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Bevezetés

Az ősi kínai gyógyászati tudomány szerint a gyógyító képességeknek
 öt szintje létezik. Az első a tuina, amelynek során a gyógyító a kezeit 

használja. Ez az akupresszúra, az első szint. A második szinten a gyógyító 
gógynövényeket, esetenként állati készítményeket és ásványokat használ a 
beteg meggyógyításához. A harmadik szinten a gyógyító akupunktúrát és 
moxibúciót alkalmaz. A negyedik szinten a gyógyító az akupunktúrás keze-
lés során csi-energiát vezet a tűkbe, a meridiánokba és a belső szervekbe. Az 
ősi Kínában ezt a magasabb szintű gyógyítást többéves tanulás és gyakorlás 
után lehetett végezni. Az ötödik szint a legmagasabb gyógyító képességet 
igényli, amelynek során a csi-energia tűk és fizikai érintés nélkül áramlik. 
A gyógyítók a csi-energiát képesek közvetlen közelre vagy nagy távolságokra 
is eljuttatni, akár az egyik földrészről a másikra. Az ősi Kínában és Indiá-
ban a csi-energia közelre vagy távolra való áramoltatásának módja szigorúan 
őrzött titok volt.

A csi fizikai kapcsolat nélküli átadása az orvosi csikung, amely két irány-
zatra oszlik: a belső és a külső iskolára. A belső orvosi csikung iskola ismer -
tebb. A szubsztanciális csi-energia áramoltatását sokévi gyakorlással lehet 
el érni. Ugyanakkor a belső csi-energiával való gyógyítás kimerítő és fárasztó, 
éppen ezért a kínai orvosok ezzel a módszerrel naponta csak 2-3 beteget 
kezelhetnek.

A külső orvosi csikung iskola jóval kevésbé ismert, a nagyközönség gya-
korlatilag nem is tud róla. Ez az iskola a levegőből és a földből veszi fel, majd 
irányítja a betegbe a csi-energiát, hogy meggyógyítsa. A külső orvosi csikung 
iskola magasabb fokozatú, mint a belső iskola. A külső orvosi csikung alkal-
mazása nem meríti ki és nem fárasztja el alkalmazóját. Egy jó külső orvosi 
csikung mester naponta 20-30 beteget is kezelhet.

Choa Kok Sui mester szerint a csikung belső és a csikung külső iskola 
ugyannak az éremnek a két oldala. Ahhoz, hogy jól tudjunk gyógyítani a kül-
ső csivel, bizonyos mennyiségű belső erő is szükséges, amellyel szerencsére a 
legtöbb ember rendelkezik. Minél nagyobb a belső csi ereje, annál nagyobb 
kapacitással lehet felvenni, majd átadni a csi-energiát a betegnek. A belső 
csi-erőt meditációval lehet fokozni. Nagyon fontos a koronacsakra, vagyis a 
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baihui (százszoros találkozási pont) aktiválása. Ehhez kiemelten ajánljuk az 
Ikerszív-meditációt, mert ezzel lehet a koronacsakrát a leggyorsabban akti-
válni. A baihui a spirituális energia belépési pontja. Aktiválása nélkül lehetet-
len megerősíteni a belső csit. Éppen ezért fokozottan ajánlott rendszeresen 
végezni az Ikerszív-meditációt.

Hasznosak a jóga fizikai és légzőgyakorlatai is, mert növelik az ember 
gyógyerejét. A még nagyobb hatékonyság érdekében pedig archatikus jógát 
vagy más, magasabb szintű meditációt kell végezni.

A Choa Kok Sui mester által tanított külső orvosi csikung forradalmi 
jelentőségű. Könnyű megtanulni és alkalmazni. Akupunktúrás pontokat 
is használ, de nem a szokásosakat. 11 nagy, ta hszue lunnak (a ta jelentése 
„nagy”, a hszue „akupunktúrás pont”, a lun jelentése pedig „forgó kerék”) 
nevezett akupunktúrás pontot, valamint fél-nagy pontokat is használ, ezek a 
hsziao hszue lun pontok (a hsziao jelentése „kicsi”).

Mivel a külső orvosi csikungot tanulóknak nem kell megtanulniuk több 
száz akupunktúrás pontot, csupán néhány fő- és alpontot, könnyebben és 
gyorsabban lehet elsajátítani a módszert.

Az ókorban tudományos és kulturális ismeretek jelentős cseréje zajlott Kína 
és India között. Indiában a külső orvosi csikungot pránagyógyításnak hívják. 
A fő akupunktúrás pontok a csakrák, a fél-nagy pontok pedig az alcsakrák. 
Choa Kok Sui mester nyugaton és a világ többi részén pránagyógyítás néven 
oktatta a külső orvosi csikung iskola tanait. A pránikus gyógyítás jelenlegi 
formáját Choa Kok Sui mester dolgozta ki mélyre hatóan, rendszerszerűen, 
ő fejlesztette tudományos szintre, ő vezette be és ő tanította. Tanítványok 
százezrei tanulták meg a pránagyógyítást, és betegek milliói gyógyultak meg, 
vagy enyhült a betegségük.

Némi vita zajlik a körül, hogy hét vagy több csakra van-e. Bizonyos ősi 
indiai könyvek hét csakrát említenek. Néhány modern szerző is hét csakrát 
nevez meg. Choa Kok Sui mester tanítása szerint tizenegy főcsakra van. Mi 
az igazság? Tulajdonképpen mindkettő helyes, hiszen ezek a régi könyvek 
sosem azt állították, hogy csak hét csakra van. A kulcsszó a csak. A gond 
abból fakad, ha a tanítványok vagy az olvasók azt feltételezik, hogy összesen 
hét csakra létezik. Ám ez nem így van.

A Bhagavad-gítában Krisna a kilenckapus városról beszél. Ez megfelel 
a kilenc főcsakrát tartalmazó rendszernek. Az upanisádok tizenegy kapu-
jú városról szólnak. Ez megfelel a tizenegy főcsakrát leíró rendszernek. 
A kabbalista hagyományban tíz energiaközpont és egy rejtett központ léte-
zik: ez összesen tizenegy. A tanítványoknak tudniuk kell, hogy az igazság 
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dinamikus, nem statikus. Ez a haladás alapja. Késznek kell lenni arra, hogy 
az alacsonyabb fokú igazságtól megváljunk a magasabb szintű igazság ked-
véért.

A pránagyógyítás különböző szinteken valósul meg. Az első szinten a 
tanítványok azt tanulják meg, hogyan kell beszívni a pránát vagyis a csi-
energiát, és miként kell kivetíteni a beteg számára. Megtanulják továbbá, 
hogyan érzékenyítsék a kezüket, hogyan tapintsák le, érezzék meg a beteg 
energiatestét. Megtanulják a kibocsájtott csi-energia megtisztítását, energi-
zálását és stabilizálását, valamint az energiaszál elvágását. Azt is megtanul-
ják, hogy miként lehet a beteget fogékonyabbá tenni a gyógyulási folyamat 
felgyorsítása érdekében. A további leckék az öngyógyítással, az isteni gyógyí-
tással és a távgyógyítással, de elsősorban a pránikus, vagyis csi-energia nagy 
távolságra való eljuttatásával foglalkoznak.

A második szinten a tanítványok megtanulják, hogyan lehet különböző 
színű pránákat és csi-energiákat használni a beteg megtisztításához és ener-
gizálásához. Ez a technika sokkal hatékonyabb.

A harmadik szinten azt tanulják meg a tanítványok, miként kell színes 
pránákat, csi-energiákat alkalmazni pszichés betegségek esetén. A pszichés 
betegségek kezelése több időt és erőfeszítést, valamint kifinomultabb kész-
ségeket igényel.

A negyedik szinten azt lehet elsajátítani, hogyan lehet kristályok segítsé-
gével a betegekre fókuszálni a csi-energiát, azaz a pránikus energiát.

A pránagyógyítás magasabb szintjei nem nyilvánosak, ezeket a szerző a 
hozzá közel álló, régebbi tanítványaival osztja meg.

A pránagyógyítás egyszerű, könnyű megtanulni és rendkívül hatékony. 
A világ számos részén alkalmazzák: Amerikában, Kanadában, Közép- és Dél-
Amerikában, Nyugat- és Kelet-Európában, például Németországban, Olasz-
országban, Svácjban, Oroszországban, de más országokban is. Indiában nap-
jainkban tizennyolc pránagyógyászati alapítvány működik.*

A pránagyógyítás megnyithatja az elmét a finomenergiák birodalma előtt. 
Ismerje meg az egész világ a pránagyógyítást, hogy segítségével csökkenjen 
az emberek szenvedése. Így legyen!

Choa Kok Sui mester

*Világszerte több mint ötven pránagyógyászati alapítvány működik.
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Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába 
lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.

Teremtés könyve 2:7

A legtöbb csit vagy életenergiát a belélegzett levegőből nyerjük. Valamennyi élőlény lég-
zésfüggő, a légzés megszűnése az élet megszűnését jelenti számukra. Az élet az újszülött 
első felsírásától a haldokló utolsó lélegzetéig levegővételek sorából áll. Mivel a gondolko-
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A pránagyógyítás az emberi test általános felépítésén alapul. Az emberi
 test alapvetően két részből áll: a látható fizikai testből és az energiatestnek 

nevezett láthatatlan energiatestből. A látható fizikai test az emberi testnek az 
a része, amelyet szemügyre vehetünk, megtapinthatunk, amelyet a legjobban 
ismerünk. Az energiatest az a láthatatlan, fénylő energiatest, amely körülve-
szi és áthatja a látható fizikai testet, és annak felszínétől mintegy 10-12 cen-
timéterre terjed ki. A látók ezt az energiatestet hagyományosan étertestnek 
vagy éteri alakmásnak hívják.

MI A PRÁNAGYÓGYÍTÁS?

A pránagyógyítás ősi tudomány és gyógyító művészet, amely az egész fizikai 
test gyógyítását pránával, vagyis csivel, életenergiával éri el. Magában foglalja a 
csivel és a beteg testének bioplazmikus anyagával kapcsolatos műveleteket. 
Orvosi csikung (qigong vagy csi-gyógyítás), telepatikus gyógyítás, vitális gyógyítás, 
gyógyító érintés, kézrátétel, magnetikus gyógyítás, hittel való gyógyítás és karizmatikus 
gyógyítás néven is ismert.

A PRÁNA

A prána vagy csi az életenergia, amely életben tartja a testet, és óvja egész-
ségét. A görög nyelvben ez a pneuma, a polinézben a mana, és a héberben a 
rúah, ami az „élet leheletét” jelenti. A gyógyító pránát (az élet leheletét, élet-
energiát) sugároz át a betegnek, és ezzel gyógyítja meg. A „csodagyógyítás” 
titka ez a folyamat (lásd 1. fejezet 1. ábra).

Alapvetően háromféle forrásból fakadó prána létezik: szoláris prána, 
levegőprána és földprána. A szoláris prána a napfényből származik. Élettel 
tölti fel az egész testet, és jó egészséget biztosít. Napfürdőzéssel és napon 
állni hagyott víz fogyasztásával vehetjük fel, ám a túlzásba vitt napozás, a 
túlzott mértékű szoláris prána az intenzitása miatt az egész szervezetet káro-
sítja.

A levegőben található prána a levegőprána, más néven levegő-vitalitásgöm-
böcske. A levegőpránát tüdőn keresztüli légzéssel, illetve közvetlenül a 
bioplazmikus test energiaközpontjain keresztül szívjuk magunkba. Ezek 
az energiaközpontok a csakrák. Egyenletes, lassú, mély légzéssel több leve-
gőpránát juttathatunk a testünkbe, mint felületes, szapora légzéssel. Azok, 
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akik bizonyos képzettséggel rendelkeznek, a levegőpránát a bőr pórusain 
keresztül is magukba tudják szívni.

A talajban található prána a földprána, vagyis föld-vitalitásgömböcske. Ezt 
a talpunkon keresztül szívjuk magunkba. A folyamat automatikus és aka-
ratlan. A mezítláb járás növeli a test által felvett földprána mennyiségét. 
A felvett földprána mértékének tudatos növelése tanulható. Ez a prána 
fokozza a vitalitást, növeli a munkaképességet, és fejleszti a tiszta gondolko-
dás képességét.

A víz a pránát a napfényből, a levegőből és a földből szívja magába: ezek-
kel érintkezik. A növények és a fák a napfényből, a levegőből, a vízből és a 
földből jutnak pránához. Az emberek és az állatok a napfényből, a levegőből, 
a vízből és az élelemből jutnak pránához. A friss élelem több pránát tartal-
maz, mint a tartósított.

A prána gyógyítás céljából más embernek átadható. Azok, akik többlet-
pránával rendelkező emberek környezetében tartózkodnak, közérzetük 

1. fejezet 1. ábra 
A pránagyógyítás magában foglalja az életenergia (csi vagy prána) átadását

a betegnek
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