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KINERGETICS « Light Body » korrekció 
(Philip Rafferty) 

 
Light Body = finom lélektest. Ez a kifejezés a fizikai testen túli testeket jelöli, mint ahogyan az alábbi 
korrekciós menet is mutatja : éteri test (vagy étertest), érzelmi test, mentális test, asztrál test, éteri szint (vagy 
éteri test, először étertestet használtunk – Barbara Ann Brennan könyvének magyar fordítása alapján), 
mennyei test, keterikus vagy okozati test) 
Ez az aura különböző rétegeivel megegyező szintek/testek, Philip azonban nem aurának hívja őket, hanem 
finom (lélek)testeknek, mert az aurát ő külön veszi, mint majd az a korrekcióban látszik is. 
 
Ez a korrekció az energiamezőket korrigálja és olyan személyeknek segít, akik spirituális gyógyítással, 
meditációval vagy intuíció alapján dolgoznak.  
 
A. 
 

1. Végezd el az Előteszteket. Tenyér a köldökön.  
2. Mondd ki : Minden szinten és dimenzióban kiszáradás: « lélektestek » 
Tedd áramkörbe a kapott jelzőizom (JI) reakciót függetlenül attól, hogy az lekapcsolt, vagy bekapcsolt. 
(JI változás NEM szükséges.) 
Szóban végezz Challenge-t (mondd ki) minden lélektest nevét. Tedd áramkörbe (ez fizikailag csípő 
megtámasztó módba helyezés) az első JI változást.  
 

KETHERIC minta (Okozati vagy keterikus test) – CELESTIAL test (Mennyei test) – éteri test – asztrál test – 
mentális test – érzelmi test. 
 
FAST FIX korrekció (Itt mindenki azzal korrigál, amit tanult. Mivel a fast fix korrekció itt nem volt leírva, 
azt Philiptől meg lehet tanulni, reméljük személyesen 2018-ban.) 
 
Ismételd el ugyanezt feloldott áramkörben – itt a « gyenge » izomra gondol Philip, amikor a gyenge JI-t 
tesszük áramkörbe, és azzal kezdjük el a tesztet (ugyanis ez a « megfagyott » vagy feszült izmokat felülírja, 
az ellenállást megszünteti). 
 
B. 
 

1. Végezd el az Előteszteket. Tenyér a köldökön 
2. Mondd ki : Minden szinten és dimenzióban kiszáradás: « Csakrák » 
Tedd áramkörbe a kapott jelzőizom (JI) reakciót függetlenül attól, hogy az lekapcsolt, vagy bekapcsolt. 
(JI változás NEM szükséges.) 
 
Szóban végezz Challenge-t (mondd ki). Tedd áramkörbe (ez fizikailag csípő megtámasztó módba 
helyezés) az első JI változást.  
 

Kozmikus kapu – Univerzális kapu – Csillagkapu – Lélek csillag – Korona Első lebeny – Kauzális (okozati 
vagy hátsó lebeny) – harmadik szem – torok – csecsemőmirigy (torok után és szív előtt van) - Szív – Solar 
plexus (napfonat) – köldök - központi – gyökér – Összekötő vagy Kapcsolat - Földanya  
 
FAST FIX korrekció (Itt mindenki azzal korrigál, amit tanult. Mivel a fast fix korrekció itt nem volt leírva, 
azt Philiptől meg lehet tanulni, reméljük személyesen 2018-ban.) 
Ismételd el ugyanezt feloldott áramkörben – itt a « gyenge » izomra gondol Philip, amikor a gyenge JI-t 
tesszük áramkörbe, és azzal kezdjük el a tesztet (ugyanis ez a « megfagyott » vagy feszült izmokat felülírja, 
az ellenállást megszünteti). 
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C. 
 

3. Végezd el az Előteszteket. Tenyér a köldökön.  
4. Mondd ki : Minden szinten és dimenzióban hidratáció: « lélektestek » 
Tedd áramkörbe a kapott jelzőizom (JI) reakciót függetlenül attól, hogy az lekapcsolt, vagy bekapcsolt. 
(JI változás NEM szükséges.) 
Szóban végezz Challenge-t (mondd ki) minden lélektest nevét. Tedd áramkörbe (ez fizikailag csípő 
megtámasztó módba helyezés) az első JI változást.  
 

KETHERIC minta (Okozati vagy keterikus test) – CELESTIAL test (Mennyei test) – éteri test – asztrál test – 
mentális test – érzelmi test. 
 
FAST FIX korrekció (Itt mindenki azzal korrigál, amit tanult. Mivel a fast fix korrekció itt nem volt leírva, 
azt Philiptől meg lehet tanulni, reméljük személyesen 2018-ban.) 
 
Ismételd el ugyanezt feloldott áramkörben – itt a « gyenge » izomra gondol Philip, amikor a gyenge JI-t 
tesszük áramkörbe, és azzal kezdjük el a tesztet (ugyanis ez a « megfagyott » vagy feszült izmokat felülírja, 
az ellenállást megszünteti). 
 
D. 
 

3. Végezd el az Előteszteket. Tenyér a köldökön 
4. Mondd ki : Minden szinten és dimenzióban hidratáció: « Csakrák » 
Tedd áramkörbe a kapott jelzőizom (JI) reakciót függetlenül attól, hogy az lekapcsolt, vagy bekapcsolt. 
(JI változás NEM szükséges.) 
 
Szóban végezz Challenge-t (mondd ki). Tedd áramkörbe (ez fizikailag csípő megtámasztó módba 
helyezés) az első JI változást.  
 

Kozmikus kapu – Univerzális kapu – Csillagkapu – Lélek csillag – Korona Első lebeny – Kauzális (okozati 
vagy hátsó lebeny) – harmadik szem – torok – csecsemőmirigy (torok után és szív előtt van) - Szív – Solar 
plexus (napfonat) – köldök - központi – gyökér – Összekötő vagy Kapcsolat - Földanya  
 
FAST FIX korrekció (Itt mindenki azzal korrigál, amit tanult. Mivel a fast fix korrekció itt nem volt leírva, 
azt Philiptől meg lehet tanulni, reméljük személyesen 2018-ban.) 
 
Ismételd el ugyanezt feloldott áramkörben – itt a « gyenge » izomra gondol Philip, amikor a gyenge JI-t 
tesszük áramkörbe, és azzal kezdjük el a tesztet (ugyanis ez a « megfagyott » vagy feszült izmokat felülírja, 
az ellenállást megszünteti). 
 
E. 
 

5. Végezd el az Előteszteket. Tenyér a köldökön.  
6. Mondd ki : Minden szinten és dimenzióban víz: « lélektestek » 
Tedd áramkörbe a kapott jelzőizom (JI) reakciót függetlenül attól, hogy az lekapcsolt, vagy bekapcsolt. 
(JI változás NEM szükséges.) 
Szóban végezz Challenge-t (mondd ki) minden lélektest nevét. Tedd áramkörbe (ez fizikailag csípő 
megtámasztó módba helyezés) az első JI változást.  
 

KETHERIC minta (Okozati vagy keterikus test) – CELESTIAL test (Mennyei test) – éteri test – asztrál test – 
mentális test – érzelmi test. 
 
FAST FIX korrekció (Itt mindenki azzal korrigál, amit tanult. Mivel a fast fix korrekció itt nem volt leírva, 
azt Philiptől meg lehet tanulni, reméljük személyesen 2018-ban.) 
 



Magyarországi	Kineziológiai	Alapítvány	kiadványa.	Mail:	kineziologiaalapitvany@gmail.com		Honlap:	www.magyarkineziologiaialapitvany.hu	

Ismételd el ugyanezt feloldott áramkörben – itt a « gyenge » izomra gondol Philip, amikor a gyenge JI-t 
tesszük áramkörbe, és azzal kezdjük el a tesztet (ugyanis ez a « megfagyott » vagy feszült izmokat felülírja, 
az ellenállást megszünteti). 
 
F. 
 

5. Végezd el az Előteszteket. Tenyér a köldökön 
6. Mondd ki : Minden szinten és dimenzióban víz: « Csakrák » 
Tedd áramkörbe a kapott jelzőizom (JI) reakciót függetlenül attól, hogy az lekapcsolt, vagy bekapcsolt. 
(JI változás NEM szükséges.) 
 
Szóban végezz Challenge-t (mondd ki). Tedd áramkörbe (ez fizikailag csípő megtámasztó módba 
helyezés) az első JI változást.  
 

Kozmikus kapu – Univerzális kapu – Csillagkapu – Lélek csillag – Korona Első lebeny – Kauzális (okozati 
vagy hátsó lebeny) – harmadik szem – torok – csecsemőmirigy (torok után és szív előtt van) - Szív – Solar 
plexus (napfonat) – köldök - központi – gyökér – Összekötő vagy Kapcsolat - Földanya  
 
FAST FIX korrekció (Itt mindenki azzal korrigál, amit tanult. Mivel a fast fix korrekció itt nem volt leírva, 
azt Philiptől meg lehet tanulni, reméljük személyesen 2018-ban.) 
 
Ismételd el ugyanezt feloldott áramkörben – itt a « gyenge » izomra gondol Philip, amikor a gyenge JI-t 
tesszük áramkörbe, és azzal kezdjük el a tesztet (ugyanis ez a « megfagyott » vagy feszült izmokat felülírja, 
az ellenállást megszünteti). 
 
G. 
 

1. Végezd el az előteszteket, tenyér a köldökön. 
2. Mondd ki : minden szinten és dimenzióban kiszáradás:  – AURA à korrigáld, ha van JI változás 
3. Mondd ki : minden szinten és dimenzióban hidratáció: – AURA à korrigáld, ha van JI változás 
4. Mondd ki : minden szinten és dimenzióban víz: – AURA à korrigáld, ha van JI változás 

 
 
Annual Journal for Year 2000 - Philip Rafferty What's New at Kinergetics cikke alapján fordította:  
Erdős Edina kineziológus  
Szakmailag lektorálta: Rácz Anita Ausztrál Kineziológiai Szövetség tagja, TFH instruktor 
 
Szerkesztő megjegyzése: jelenleg folyamatban van a tárgyalás Philip Raffertyvel egy magyarországi tanfolyam tartása ügyében 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


