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““A physician without a knowledge of Astrology has no right to call himself a
physician.”

- Hippocrates-
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Meditasi Utama
Simbol tanda panah yang dimulai dari angka 1 berlawanan jarum jam

adalah merepresentasikan pergerakan prana anda, Dengan demikian

arah utama meditasi anda adalah di arah Timur Laut ( North East).

Meditasi Prana Biasa
Yang dimaksud dengan meditai Prana Biasa adalah meditasi dengan

olah nafas yang dilakukan tanpa melakukan visualisasi penutupan

arah prana dikarenakan prana sudah secara alami mengalir ke arah

dalam.

1. Arah meditasi untuk mendapatkan kehidupan yang stabil /

tenang/ damai adalah di arah Barat Laut.

2. Arah meditasi kemakmuran adalah di Tenggara

3. Arah meditasi agar panjang umur di Selatan

4. Arah meditasi untuk memudahkan solusi dari suatu masalah

adalah di Barat

Meditasi Prana Keluar
Yang dimaksud dengan meditasi Prana keluar adalah meditasi

dengan olah nafas yang dilakukan dengan melakukan visualisasi

penutupan arah prana ke arah luara dikarenakan secara alami prana

mengalir keluar sehingga menimbulkan kekurangan prana.

1. Arah untuk mendapatkan rejeki di Utara

2. Arah meditasi untuk mendapatkan kekuatan/ jabatan di Timur
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Meditasi Prana Kedalam
Yang dimaksud dengan meditasi Prana kedalam adalah meditasi

dengan olah nafas yang dilakukan dengan melakukan visualisasi

penutupan arah prana ke arah dalam dikarenakan secara alami

prana mengalir kedalam sehingga menimbulkan penambahan

prana sehingga jika tidak ditahan akan mendapatkan efek dari tidak

bagus dari arah tersebut.

1. Meditasi untuk menahan

kemalangan/keburukan/ketidakberuntungan di Barat Daya
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