksel olarak geliştirdiler.
Amir Khonsari Kimdir?
“Herkesin yaradılıştan gelen şifa verme ve ağrıları
giderebilme yeteneği vardır.”
Amir Khonsari
28 Mart 1978’de İran’da Müslüman bir ailede doğdu. Çocukluk yıllarında
büyük bir öğretmen olan büyükbabası ona evliyaları, peygamberleri,
melekleri öğretmeye başladı. 14 yaşında ezoterik bilimler ve spiritüel
kitaplar ile ilgilenmeye başladı. 17 yaşında Ashtanga Yoga öğrenmeye
başladı. Asana, Pranayama ve meditasyonun farklı yöntemlerini
öğrendi. Bu yoga uygulamalarını geliştirirken aynı zamanda bazı Zen

çalışmaları ve Kung Fu uygulamaları yapmaya başladı. Kung Fu
uygulamalarının dövüş kısımlarından ziyade Kung Fu üstatlarının sahip
olduğu ruhsal güçleri nasıl elde ettikleri ilgisini çekiyordu.
İlerleyen yıllarda bazı ileri ruhsal öğretiler ile tanıştı. Bunlardan birisi
Pranik Şifa idi. Tüm ileri aşama kurslarını bizzat Master Choa Kok Sui’den
öğrenme şansına sahip oldu. Pranik Şifa'yı, Üstat Choa Kok Sui’nin isteği
üzerine, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirmiş olan ilk ve
tek yetkili eğitmendir.
2006 yılından beri İstanbul, İzmir ve Ankara`daki bazı merkezlerde
eğitim vermektedir.
Pranik Şifa öğrencisi olduğu yıllarda öğrenilmesi bu denli kolay tekniklerin
bu kadar güçlü sonuçlar doğuracağına inanmakta kendisi de güçlük
çekmişti. Bugün ise dünyanın birçok ülkesinde yüzlerce insana eğitim
vermeye ve farklı hastalıkları olan insanlar üzerinde mucizevî şifalar
gerçekleştirmeye devam ediyor.
Kendisi iki üniversite bitirmiştir. Okuduğu bölümlerden ilki Soyut
Matematik, ikincisi ise Bilgisayar Mühendisliğidir. Bilişim Sistemleri
üzerine Master yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde önemli bir
şirketin başkan yardımcısı ve bilgi teknolojileri bölümünün müdürü olarak
çalışmaktayken, Pranik Şifa eğitimi verebilmek için işinden ayrılır ve
şirkete dışarıdan danışmanlık hizmeti verme kararı alır. İnsan hayatının
kalitesini arttıran, birçok hastalığı basit ve etkili şekilde tedavi edebilen ve
bu hastalıklara yakalanmayı önleyen Pranik Şifa yöntemlerini daha çok
insana öğretebilmek en büyük gayesidir.
Eğitimde;
•
Aurayı görebilmek
•
Aurayı tarayabilmek
•
11 ana çakranın nerede olduğu ve görevleri
•
Solunum sistemi, dolaşım sistemi, mide bağırsak sistemi, kas
ve iskelet sistemi ve üreme ysisteminde oluşan hastalıkların
tedavisi,
•
Düşük-yüksek tansiyon, seker hastaligi, migren ve sinüzit
gibi yaygın problemler için tedavi yöntemleri
•
Uzaktan şifa vermeyi,
•
Doğru nefes alma teknikleri,
•
İlahi şifanın ne olduğu, karma kanunu, bereket enerjisini
cekmek icin neler yapilacagi

•
İkiz Kalpler Meditasyonunu ve daha birçok farklı bilgiyi
öğreneceksiniz.
Kurs süresi 2 gündür.
İkiz Kalpler Meditasyonu Nedir?
İkiz Kalpler Meditasyonu, aydınlanmaya ve kozmik bilince ulaşmayı
sağlayan bir tekniktir. Dünyanın sevgi dolu nezaketle, neşeyle, barışla ve
iyi niyetle kutsanmasını ve uyum içinde olmasını temel aldığı için tüm
dünyaya ve tüm varlıklara hizmet etmektedir. Bu meditasyon belli bir dinî
görüşe veya öğretiye dayanmaz. Her inanç ve dinî görüşten insan bu
meditasyonu uygulayabilir.
İkiz Kalpler Meditasyonunun Faydaları:
Sezgi gücünü arttırmak - Zihinsel kuvveti güçlendirmek - İçsel huzuru
arttırmak - Auranın temizlenmesi - Fiziksel bedenin temizlenmesi ve daha
sağlıklı olması - Stresi azaltmak - Kendine güveni geliştirmek - Refah
seviyesini arttırmak - Düzen içerisinde bir hayata sahip olmak - Yaşam
kalitesini arttırmak
Şifa insanın kendinde diyoruz. Modern tıp ile birlikte bizlerinde ata
bilgilerimizi hatırlayıp şifalanmamıza destek olmamız gerekiyor. Dünyanın
her yerinde farklı şifa teknikleri var. Biz sizlere Uluslararası Geçerliliği
bulunan çok etkili şifa tekniklerinden bir tanesi Pranik Şifa eğitimini
sunuyoruz. Eğitmenimiz Pranik Şifa'nın kurucusu Master Choa Kok Sui'nin
öğrencisi Amir Houssein Khonsari. Uluslararsı sertifika programlarından
olan bu çok özel teknikleri öğrenmek, kendinize ve çevrenize uygulamak
istiyorsanız sizleri kursumuza bekliyoruz.
Fatma Nevsun Duman
DBY Danışmanlık
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