


A technika, ami csak pozitívan
változtatta meg az életem…
A biológiai élet megjelenésének és fennmaradásának nélkülözhetetlen
feltétele a Nap. Ezért tanításaim 1. elemének a Napot választottam.

Nem véletlen, hogy az ember a Föld különböző, egymástól távol eső
vidékein ősidők óta istenként tisztelte a Napot, sőt azt is megértette, hogy
élete és egészsége érdekében a saját hasznára fel is használhatja.       
Én kazah és orosz ismerőseim révén ismertem meg azt a Kazahsztánból
kiinduló napnézési gyakorlatot, amelynek napi használata nem kevesebbet
hoz, mint az egyén egészségét és boldogságát. 

De még mielőtt a módszer részleteiről mesélnék…
Nézd meg ezt a videót a Napról!
https://www.youtube.com/watch?v=87F4VhQAfYs

Miért fontos nekünk a napfény?
A Nap a tudomány szerint égitest, a mítoszok szerint Isteni élőlény.
Grandpierre Attila magyar csillagász, fizikus a naptevékenység
kutatása alapján igazolta, hogy a Napban zajló folyamatok
szervezetten zajlanak, sőt mi több, nem csak megtörténnek, hanem
bizonyos rendező elvek mentén végbemenő cselekedetekből
adódnak, tehát a Nap él! Ezt az élet kód információt hozza el a Nap
sugara a fény segítségével a Földre. Ennek megértése révén válik
világossá, hogy miért igaz: ha Nap nincs, élet sincs. 
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A Nap élteti a növényeket, csodálatos folyamaton keresztül magukba
szívják a fényt, nem véletlen, hogy a növényi táplálékok az
egészségesebbek, közülük is főleg azok, amelyek a föld felett
teremnek.

https://www.youtube.com/watch?v=87F4VhQAfYs
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Úgy 10 évvel ezelőtt Budapesten vendégségbe mentem egy kazah
családhoz, ahol bemutattak nekem egy moszkvai hölgyet. Azt kérdezte
tőlem, hogy szeretném-e megismerni az egészséges és boldog élet
titkát. Ugyan ki ne szeretné? 

Szóval mi is az a Napfürdőzés?

Hatással van az összes életformára, ezért amikor mi magunk
befogadjuk a napfényt, az változásokat generál a szervezetünkben is,
olyannyira, hogy általa tudunk jobb hangulati, egészségi állapotba
kerülni. A napsütés bizonyítottan javítja a depresszióban szenvedők
állapotát, jó hatással van a kedvünkre, életérzésünkre.

A napfény által jut A és D vitaminhoz a szervezetünk, és még lehetne
sorolni számos jótékony hatását. 



A kártya egyik oldalán ott ragyogott a Nap, a másikon pedig valamilyen
orosz nyelvű szöveg volt látható. A beszélgetés folytán a szövegről
kiderült, hogy ujgur nyelven íródott és az nem más, mint a módszerben
alkalmazott régi mantra. Ma új mantrát használunk, amit a továbbiakban
közlünk.

Megjegyzés: érdekes egybeesés, hogy a Nap nézést pont Szvetlánától
tanultam meg, a Szvetlána név “szvet” tagja pedig éppen fényt jelent! 

Kérésemre megtanította a mantrát, elmondta, milyen testhelyzetet kell
felvennem a Napfürdőzéshez, mikor és milyen módon kell a Nap felé
fordítani az arcom, majd ki is próbáltuk magát a Napfürdőt. 

Legnagyobb meglepetésemre ez a ragyogó égitest egyáltalán nem
zavarta a csukott szememet.

A tanítás folyamán kiderült, hogy a Napfürdő nagyon könnyen, önállóan
kivitelezhető, csak az egyéntől függ, hogy csinálja-e, mindegy, hogy az
illető férfi vagy nő, nem függ az ember vallásától és bőre színétől, s
időtartamában is nagyon rövid, egy alkalom mindössze 3 percig tart. 

Ezek után megittuk a Napfürdőzés után azonnal kötelezően
elfogyasztandó fekete teát, amit minden alkalom után okvetlenül meg
kell inni. Szerepe nem más, mint olyan energetikailag aktív folyadék
bevitele, amely a Napfürdő közben a testben “elégetett” negatív anyagok
távozását segíti elő, tehát segíti a  test méregtelenítését.
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Természetesen igen-t mondtam neki, mire elkezdett közeledni felém egy
bankkártyához hasonló műanyag kártyalappal, és ezt mondta: 

"Átadom Neked életed arany kártyáját, egyben megtanítom Neked azt az
egyszerű, általad is könnyen kivitelezhető módszert, amit egy életre
jegyezz meg - segítségével egészségessé válhatsz, sikeres és boldog lesz
az életed, csak csináld!"
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Figyelem!
Jelen bevezető csak általános, kedvcsináló információkat tartalmaz. 
Az önálló próbálkozás nem javasolt, kérdd a személyes betanítást! A
napfürdőzést mindenki a saját felelősségére végzi. 

Mit adott nekem a Napfürdőzés?
Most pedig azt kérdezheti a kedves Olvasó, hogy számomra milyen
változásokat hozott és hogyan vált be a Napfürdő. Két nagyon fontos
dolgot meg kellett fogadnom: követni a pontos technikát és folyamatosan
alkalmazni. Ezzel kialakult a teljes automatizmus, amint észreveszem a
Napot, azonnal sikerül ráhangolódni és felvenni vele a kapcsolatot. Mindez
azért is alakult így, mert ez a - ma már - rutin abszolút örömmel tölt el.
Ráadásul, mióta ennyire közeli kapcsolatba kerültem a Nappal, úgy érzem,
hogy a csodák csodái történnek velem. 

Az életem minden területén beindult az Élet. Emberi kapcsolataim
letisztultak, kiegyensúlyozott családi kapcsolatokban élek, mindig van
munkám, a fizikai világom, lehetőségeim megsokszorozódtak, az
élethelyzeteket jól kezelem, az egészségem, korom ellenére, jó és stabil. A
Napfürdő életem nagy ajándéka, örökre esszenciális része marad
életem napjainak, és valóban kialakult az a meggyőződésem, hogy ennek
az ajándéknak is köszönhető, hogy egészséges és boldog vagyok. 



Megértéssel, hittel és kitartással
mindenkinek sikerül elnyerni az
egészséges és boldog életet. 

Ha szeretnél harmonikusan, egészségesen és sikeresen élni, ha van
benned elég kíváncsiság egy új kihívás iránt, rendelkezel kitartással a
kivitelezéséhez, akkor boldog hőse leszel ennek a Rólad szóló mesének…
Elsajátításában szívesen segítek, hogy tökéletesen tudd végezni a
Napfürdőzés gyakorlatát bármikor, bárhol, egyedül! 
Ehhez kérj időpontot itt:
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A Napfürdőzés lépései
Az egészséges és boldog élet megvalósításának legegyszerűbb és
ráadásul legolcsóbb módja egy egyszerű családból származó kazah ember
által kifejlesztett módszer, melynek mindössze 3 eleme van.

1Az új Élet-kód mantra ismételgetése

Az “Élet-kód” helyes kiejtése fonetikus leírás alapján a következő:

Áljá, Áljá, Áljá, Áljá, Áljá, Áljá, Áljá, Áljá

1 - 8 - 10 - 18 - 22, 1 - 8 - 10 - 18 - 22 

Áljá, Áljá, Áljá, Áljá, Áljá, Áljá, Áljá, Áljá

IDŐPONTOT KÉREK

Kazahsztán - Az élet völgye, ahonnan a Napfürdőzés származik. 
Nézd meg a videót ide kattintva!

https://legyboldog.hu/napnezes-idopontkeres/
https://www.youtube.com/watch?v=CvLxtINodDA


A mantra Áljá szavának jelentése: újszülött, igen, az az egyén, akiben
megszületik a Nap, azaz önmaga, isteni énje.
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Az “Élet-kód” gondolatban vagy fennhangon történt kiejtése következtében
megnyílik felettünk a Teremtő által felénk bocsátott energiafolyam, amely
a testünkbe kerülve megsemmisíti a bennünk lévő negatív
rezgéseket.
Az energiafolyam csak bizonyos ideig van velünk, a mantra
ismételgetésének befejezése után megszűnik, hogy emberi szabadságunk
továbbra is fennmaradjon.
A Teremtő felénk semmiféle erőszakos beavatkozást nem alkalmaz, s a
ránk irányuló munkát is csak akkor kezdi meg, ha erre megkérjük azzal,
hogy elmondjuk az “Élet-kódot”.
Minél többször ismételjük, a Teremtő annál több tisztítást, tökéletesre
törekvő korrekciót végez a szerveinkben és a tudatunkban egyaránt. 

Az Áljá szó energia töltéssel rendelkezik.

Amennyiben egy negatív gondolat megjelenése után azonnal kiejtjük az
Áljá szót, úgy ezzel meg tudjuk szüntetni az adott gondolat negatív
következményeinek kialakulását a közeli energia rétegekben, valamint
megakadályozzuk ezzel a negativitás megvalósulásának mindenfajta
lehetőségét is.

Az “Élet-kód” hangos változatát e-mailben kérheted. Írj nekem a
hajnal@legyboldog.hu címre!

mailto:hajnal@legyboldog.hu


Fekete (etken) tea fogyasztása

Miután a fekete teát a nap folyamán többször kell inni, hatékonyabb, ha
előzetesen tea koncentrátumot készítünk, ami aztán hígítva többszöri
adagokra elég. A tea koncentrátum elkészítéséhez alkalmazzunk egyszerű
fekete teát. Jobb, ha tealevélből készítjük, forrázással, de a filteres is jó.

Öntsünk a teás csészébe az elkészített koncentrált teafőzetből ⅕
mennyiséget, adjunk hozzá ízlés szerint további forró vizet, majd egy kevés
tejet és sót, ízlés szerint (ajánlott só adag 2 dl-es csészéhez a teáskanálnyi
só ötöde vagy fele). 

Én ezt is leegyszerűsítettem, belemártom a teás kanalat a kész teába,
majd belemártom a teás felületű kanalat a sóba, és amennyi ráragad, az
pontosan elég szokott lenni a teához.
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Nem mindegy, hogy milyen fajta sót használunk! Használjunk tiszta
nátrium kloridot, azaz jódozatlan étkezési sót. Amennyiben csak
jódozott só áll rendelkezésre, úgy a jódot belőle a só hevítésével lehet
eltávolítani. Vagy akár el is lehet párologtatni, ha a sót vékony rétegben
kiszórjuk egy tárolóedénybe és egy hétig fedél nélkül szellőztetjük.

A teás kanalat jobb kézben fogva 10-szer keverjük meg a teát,
kötelezően az óramutató járásával megegyezően és közben mondjuk a
mantrát. Ezzel egyúttal energiaital lesz belőle.

Áljá, Áljá, Áljá, Áljá, Áljá, Áljá, Áljá, Áljá
1 - 8 - 10 - 18 - 22, 1 - 8 - 10 - 18 - 22
Áljá, Áljá, Áljá, Áljá, Áljá, Áljá, Áljá, Áljá
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Figyelem! 
Pontosan a sós fekete tea tejjel, és csak ez a tea képes ezeket a méreggel
telt maradványokat, elpusztított sejteket kivezetni a szervezetből.
Ha a fenti módon elkészített tea bevitelét nem vesszük komolyan, akkor
kellemetlen érzéseket élhetünk át a megsemmisített sejtek bomlási
anyagának hatásai miatt. Naponta legalább 1,5-2 liter fekete tea
bevitelére van szükség, de mivel szinte itatja magát, akár több is
fogyasztható belőle.

A test és szellem tökéletesítése folyamán a sérült, beteg és mutáns sejtek
a Nap mikro és makro elemei hatására elégnek. Eközben méreg tartalmú
salakanyag keletkezik, amit okvetlenül el kell távolítani a szervezetből. 



A Nap felé naponta többször ajánlatos fordítani az arcunkat, minimum 3
alkalommal, de alkalmanként max. 3 percig. Mielőtt ezt megtesszük, a
ráhangolódás érdekében okvetlenül mondjuk el az Élet kód szövegét.
Miközben fürdőzünk a sugarakban, ismételgessük az Élet kódot. Ezzel
fordulunk oda a Teremtőhöz, hogy adjon egészséget nekünk és
hozzátartozóinknak, segítsen a személyes problémáink - legyen az bármi -
szerencsés megoldásában. 

Ebben a folyamatban strukturális változások zajlanak az
agykéregben, a DNS-ben, majd a szövetekben, aminek eredményeként
változik a szervek állapota. Elhalnak a már idejétmúlt, számunkra zavaró
programok és újak, pozitívak nyílnak meg helyettük. 

Mi a megfelelő helyszín a Napfürdőzéshez? 
Mindenképpen egy nyugodt, csendes helyet válasszunk, ahol kevés a
zavaró tényező, jól érezzük magunkat és senkit nem zavarunk.  
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A Naposok közötti kapcsolattartás és
közös találkozók látogatása

Minden hónap 1-én és 18-án megrendezésre kerülnek a Nap találkozók –
azaz a módszert alkalmazók személyesen is találkozhatnak.
Kazahsztánban a tanítványok a Teremtőtől telepatikusan érkező új
információkat kapnak. 

Az adott településen megrendezett találkozó résztvevői megosztják saját,
vagy mástól hallott érdekes tapasztalataikat a módszerrel kapcsolatban.  A
találkozókon a résztvevők testén a Teremtő nagyon erős, pozitív
energiafolyama halad át. Minden közös találkozó újabb lökést ad a
tudat megnyitásához.
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Energetikai tisztítás folyamata
Ezeket a tisztításokat mindenki önmagának képes elvégezni. A szeánszok
kivitelezésének leghatékonyabb időpontja naponta 10:00, 14:00 és 17:00
óra.

Nehéz esetekben ajánlott 3-szoros mennyiségben végezni a szeánszokat,
pontosan a megadott időpontokban.

Hogyan vitelezzük ki a
Napfürdőzést?

Zárjuk ki a külső gondolatokat, a jobb tenyeret helyezzük a fejünk
fölé és mondjuk el az Élet kód szövegét, ezzel hangolódva a Napra.

Most, hogy a főbb lépéseket összefoglaltuk, nézzük a Napfürdőzés
kivitelezésének pontos technikáját.

Kis idő eltelte után tegyük át a jobb kéz középső ujját a jobb
bordaív alsó, kiálló részéhez és szorítsuk alulról felfelé. Ebben a
helyzetben tartsuk az ujjat addig, amíg el nem telik maximum
összesen 3 perc.

Ennek végeztével ejtsük ki az “Áljá – men esz” szókapcsolatot, ezzel
egyidőben mindkét tenyérrel végezzünk simító mozdulatot a
testünk teljes hosszában lefelé, fejtől lábig a föld felé. 

Majd az “Innik balam” szavakkal (könnyű, mint egy gyerek) emeljük
fel a karjainkat, tenyereket nyissuk ki szélesre a fejtől eltávolítva, így
üdvözölve és megköszönve a Napot. Ezzel a szeánsz befejeződik.



IDŐPONTOT KÉREK
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Tanuld meg a technikát
szakértő segítséggel!

Ahhoz, hogy megtapasztald a módszer pozitív erejét, ajánlott
eljönnöd személyesen a betanításra, de ezt online is el tudjuk

végezni, kérésre szívesen megmutatom!

Kattints a gombra és kérj időpontot a betanításra!

https://legyboldog.hu/napnezes-idopontkeres/
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A Napfürdőzés lépései képekben
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Gyakori kérdések...
Nem káros?

Nagyon fontos, hogy ismerjük a pontos technikát. Kérj időpontot a
betanításra, hogy nyugodtan, magabiztosan tudd végezni!

Mennyi ideig lehet ezt csinálni?

Kezdésnek néhány másodperc is remek. Ez fokozatosan, apránként növelhető.
A javaslatom maximum 3 perc naponta minimum 3 alkalommal.

Mikor érdemes végezni? Mi az ideális időpont?

Kezdőként, amikor még ismerkedsz a technikával, a legjobb választás a
napkelte és a napnyugta. Később, ha már magabiztosan végzed a gyakorlatot,
a nap bármely szakában végezheted.

Az önálló próbálkozás nem javasolt, kérdd a személyes betanítást! A
napfürdőzést mindenki a saját felelősségére végzi. 

Figyelem!

IDŐPONTOT KÉREK

Megértéssel, hittel és kitartással mindenkinek sikerül elnyerni
az egészséges és boldog életet.

Kattints a gombra és kérj időpontot!

https://legyboldog.hu/napnezes-idopontkeres/


ÉRDEKEL A BOLDOGSÁG START

A Nap, mint az élet első feltétele,
csak a program első eleme…

Ismerkedj meg a Légy boldog! program többi elemével is, amelyek az élet
további területeit taglalják (levegő, víz, táplálkozás, mozgás, alvás, ki vagyok
én, stb.), hiszen az ezekkel kapcsolatos információk is elkerülhetetlenek a
harmonikus személyiség kialakításához.

Ahhoz, hogy lehessen tudni merre induljunk, mit érdemes fejleszteni, mi
lenne az útkeresőnek a legjobb, érdemes részt venni egy személyes
beszélgetésen. Ez a Boldogság START beszélgetés, ami ingyenes.

https://legyboldog.hu/boldogsag-start/


Maradjunk kapcsolatban!

Ajánlanád valakinek?

A könyv részleteit vagy egészét sokszorosítani, fénymásolni,
beszkennelni vagy nyilvánosan felhasználni csak a szerző írásos
engedélyével lehet!

Kérlek, hogy ezt az e-bookot ne add tovább! Ha van olyan barátod,
ismerősöd, családtagod, akinek szívesen ajánlanád a módszert,
küldd el neki ezt a linket: https://legyboldog.hu/napfurdozes/

https://legyboldog.hu/napfurdozes/

