Segítségkérők tájékoztatása a „kezelésről”

Segítségnyújtás a Fehér Sas Páholyban
Az első lépés minden esetben a segítség kérése. (Fontos, hogy a segítségkérő őszintén
elhatározza magát és kifejezze a szándékát.) Lehetőség van „táv- és kontakt segítségnyújtást”
kérni a Fehér Sas Páholy honlapján keresztül (http://www.fehersaspaholy.hu/?page_id=80).
Mindkét esetben egy személyes találkozással kezdődik a folyamat, egy előre egyeztetett
időpontban. (Gyermek esetén a szülő kéri a segítséget, és minden esetben célszerű, ha a
szülők elkísérik a gyermeket a tanácsadásra/gyógyításra). Először a segítségkérőnek
lehetősége van beszámolni a problémájáról a jelenlévő „gyógyító(k)nak”. Ezt követően a
segítségkérő, iránymutatást kap a problémáját illetően (miért alakult ki a helyzet, hogyan
tudja megoldani). Majd következik a szentélyben a „kontakt kezelés” (részletek lásd lejjebb).
A tanácsadás során a „gyógyító(k)” tájékoztatja a segítségkérőt, hogy hány kezelést célszerű
igénybe vennie és milyen eszközökkel segíthet saját magán az egyensúly mielőbbi
visszaállítása és fenntartása érdekében. Fontos: nem tanácsos a különböző energetikai
kezeléseket (Reiki, Pránanadi, Agykontroll, Bioenergetikai kezelés stb.) a Fehér Sas
Páholyban alkalmazott gyógyítással keverni! Vannak kezelési módok (pl.: Fitoterápia, Bach
virágterápia, svéd masszázs stb.) amelyek harmonizálnak a Fehér Sas Páholyban nyújtott
kezeléssel, ezek kapcsán érdemes a gyógyítás alkalmával a „gyógyítótól” tanácsot kérni.
Továbbá fontos tudni, hogy a Fehér Sas Páholyban nyújtott „gyógyítás” nem helyettesíti a
szakavatott orvosi kezelést, amellett, azt kiegészítendő érdemes igénybe venni. A „kezelés”
ideje kb. 30 perc (beszélgetés 10-15 perc +a szentélyben a közvetlen gyógyítás ideje 15-20
perc).

Alapszabályok: 1. A szentélyben kerülni kell a hangos beszédet, mert az megtöri a csendet, a
gyógyításhoz használt energiákat, és zavarólag hathat mind a gyógyítókra, mind az ellazult
páciensekre. 2. Amennyiben a páciensnek bármi kellemetlen érzést okoz, azonnal jelezheti a
gyógyítónak. A gyógyító minden ilyen kérést figyelembe fog venni. 3. Amennyiben a
páciensnek hosszú a haja, akkor azt úgy helyezze el, hogy a hát és a váll szabadon
hozzáférhető legyen. Ez történik a „gyógyítás” alatt:
1. A gyógyítás egy kis zenehallgatással kezdődik, ami segíti az érzelmek és a gondolatok
lecsendesítését. Ilyenkor érdemes a segítségkérőnek a szívére figyelni. „Amint felmerül
bennünk egy gondolat, csak tegyük félre, és tereljük vissza a figyelmünket a szívünkre.”
2. Ezek után következik a rituálé, ami felkészíti a gyógyítókat a tiszta energiák befogadására.
Itt a gyógyító kapcsolatba lép a pácienssel, aurájuk eggyé válik. Nagy megtiszteltetés a
gyógyító számára, hogy a segítségkérő bizalmába fogadja őt.
3. A következő fázis az aura tisztítása. Itt a felgyülemlett negatív gondolatok és érzelmek
nyomait tisztítja ki a gyógyító az aurából. Ez időnként finom és gyengéd érintéssel jár a fej és
a hát környékén.

4. Ezek után következik a gyógyítás, ami az energiaközpontokba és a gerincoszlopba
sugárzott fénnyel történik. Ez mindenkinél különböző helyen lehet, a kezeléstől függő
helyeken. Ilyenkor érezhet a segítségkérő forróságot vagy bizsergést a kezelés helyén.
5. Köszönetnyilvánítás zárja a szertartást. Ezek után a gyógyítók elhagyják a szobát. A
páciensnek még van ideje behangolódni a fizikai világra, és élvezhetik még egy kicsit a
szentély békés csendjét.
Beleegyezés: A gyógyító a kezelés során kapcsolatba lép a beteg aurájával, és beavatkozik a
segítségkérő energetikai rendszerébe, ezáltal próbál segíteni neki a gyógyulásban. A
gyógyulás minden esetben a páciensen múlik, a gyógyító csak segítséget tud nyújtani a
páciensnek, amennyiben ő befogadó a kezelésre. A segítségkérő megkapta a tájékoztatást, és
annak tudatában egyezik bele a kezelésbe.

