
Več o PRANIC PSYCHOTHERAPY® 

Praniča psihoterapija, ki jo je razvil Mojster Choa Kok Sui, temelji na starodavnih ezoteričnih principih, 
ki jih je uspel združiti v oprijemljive in pragmatične postopke zdravljenja. Energijsko polje je sestavljeno 
iz čaker, meridianov in različnih nivojev avre, kjer so vgrajeni čustveni in duševni sistemi. S pranično 
(energijsko) psihoterapijo tako vplivamo na pravilno delovanje naših energijskih centrov (čaker), jih 
očistimo negativnih delčkov (elementarjev) in negativnih miselnih in čustvenih entitet, ki jih zakrpamo 
ter jim dovedemo energijo. Poleg tega klienta podučimo, kako lahko pridobiva energijo iz univerzalnega 
polja skozi kronsko čakro, ki se nahaja na vrhu glave, in kako sam vzdržuje svojo avro čimbolj čisto ter se 
zaščiti pred vplivi stresa iz okolja in ljudi, s katerimi je dnevno v interakcijah.

To je serija strategij z uporabo prane (življenjske energije) z namenom, da odstranimo negativne vplive in 
jih nadomestimo s pozitivno, čisto in zdravo energijo.

Stres je vseprisotno dejstvo današnje dobe in je eden največjih povzročiteljev resnih 
bolezenskih in psihičnih stanj, zato ga moramo pravočasno odpraviti ali omejiti.

Na našem eteričnem telesu se vpliv stresa kaže v obliki zgoščene notranje avre, 
pomanjkanju energije na določenem organu, prenasičeni energiji na določenem organu 
ali energijskemu centru (čakri), zožani zunanji avri, upadlih žarkih zdravja in poškodbah na 
zaščitni mrežici določenega energijskega centra (čakre).

S paketom 6 prano terapij, ki jih lahko izvedemo v živo ali na daljavo, vplivamo na 
energijske centre, ki so najpogosteje vpleteni, kadar smo pod stresom. Namen prano terapij 
je, da očistimo, energiziramo in ozdravimo energijske centre.

Po vsaki posamični terapiji boste čutili hitro olajšanje napetosti in notranjo pomirjenost.

STRESNO 
ENERGIJSKI DETOX



CENA in POTEK 
 
Cena 

420 €
*DDV vključen
*plačilo možno v 2 obrokih po 210 €

Prvo seanso naredimo online ali v živo, kjer se tudi pogovorimo, kje je največji izziv 
povezan s stresom in kako ga bolje obvladovati. Prva seansa traja 120 minut in po 
pogovoru izvedemo prvo prano terapijo.

Ostalih 5 seans, ki trajajo približno 30 minut, poteka na daljavo. Za dan in uro njihove 
izvedbe se dogovorimo vnaprej. Pomembno je, da ste v času sprejemanja energije in 
zdravljenja odprti in bolj dovzetni.

Izvajalka vseh Pranic Healing® terapij je Urša Milavec, idejna in 
kreativna vodja Master Change Traininga in Master Energy Healinga. 
Urša je transformativni coach, NLP Mojster Praktik in Mojster Hipnoze z 
mednarodnimi certifikati dr. Richarda Bandlerja ter izvajalka zdravljenja 
z življenjsko energijo - prano, po metodi Pranic Healing Advanced® 
in Pranic Psychotherapy® by Master Choa Kok Sui. Diplomirala na 
Fakulteti za šport v Ljubljani.

Živel je na Filipinih, njegovi predniki pa so bili kitajskega rodu.
Bil je zelo uspešen poslovnež, po izobrazbi kemijski inženir, ter 
ustanovitelj Inštituta za notranje študije. Več kot 40 let je mojster 
Choa Kok Sui skupaj z visoko izobraženimi in usposobljenimi 
zdravniki, jogiji, terapevti in jasnovidci raziskoval obsežno področje 
znanosti in umetnosti energijskega zdravljenja. Po dolgotrajnih 
raziskavah je svoje delo, ugotovitve ter nauke predstavil javnosti 
v sistematičnih in poglobljenih učenjih, ki so danes v osnovi 
razdeljeni na dva sklopa: zdravljenje z energijo in osebni duhovni 
razvoj. Tako je razvil moderni sistem Pranic Healing® in Arhatsko 
jogo®. Vsa znanja je združil tudi v večjem številu knjig, ki so 
trenutno prevedene v več kot 30 svetovnih jezikov.

Veliki Mojster CHOA KOK SUI
(ustanovitelj Pranic Healing® sistema)

Več info in naročanje na: ursa@masterchangetraining.si ali pokličete na: 040/882-611


