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Chi Enerji Küresi Kullanımı ile UYUMLAMA Alma

Herhangi  bir  Şifa  Sisteminin  tamamına uyumlamayı  almış  bir  master/eğitmen tarafından chi
enerji küresi (CHI-BALL) kullanılarak Uyumlama Enerjileri gönderilebilir.
 
Uyumlama  enerjileri  için  Chi-Ball  oluşturan  Master,  Uyumlama  enerjilerini,  varsa  sistemin
sembollerini uyumlama enerji küresine yükler, alıcının uyumlamayı alması için niyetini oluşturur,
hazır  olduğu  zaman  gönderimini  yapar.  Alıcı  en  uygun  olduğu  zaman  ve  ortamda  standart
uyumlama  seansı  için  hazırlıklarını  tamamladıktan  sonra,  kendisine  uyumlama  küresini
gönderen tarafından verilen niyeti yapar ve uyumlama enerjilerini almaya başlar. 

Önerilen Niyet Cümlesi:
''HASAN MAKAM TARAFINDAN BENİM İÇİN OLUŞTURULAN ...şifa sisteminin adı... UYUMLAMA
ENERJİLERİNİN  EN  YÜKSEK  HAYRIMA  OLMASINI  DİLEYEREK,  TÜM  KALBİM  İLE  UYUMLAMA
ENERJİLERİNİ ALMAYI DİLİYORUM''

ya da basitçe ; 
''Hasan  Makam  tarafından  benim  için  oluşturulan  ...  uyumlama  enerjileri  küresini  almayı
diliyorum.''   

diye kalbinizden geçirmeniz yeterlidir.

Chi-ball uyumlama yönteminde çoğu zaman enerji akışı daha hızlı olduğu için uyumlama süresi
biraz daha kısadır. 15-20 dk. arasında enerji  akışı  kesilebilir. Bazen de bu enerjiye ihtiyaç çok
fazladır, şifa enerjilerinin akışı bir süre daha devam edebilir. Alıcı dilerse daha fazla süre seansta
kalabilir  ancak  uyumlamanın  tamamlanma  süresi  en  fazla  20.dk.dır.      

Chi  Küresi(Chi-Ball)  ile  Uyumlama  yönteminde  zamanlama  düşünülmesine  gerek  yoktur.  Chi
enerji küresi istenilen zaman oluşturup belli zaman aralığı için gönderilebilir. Ya da uyumlamayı
alacak  kişinin,  Uyumlamayı  almak  için  niyet  edeceği  an-a  da  gönderilebilir.  Bu  durumda,
oluşturulan uyumlama enerji küresi o kişi etrafında dolaşır, çoğu zaman da taç çakranın biraz
yukarısında bekleyerek, gücünü koruyarak varlığını devam ettirir. Enerjiyi almaya niyet edildiği
anda uyumlama enerjilerinin akışı başlar.

https://sheepha.com/uyumlamalar/hazirlik/
http://akademi.holisticturkey.com/
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Chi UYUMLAMA Küresi oluşturma Yöntemi; (Uyumlama amacı ile oluşturulabileceği gibi ŞİFA
Küreleri de bu yöntem ile oluşturulabilir.)

1)  Chi enerjisini harekete geçirmek için Tai Chi, Chi Kong gibi bir teknik kullanabilirsiniz.
Şöyle ki; Ayakta durun ve avuç içleri yukarıya bakacak şekilde kaldırın, bir kaç derin nefes alın.
Enerjiyi bedeninizde hissettiğinizde oturun ve zihinsel olarak yerküre ile enerjisel bağlantı kurun.

2)  Birkaç dakika zihninizi boşaltın ve uyumlama göndereceğiniz kişinin adını söyleyerek
niyetinizi oluşturun.
''...  (uyumlanacak  kişinin  adı)  nin  ...  (şifa  sistemine)  uyumlanması  için  uyumlama  küresi
oluşturmaya niyet ediyorum'' gibi..

 3)  Avuç içlerinin bir birine bakacak şekilde, aralarında 3-5 cm mesafe bırakın. Aldığınız
her  nefesi  verirken,  aynı  anda  vücudunuza  çektiğiniz  evrensel  yaşam  enerjisinin  sakral
çakranızda  birikerek  oradan  yükselip  omuzlardan  kollarınıza  ve  oradan  da  ellerinizden
avuçlarınızın  arasına  biriktiğini  imgeleyin,  kısa  bir  süre  sonra  avuçlarınız  arasında  bir  balon
varmış gibi hafif bir basınç hissedersiniz. Ellerinizi bir birinden yavaşça uzaklaştırıp yaklaştırın.
enerji  küresinin  giderek  büyüdüğünü  hissedersiniz.  Yaklaşık  60  cm  çapında  bir  küre  haline
geldiğini hissettiğinizde, zihinsel olarak kürenin içine -varsa o şifa sistemine ait sembol ya da
sembolleri- çizin. Chi enerji topunu oluşturdunuz, şimdi; sembol ve niyetiniz ile onu uyumlama
için kullanacaksınız. Farklı zaman saatte gönderecekseniz bunu niyetinize ekleyin.

 4) Ve  chi  enerji  küresini  göndererek  sesli  olarak  ya  da  içinizden,  “Bu  ...  Uyumlama
enerjileri küresini <<Kişi adı>>’na gönderiyorum.” Şeklinde söyleyin.

 5) Alıcı, niyet ettiği andan itibaren uyumlama enerjilerini almaya başlar ve yaklaşık 15-20
dk. içerisinde tamamlanır.

(Chi Uyumlama Enerji Küresinin, daha önceden tamamlanmış olması, kişinin niyet edeceği anda
enerji akışına hazır olması en uygun olandır. Fakat alıcının niyet ettiği aynı anda da eş-zamanlı
olarak siz küreyi oluşturmaya başlaya bilirsiniz. Sonuç aynıdır )

Selam Sevgi ve Dua ile ..
hasan makam
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Yasal Uyarı :
Tüm enerji çalışmalarında olduğu gibi, doğal şifa teknikleri tıbbi tanı ve tedavi için bir alternatif
olarak değil, tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Her zaman güçlü bir şekilde şunu tavsiye ediyoruz:
Sağlığınızla ilgili herhangi bir şikayetiniz varsa, mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

Eğitmen Sorumluluğu Gereği :

    Tüm şifa sistemlerinin temelinde, kaynak olan, Şifanın tek sahibi, yüce yaratıcı olan Allah'tır.
Verdiği  her  hastalığın  şifasını  da  vermiştir.  Biz  bilsekte  bilmesekte  şifayı  verene  sığındığımız
zaman , birer şifacı olarak şifayı doğru yerde aramış oluruz. Bu nedenle şifa seanslarınızın güven
içerisinde,  daha  derin  ve  kalıcı  olumlu  etkiler  sağlaması  için;  kullanılan  ''mantraların'',
''sembollerin'' ve ''şifacının'' sadece birer aracı olduğunun bilincinde olun.

  Şifacı  olarak  enerjiyi  biz  taşımıyoruz!  Sadece,  kendisine  Yaratıcı  tarafından  ''Ruh''
verilen(üflenen) tek canlı olan  insan olarak yaratıldığımız için, inandığımız her şeyi bu dünyada
gerçekleştirme  gücüne  sahibiz.  Ancak,  konu  metafizik  olunca,  başlangıçta  beş  duyumuzun
algılarının dışında, bilmediğimiz görmediğimiz bir alemdeyiz. Ne ile karşılaşacağımızı bilemeyiz.
Kanal olduğumuz frekans, Yaratıcı'nın şifası mı yoksa başka alemlerdeki varlıkların bir aldatısı mı?
Bu nedenle her zaman önerim ; Allah'ın hangi peygamberinin kitabına tabi iseniz, o peygamberin
öğrettiği gibi manevi olarak korunun. Allah isminin işaret ettiği manaya inacınız yoksa bile bir
eğitmen  olarak  önerdiğim  ,  Allah  kelimesini  mantra  olarak  kullanın  !  Kesinlikle  sizin  içinde
koruma sağlayacaktır. 

Bu nedenle bir genelleme yaparak; Nüfusunun %95 Kur'an'a tabi  olan(?) bir toplumun resmi
dilinde (Türkçe) hazırlanan bu Ders Notlarında , her şifa çalışmasında uygulayabileceğiniz öneriyi
sunuyorum :  

(Dil-den söyleyip, kalp-ten onaylayarak)

BAŞLARKEN :
BİLİP YA DA BİLMEDİĞİM TÜM HASTALIKLARDAN ve ŞERRLERDEN, ŞİFANIN TEK SAHİBİ  OLAN
ALLAH'A SIĞINIRIM.

NİYET :
ŞİFAYI VEREN ALLAH'IN ADI VE DE İZNİ İLE ... NİN ŞİFALANMASINA (UYUMLANMASINA) KANAL
OLMAYA NİYET EDİYORUM.


