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NOTA MEDYCZNA 

Wszelkie porady lub nauki podane w niniejszej książce nie mają na celu 
zastępowanie porad i usług lekarzy, psychiatrów, psychologów, nie 
stanową też alternatywy dla profesjonalnego leczenia medycznego. 
Niniejsza publikacja nie podaje diagnoz oraz form terapii, ani nie 
rozwiązuje żadnych problemów medycznych i/lub psychologicznych. 
Przed wykonaniem jakichkolwiek ćwiczeń, które są częścią niektórych 
praktyk duchowych, zasięgnij porady swojego lekarza. 

 
 
 
 
 
Wydanie: IV, Katowice 2017 (wewnętrzne) 

 
 
 
 
Strona autora: www.piotrgorski.pl

http://www.piotrgorski.pl/
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Anteny prana 
narzędzia energii prana 

 
 
 

Anteny prana możemy wykorzystywać dzięki mistrzowi Ole Gabrielsenowi. Metoda ta  
przekazywana  jest  poprzez  dostrojenie energetyczne ( inicjację), którą przeprowadza 

uprawniony do  tego nauczyciel . 

Linia przekazu:  Ole Gabrielsen → Piotr Dacjusz Górski 

W 2014 roku otrzymałem dostrojenie oraz uprawnienia „Prana Źródło” 
do  nauki i  inicjowania w  prana swoich uczniów. 

Antena prana jest elementem, który przechodzi trwałe zmiany na poziomie 
submolekularnym w taki sposób, że działa jednocześnie jako odbiornik i nadajnik 
prana. 

Możemy wyróżnić trzy podstawowe anteny prana: 

Okrągłe anteny prana mogą być wykorzystywane do wody, oleju i wszystkiego,  
co służy do noszenia, np. do opasek owijanych wokół głowy. Wykorzystuje się je 
także do papieru, poduszek oraz jako filtry do telefonów komórkowych. Okrągłe 
anteny prana dobrze się sprawdzają jako odpromiennik. 

Jednostronne anteny prana można wykorzystać do tworzenia tzw. „płyt prana”. 

Jednostronne laserowe anteny prana można wykorzystać do wytwarzania 
kamieni czakralnych. Jest to najbardziej skoncentrowana wersja anteny. 

Poniżej można zobaczyć trzy rodzaje anten, które zostały wykonane na 
szklanym kamyku. Jedna strona jest płaska, pozostałe owalne. 
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Okrągła antena prana 
 
 

 
 

Jednostronna antena prana 
 

energia wychodzi z jednej strony, jak światło latarki 
 
 

Jednostronna laserowa antena prana 
 

energia jest skoncentrowana podobnie jak światło lasera 
 
 

Tworzenie anten prana 

Jeśli chciałbyś wykonać okrągłą antenę prana z wykorzystaniem szklanych 
kamyków, zastosuj się do poniższych kroków. 

Zanim jednak przejdziemy do ich omówienia, należy przedstawić jedną, 
wyczerpującą definicję. Niżej przedstawiam przykładowe oświadczenie, które możesz 
zmienić jak tylko chcesz. Jedyne, co jest wymagane to odczytanie go na głos jeden 
jedyny raz przed wykonaniem pierwszej anteny prana. Pamiętaj, że nie trzeba tego 
robić za każdym razem, wystarczy jednorazowy jego odczyt. 
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Należy dodać, że osoby, które chcą pracować i tworzyć anteny prana, 
musza przejść specjalne dostrojenie do energii prana. 

Oto wspomniane wcześniej przykładowe oświadczenie: 

Od tej chwili, gdy będę chciał określony przedmiot zmienić na antenę prana, wypowiem lub 
pomyślę jaki rodzaj anteny chcę. Następnie położę przedmiot na stole aby stał się anteną prana 
zgodnie z moją wolą. 

Instrukcja tworzenia – inicjowania anteny prana 

1. Weź przedmiot do dłoni i powiedz trzy razy: niech ten kamień stanie się okrągłą 
anteną prana. Wyrażając swoją wolę, spoglądaj na kamień, dotykaj go, obracaj. 
Jeżeli  antena  prana  ma  być  jednostronna,  wyrażając  swoją  wolę  wskaż  
z której strony ma wypływać energia prana. 

2. Połóż kamyk na stole na kilkadziesiąt sekund (minimum 30 sekund). 
3. Kamyk jest gotowy do użycia po upływie około 30 - 60 sekund. Ważna 

Informacja - maksymalna siła danej anteny jest osiągana po upływie nie 
mniej niż 15 minut od jej zainicjowania. 

Należy  zauważyć,  że  krok  pierwszy  nie  rozpoczyna  tworzenia  anteny  prana.  
W procesie tym nie korzystamy ze swojej własnej energii. Proces tworzenia 
rozpoczyna się gdy kamień umieścimy na stole. Dopiero wtedy rozpoczyna się cały 
proces inicjacji przepływu energii prana. 

 
 

Przykład zastosowania 
anten okrągłych 

Woda jako antena prana 

Znajdź małą butelkę (ok. 50-200 ml) i napełnij ją wodą. Jeżeli zamierzasz trzymać 
wodę przez dłuższy okres, użyj wody destylowanej. 

Wykonaj teraz okrągłą antenę prana z wody, zgodnie z wcześniejszymi 
instrukcjami wykonywania anten. Następnie stosuj 1-5 kropli pod język, 3 razy 
dziennie. Później możesz zwiększyć dawkę. Pijąc wodę prana powoli przekształcisz 
swoje ciało w antenę prana. 
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Energetyzowanie wody 

Wykonaj antenę prana z kawałka kartonu (może to być okrągła lub jednostronna 
antena prana). Połóż na nim butelkę  lub  szklankę z  wodą na około 2-15  minut. 
W tym czasie woda zostanie naenergetyzowana energią prana. 

 

Można również stworzyć okrągłe anteny prana z małych kamieni lub 
kryształów a następnie włożyć je do karafki z wodą. Dodatkowo można 
wykorzystać indywidualne działanie poszczególnych kryształów i kamieni. Warto 
aby w takiej karafce zawsze znalazł się kryształ górski. 
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Filtr na telefon komórkowy 

Aby stworzyć filtr, wystarczy wyciąć małą kartkę i zrobić z niej okrągłą antenę 
prana. Następnie należy umieścić ją w okolicach baterii telefonu. To pomoże 
zneutralizować negatywne skutki promieniowania. 

 

 
 

Olej: Do masażu jako „olej inicjujący/dostrajający”. 
 
 

Krata wirowa prana 

Weź 4 kamyki, z których wykonałeś anteny prana. Po umieszczeniu ich na planie 
prostokąta, z  minimum  jednym  metrem  odstępu  między  nimi,  utworzy  się  wir 
o właściwościach oczyszczających. Można to wykonać na przykład na podłodze,    
a także umieścić po jednym kamieniu na każdym rogu łóżka i pozostawić na noc. 
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Przykład wykorzystania 
jednostronnych anten prana 

 
 
 

Dyski prana 

Okrągły kawałek drewna/kartonu (4 cale lub 10 centymetrów średnicy). Możesz 
także użyć pustej płyty CD. Zaznacz jedną stronę, aby wskazać gdzie energia ma 
mieć swe ujście. Wykonaj jednostronną antenę prana. 

Woda i inne przedmioty mogą być położone na tarczy prana na 2-15 minut 
lub dłużej. Aby pozytywnie energetyzować przestrzeń wokół siebie, połóż dwie 
płyty na przeciwległych ścianach – jedna na przeciwko drugiej. Energia będzie 
odbijać się z płyt i wypełniać całe pomieszczenie. 

 

Energia transmitowana przez dyski prana przepełniają pomieszczenie 
i bezpośrednio wpływają na osobę siedzącą i medytującą. 

 
 
 

Dyski prana w sypialni. 
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Przykład wykorzystania 
laserowej, anteny prana 

 
 
 

Kamień czakralny prana 

Siedem szklanych kamyków, co najmniej jedna z ich stron powinna być płaska. 
Stwórz 6 jednostronnych laserowych anten prana oraz jedną jednostronną antenę 
tradycyjną. Przyklej antenę jednostronną na kawałku tektury. 

 

 
 
 

 
 

Połóż na podłodze lub na łóżku 6 kamieni odpowiadającym czakrom: 
korzenia,  sakralnej,  splotu  słonecznego,  serca,  gardła  i  trzeciego  oka.  Siódmy 
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kamień umieść blisko czakry korony (około 1 – 2 cm odległości). Następnie połóż 
się na podłodze lub na łóżku i wykonaj 20 minutową medytację oddechem. 

Możesz  także  wykorzystać   jednostronne   anteny   prana.   Takie   anteny 
w odróżnieniu od anten laserowych, obejmą większy obszar czakr. 

 
 

Kołek prana 

1 drewniany kołek (np. 5 cm wysokości i 1 cm grubości). Wykonaj antenę laserową. 
Kołek może być wykorzystywany do uzdrawiania. Inne przedmioty które możesz 
użyć jako anteny prana to np.: klejnoty, olejki do masażu, witaminy, płyny, pościel, 
ubrania, farby, świece, itd. 

Możesz także wykorzystać gipsową ścianę jako antenę prana. Pamiętaj aby 
anteny prana wykonywać pojedynczo (jedna ściana, jeden kamyk, jeden przedmiot). 
Jeżeli jakiś przedmiot jest duży, nie ma konieczności umieszczania go na stole. 
Dotknij przedmiot który ma się stać anteną prana w trakcie wymawiania intencji – 
to wystarczy. 

Każda z anten jest trwała. Nie ma konieczności powtarzania procesu inicjacji 
w antenę prana nawet po kilkunastu latach jej istnienia. 

 
 

Inspiracje do stosowania anten prana 
 

Kryształ górski zainicjowany w laserową antenę prana 
energetyzuje wodę w naczyniu. 
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Kryształ górski zainicjowany w laserową antenę prana 

przy łóżku. Energetyzuje i regeneruje osobę wypoczywającą. 
 
 

Powyższa antena prana może być wykorzystywana maksymalnie przez 3 noce. Po tym okresie 
powinna zostać odstawiona na około 3 – 7 dni. Istnieje ryzyko uzależnienia się i/lub 

uodpornienia na działanie anteny prana przy długotrwałym jej stosowaniu! 
 
 

Dystrybucja prana 
 

Jeśli na przykład chciałbyś stworzyć 2 anteny prana, powinieneś pamiętać, że należy 
tworzyć tylko jedną antenę w danym czasie. Jeślibyś stworzył dwie w tym samym 
czasie, obie będą musiały podzielić między sobą energię. W tym przypadku 
oznaczałoby to, że staną się one tylko w połowie tak silne, jak mogłyby być, gdyby 
były tworzone oddzielnie. Im większy szklany kamień, tym większy obszar na 
którym będzie działała energia prana. 
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Formy dostrojenia 
do energii prana 

 

W chwili obecnej są dostępne dwa dostrojenia do energii prana. 

1. Podstawowe      dostrojenie,      które      daje      możliwość      tworzenia   
i wykorzystywania różnych, opisanych wyżej anten prana. 

1. Dostrojenie      nauczyciela,      które      daje      możliwość      tworzenia   
i  wykorzystywania  różnych,  opisanych  wyżej  anten  prana  oraz  nauki      
i dostrajania innych do energii prana. 

 

Inwestycja za dostrojenie 
do energii prana 

 

1. Podstawowe dostrojenie – 300,00 zł 
2. Dostrojenie nauczyciela – 500,00 zł 

 
Samodzielnie decydujesz o stopniu dostrojenia do energii prana. Możesz od razu 
poprosić o dostrojenie nauczyciela ponosząc inwestycję 500,00 zł. 
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