
TRANSZPERSZONÁLIS ÁLOM PÁRNÁK AZ 
ŐSI TITKOS TUDÓ EMBEREK 

ELJÁRÁSMÓDJÁVAL A JÉGKORSZAK ELŐTTI 
IDŐKIG VISSZAMENŐEN 

 
Szimplán pihenve is, ugyan akkor intenzíven átjár relaxáció, pihenés, alvás, álomtalan mélyalvás 

közben és dolgozik a használón a párna: 
 
 

 

- Születési képletre személyre szabott állatövi jegy (Életút kisiklásból való visszatérésre, 
reharmonizálásra ajánlott, hogy azokkal a feltételekkel és fejlődési utakkal élje az életét, ami eleve 
hozzá tartozik. Mert sokan elveszítik az életük közben ezt. Ez nem egyenlő a sorsfeladati 
swahdharmával. Ez a kapacitással és eszköz és kvalitás és állapotok atomjaink eredendő meglétével, 
amit élet közben elveszítenek és lélekvesztetten élik sokan életüket. Ezt alap párnaként minden 
párna mellé kellene használni alváshoz. Erre rátenni a másik párnát): Mikor születtél, hol születtél, 
hány órakor lehetőleg percre pontosan – Ez fontos a létesülő természet meghatározása miatt a 
használónak. 

 

- Asztrális – Mentális – Éterikus  - Ártó energiás támadások csökkentésére, majd az aura 
helyreállítására 

 
- Energetikai Rendszer Helyreállítására 

 
- Energetikai Rendszer Erősítésére 

 
- Energiavámpírok ellen a környezetünkben való immunitás növelésére, majd az általuk elrabolt 
energetika helyreállítására. 

 
- Túlvilági szimpatikus kvantum erő mezővel, létbirodalmakkal való összekapcsolódásra (Segítő erők, 
Tudatok, angyalok, dákinik, különféle hierarchikus minőségek, kérés szerint) 

 
- Swahdharma \ Sorsfeladat inspirációs energiák megélésére 

 
- Korrektor tudatfunkciókra Párna avagy a nagy integrált egyensúlyban lévő harmónia generálására, 
ha a fejlődése valakinek egyoldalú, vagy túlcsúszott egyik szintje, akkor segíti serkenteni, 
kiegyensúlyozni a fejlődési vonalait 



 
 

- Maró vizek, kábítószerek, galvanizáló befolyások, tudattalanba vezető ösvények árnyék erők 
hatásait áttranszformáló, energetikát ez ügyből helyreállító párna  

- Mások által ránk pakolt karmikus terheknek a kioldása, levétele (Ajánlott mellé az energetikai 
rendszer erősítésre készült párna is felváltott használatra) 

 
- Szervek kiegyensúlyozását, gyengébb szervek erősítésére, a teljes szervezet és egész lény 
szemszögéből nézve (ha valamelyik szervvel gond van) 

 
- Ártó entitánsok, démonok, pokol birodalom túlvilági lényei ellen való védelem transzperszonális 
régiókból (Nagyon erős behatásnál tompítja, és fokozatosan oldja. Ez alól kivétel a sors és 
transzformációs céllal történő összeomlás, ahol az egyént a magasabb énje ijesztegeti a fejlődés 
miatt sötét erőkkel, hogy az egója ezáltal összeomoljon. Ezt úgyis Arun állapítja meg mikor kinek mi 
való és tényleg az való-e) 
 
- Munkahely és környezeti problémák, megterhelésekre való védelem, egyéni cél felé való támogatás 
(fontos az egyéni élethelyzet és szükséglet, kívánság) 
 
- Tudati fejlődéshez kötött vertikumi kompozíciók (speciális mesterekhez, létrendekhez való fejlődési 
kapocs, asztromentális krizma erősítése, szintetizáló egregorokhoz) 
 
- Megérzéseket és látomásokat elősegítő párna (Látnokpárna) 
 
- Szerelmi érést segítő párna, hogy az egyén vonzó legyen. (Nem szerelmi kötés, mert az nagyon 
súlyosan vissza üt. Hanem az egyén ahol tart, és ahogy kompatibilis lehetne valakivel, akit vonzani 
szeretne, akkor segíti serkenteni a változás és tudatos fejlődés folyamatát a párna használójánál. Ez 
fontos!)  
 
- Párok helyzetéből bölcselkedést elősegítő párna. Dupla párna. (3 szinten dolgozik: 1. Sérülő felek, 2. 
Emésztgetése a bajoknak, 3. Mérgezett kapcsolat.) Mindegyik szinten intuíciót, bölcsességet serkent, 
ahol épp a felek érzik magukat, felsőbb szintről megláthatják mi való nekik a további energia rablás és 
lelki fojtogatás, vagy boldogtalanság helyett. 
 
- Tanulást, és ahhoz tartozó képességeket segítő párna (Agyféltekék és központok összehangolását is 
elősegíti. Tantárgy és elsajátítani kívánt szakterület szintjén is fontos tisztázni. a célt) 
 
- Nyelvtanulást segítő párna (A Tanulási párna is tökéletes erre, ugyan ekkor ez specifikusan belépteti 
az adott nyelv fajszellem kvantum erőmezejébe determinálni a nyelv integrálását magasabb síkokon 
az egyénben.) 

-Káros elektroszmog, wifi, 5g sugárzást tompító párna  
 
 

 



PLUSZ NEMES FELHASZNÁLÁSI ELIT PÁRNA KATEGÓRIÁK 

 
- Tudatos álmokhoz és a bennük végzett munkát segítő párna 
- Saját reakciókat gondolati, érzelmi, testi szinten kívülállóként megfigyelő serkentés a szellemi 

praxis segítéséhez 
- Meditációt elősegítő párnák (vonal specifikus) 
- Túl pörgő, kattogó elme lecsillapítását segítő párna  
- Alfa-Théta és egyéb agyhullám segítő párnák 
- Koncentrációt segítő párnák 
- Teremtést segítő párnák az adott célra fókuszáltan (Egyik legösszetettebb csúcs termék. 

Ajánlott mellé Teremtő Frekvencia hullám is.) 
- Speciális ütközők, én hárítási mechanizmusok kioldására amennyiben negatívak azok 

számunkra. Ha pedig alul működik, vagy szükségünk lenne egy szerkezeti mechanizmusra 
annak a helyreállítására. (Ez szakmai konzultáció szintjén eldönthető horizontális és fejlődési 
cél szempontjából is.) 

- Elfojtások, Elnyomások kioldását, feldolgozását segítő párna (Szaturnusz témaköréhez 
tartozik – Bak, és vízöntőhöz társítható ide javallott konstrukciós perspektívák) Szégyen érzet 
és lelkiismeret elhallgattatási funkciók kezelése, kioldása, mert ez mind az elfojtási 
mechanizmusok mögött álló tendenciák. 

- Regressziónak, visszaesésnek ellenhatást segítő párna (Ide tartozó Hold és Káros Venus 
hatást befolyás csökkentési eljárások 

- Szükséglet hierarchia piramis helyrerakása 
- Alaklélektani gubancok helyreállítását serkentő kisugárzás 
- Életöröm párna neurózisok kioldására 
- Rossz belső iránytű helyreállítása, hamis önképek esetén (Amikor valaki nem tart ott érési 

folyamatként, amikről beszél. Ezt másnak is lehet venni ajándékba, ha úgy érzi valaki, hogy 
értés nélkül locsog az illető olyat, ahol még nem tart, és a hatásai viszont katasztrófálisak.) 

- Rossz és téves irányú kikristályosodási folyamatok lebontását segítő hatások 
- Interperszonalitási energetikát, kommunikációt serkentő párna eladók részére 
- Interperszonalitási energetikát, kommunikációt serkentő párna tanárok részére 
- Interperszonalitási energetikát, kommunikációt serkentő párna üzletemberek részére 
- Szülők számára gyerekük kapcsán, ha szereptévesztés és inkongurencia van létrehozva a 

gyerek fejlődésében, fontos korrekciós serkentés 
- Szülő – gyerek kapcsolati energiák és folyamatok rendezésének serkentése 
- Preperszonális traumák oldása, és becsatornázása helyes irányba a felszabadult energiát  
- Családi mátrixban lévő terhek lekötése és kioldás helyett átcsatornázása energetikailag az 

igénylő karaktere és igénye szerint 
- Személyiségfejlődő bekebelezési, belakási, meghaladási szakaszban lévő rendbetételt segítő 

folyamatok serkentése 
- Feldolgozás folyamatát akadályozó erők, bevésődések, entitánsok, lenyomatok, traumák 

oldását és átcsatornázását segítő serkentések 
- Agresszió, acting out kezelési folyamatok oldásának serkentésére, támogatására 
- Gyávaság, félelmek karakterfixációk átalakításának segítéséhez 
- Téves megküzdési attitűdök és sémák átalakításához, és helytálló konstrukciók 

integrálásának segítéséhez 
- Emberi játszmák ellen való védekezés, interperszonális fejlődés támogatására 



GYÓGYÍTÁSI KEZELÉSI ÖSVÉNYEKET SEGÍTŐ KATEGÓRIÁK 
- Ayurveda kezeléseket segítő párna 
- Akupunktúrát segítő párna 
- Energia gyógyászatot segítő párna (Ide tartozik a Reiki és az összes energiával gyógyító 

módszer) 
- Bach virág terápiát segítő párna 
- Kineziológiás eljárásokat segítő párna 
- Pszichológiai terápiákat a céllal és végkimenetellel összehangoló serkentő párna 
- Szakrális Frekvenciák Hullámai csomagokhoz passzoló párnák 

 

 

MÍTIKUS TRANSZFORMÁLÓ ERŐK AKTIVÁLÁSA 
TRANSZPERSZONÁLIS ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSSAL KATEGÓRIÁK 

KOMOLY BELSŐ MUNKÁHOZ CÉL ÉS IGÉNY SZERINT – Avagy hogyan 
mosson át alvás közben az alábbi mediális közegként szolgáló 

fejlődési mítoszok célod szerint? 
- Magyar népmesék mítikus ereje (Célhoz kötötten) 
- Bhagavad Gíta 
- Dhammapada 
- Kedvenc eposzod és mítoszod, illetve amit egyéni coaching közben ajánl Arun  

 

EGYÉB FONTOS PÁRNÁK 
 

- Plusz Ajánlott vendégségben tartózkodáshoz káros behatásokat tompító párna, ha 
kellemetlen helyen kell tartózkodni pár napig. 

- Szekták és káros egregorok ellen ható párna. 
- Téves, ártalmas filozófiák és káros hatások felszámolása, amik a kiteljesedést egyén 

természete és egyben célja szerint gátolják.  
- Perspektívát szűkítő, látószöget szűkítő befolyások és én fixációk kioldását segítő párnák. 
- Káros sok gyógyszerhasználat után regenerálást és vitalizálást segítő párnák. 
- Szervekhez kapcsolódó pszichés traumák leoldása és átcsatornázása megfelelő harmonikus 

szervezeti és pszichés működésbe. 
 

 
Fontos, hogy vannak igényei mindenkinek, ezért közösen átvizsgáljuk az igénylővel, hogy magasabb 
dimenzióból tényleg arra van-e szüksége, vagy valami más típusra.  

Amennyiben több „feketelyuk” van valaki életében, ahol szükség lenne több párnára, és nincs rá 
kerete valakinek, akkor ahol legjobban szorít a cipő, a közös vizsgálás eredményeképpen 
megállapítjuk a leges legfontosabbakat hierarchikus szempontok és igények alapján. 

Részletekről érdeklődni és igényelni a +36 70 704 1958 számon lehetséges Nwadike Ildikónál. 


