
Gre za napredno in celostno komplementarno metodo sodobne energijske medicine za zdravljenje 
in lajšanje vseh vrst psiho - fizičnih težav, kjer se uporablja življenjsko energijo, chi oz. prano iz okolja. 
Terapija je naravna, neinvazivna, varna, sproščujoča, neboleča in nima nobenih stranskih učinkov.

Primerna je tudi za nosečnice in otroke.

Prinaša izjemne rezultate tako pri fizičnih kot psihičnih in čustvenih težavah. Kadar gre za sistemske in 
kronične bolezni ne nadomešča sodobnih medicinskih prijemov temveč jih nadgrajuje, da bodo njihovi 
učinki hitreje vidni in občuteni.

Kako poteka Master Energy Healing
Master Energy healing sestavljata Advanced Pranic Healing® in Pranic Psychotherapy® in se izvajata 
brez dotika, na podlagi diagnoze in po točno določenih standardiziranih protokolih. Po predhodnem 
pogovoru, ki je namenjen osvetlitvi težave, zaradi katere je klient obiskal terapevta, se s pomočjo 
naprednih tehnik očisti in odstrani nakopičena stresna energija iz energijskega sistema (avre in čaker), ki 
na fizični ravni povzroča napetost, stres ali bolezen. Po čiščenju se dovaja svežo življenjsko energijo, da se 
spodbudi porocese samozdravljenja. Med pranotrerapijo lahko klient sedi, leži ali stoji.

Čudeži so fantastični dogodki, ki izkoristijo skrite zakone narave, ki se jih večina ljudi 
niti ne zaveda. Čudeži ne kršijo zakonov narave, oni pravzaprav bazirajo na njih.
- Master Choa Kok Sui ( ustanovitelj in utemeljitelj Pranic Healing® sistema)

Master Energy Healing
Energijska terapija po sistemu Pranic Healing®
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Kako poteka zdravljenje
Po predhodnem pogovoru, kjer klient predstavi svoje težave (zaželjena je tudi medicinska 
dokumentacija), se izbere najprimernejši protokol, ki je sestavljen iz standardiziranih korakov zdravljenja.

Seanse si po potrebi sledijo vsake 3 do 7 dni, dokler klient ne občuti izboljšanja oz. se bolezen ne 
pozdravi. Pomembno je vedeti, da se pri resnih sistemskih in kroničnih boleznih priporoča, da pacient 
nadaljuje tudi z konvencionalnim- klasičnim zdravljenjem oz. terapijo. S praničnim - energijskim 
zdravljenjem mu pomagamo povečati nivo energije, pospešiti procese samozdravljenja in hitrosti 
zdravljenja nasploh. Po prvem srečanju v živo, lahko s terapijami nadaljujemo v živo ali na daljavo.

PRANIC PSYCHOTHERAPY®

Praniča psihoterapija, ki jo je razvil Mojster Choa Kok Sui temelji prav 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, negativnih miselnih in čustvenih entitet, jih 
zakrpamo in jim dovedemo energijo. Poleg tega klienta podučimo, kako lahko pridobiva energijo iz 
univerzalnega polja skozi kronsko čakro, (ki se nahaja na vrhu glave), kako sam vzdržuje svojo avro 
čimbolj čisto ter se zaščiti pred vplivi stresa iz okolja in ljudi, s katerimi je dnevno v interakcijah.

Gre za serijo strategij z uporabo prane (življenjske energije) z namenom, da odstranimo negativne 
vplive in jih nadomestimo z pozitivno, čisto in zdravo energijo.

Cena 
1 seansa - trajanje od 30 do 60 min - (odvisno od težave): 60€
*DDV vključen
*Potrebne so najmanj 4 seanse oz. več
*Za Paket 10 seans priznamo 10% popust 540€

Naročite se po mailu: ursa@masterchangetraining.si ali pokličete na: 040/882-611

ADVANCED PRANIC HEALING®

Najnaprednejši sistem energijskega zdravljenja, ki uporablja 

barvne prane

Advanced Pranic Healing® predstavlja velik preboj v moderni 
energijski medicini in zdravljenju. Vsebuje najbolj napreden 
sistem zdravljenja, z uporabo barvnih pran ali chi, kar pripelje 
do hitrega zdravljenja širokega spektra bolezni. Od sistemskih 
in kroničnih bolezni, kot so artritis, rak, sladkorna bolezen, do 
kožnih bolezni, prebavnih težav, nespečnosti, demence,...
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Za komplementarno in celostno ozdravitev psihičnih težav je potreben poleg psihoterapije tudi fokus 
na subtilno energijsko polje, ki obdaja naša fizična telesa. Več preberi v članku tukaj 
(https://svetkapitala.delo.si/mnenja/kaj-je-energijska-psihoterapija-in-kaksni-so-njeni-ucinki/)

S paranično psihoterapijo nudimo podporo pri zdravljenju vseh vrst odvisnosti (od alkohola, drog 
in cigaret,...), zmanjšanju stresa, depresiji, globokem žalovanju, histeriji, paničnih napadih in agresiji, 
kot tudi težavam s spanjem, anksioznostjo in halucinacijami. Skratka za karkoli povezano z našim 
psihičnim svetom in notranjimi procesi. Po prvem srečanju v živo, lahko s terapijami nadaljujemo v 
živo ali na daljavo.

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)
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