
Every living thing has an energy field. In 
human beings, it depends on their psyche 
and can be influenced by reflection, by 
various moods or by another’s person energy 
field. In turn, this energy field (aura) controls 
and defines the status and body shape. In 
case of negative thoughts or negative mental 
status, this field can be affected and through 
it the organism, also. The energy therapist, 
working with various body energy field 
balance pathways, can correct the energy 
field which later will have an effect on the 
physical. 

The method consists of a series of sessions 
with a few minutes duration, the number of 
sessions is set by the therapist: 
•it does not preclude the treatment set by the 
doctor or any another type of treatment! 
•it does not use any substances which should 
be administered orally or by injection! 
•it does not require a special diet or daily 
lifestyle change! 
•it does not require special therapist or 
method trust; self-confidence and confidence 
in your own life is much more important!

He began practicing energy healing as a child, 
reading many books and participating in 
various international courses. Following the 
positive results, his therapy increased it's 
popularity over the years. He received 
numerous certificates and diplomas that 
certifies the mastery of his therapy. Though, 
the greatest commendation came from his 
patients who were  very satisfied by the 
therapy's effect.

So far Tiberiu Molnar applied his method on 
thousands of people from all over the world 
who have reached to him with various health 
problems and more. The percentage of those 
who achieved an overall resolution is about 
80%.

The most common cases in which he is 
requested and is successful are: cancer, 
tumors, digestive problems, ginecological 
problems, endocrine problems, rheumatic 
disorders, epilepsy, diabetes, blood pressure, 
respiratory or sinus problems, stress, insomnia 
and so on.

Tiberiu Molnar is a simple man, a humble, 
straightforward, humorous and fun person.

www.molnart.asia 
tiberiumolnar@me.com 
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The famous energy therapist 
Extrasensory (ESP) Master - 

international Class, from Europe.

TIBERIU MOLNAR Tiberiu Molnar was born on 
February 17, 1976 in Eastern Europe, 

in Romania in Timisoara.

"We all deserve a better, healthier, 
more balanced life and no one is 

excluded"  -Tiberiu Molnar
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สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีสนามพลังงานอยู่ในตัว  สนาม
พลังงานในตัวมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณที่ได้รับ
อิทธิพลจากความคิด  อารมณ์หลากหลาย หรือสนาม
พลังงานของผู้อื่นอีกทอดหนึ่ง  ในกรณีที่ท่านมีความคิด
หรือสภาพจิตใจเป็นลบ  สนามพลังงานของท่านก็จะได้
รับผลกระทบและส่งต่อเนื่องไปยังสุขภาพของท่านด้วย   
นักบำบัดพลังชีวภาพจะสามารถใช้วิถีประสาทสั่งการ
หลากหลายปรับสมดุลให้สนามพลังงานของท่านกลับสู่
สภาวะปกติซึ่งจะส่งผลต่อสภาพร่างกายของท่านใน
เวลาต่อมา

วิธีการบำบัดรักษานี้ประกอบด้วยการเข้ารับการบำบัด
อย่างต่อเนื่องซึ่งในแต่ละครั้งจะใช้เวลาสองสามนาที  
นักบำบัดจะเป็นผู้กำหนดจำนวนครั้งในการบำบัดรักษา
ซึ่ง

• ไม่ขัดแย้งหรือทำให้การรักษาโดยแพทย์หรือ
การรักษาชนิดอื่นต้องล้มเลิกไปแต่อย่างใด

• ไม่มีการให้สารที่ต้องรับประทานหรือฉีดใด ๆ

• ไม่ต้องจำกัดอาหารหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การใช้ชีวิตประจำวันแต่อย่างใด

• ไม่ต้องใช้นักการบำบัดพิเศษ หรือ วิธีการบำบัด
ที่ต้องได้รับการยืนยันเป็นพิเศษใด ๆ   เพราะสิ่ง
ที่มีความสำคัญยิ่งไปกว่านั้น ก็คือ ความมั่นใจที่
ท่านมีในตัวของท่านและในชีวิตของท่านนั่นเอง

ผู้มีชื่อเสียงในยุโรปการใช้พลังงาน 
กายภาพบำบัดโรค ระดับ อินเตอร์ ที่จะ นำ

เสนอในภูเก็ต ! 

ทิเบอริอู มอลนาร์ ทิเบอริอู มอลนาร์ เกิดวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2519 ทางตะวันออกของ
ยุโรป ที่เมือง ทิมิโซอารา ในประเทศ 

โรมาเนีย
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ภูเก็ต - ประเทศไทย

"เราทุกคนสมควรที่จะมีสุขภาพชีวิตที่ดี 
ที่สมดุล" - ทิเบอริอู มอลนาร์

เขาได้เริ่มศึกษาและฝึกฝนการปฏิบัติบำบัดรักษาด้วย
พลังชีวภาพนับตั้งแต่ตัวเขายังอยู่ในวัยเด็กโดยการอ่าน
จากตำรามากมายหลายเล่มและร่ำเรียนในหลักสูตร
นานาชาติหลายหลาก สืบเนื่องจากผลการบำบัดรักษาที่
ได้ผลดีทำให้การบำบัดรักษาของเขาได้รับความนิยม
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา  เขา
ได้รับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาที่รับรองความ
เชี่ยวชาญในการบำบัดรักษาของเขา มากมายหากแต่
การยกย่องสูงสุดมาจากคนไข้ที่ประทับใจในผลการ
บำบัดรักษาของเขา

นับเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทิเบอริอู มอลนาร์ (Tiberiu 
Molnar) ได้ใช้วิธีการบำบัดรักษาของเขารักษาผู้คนนับ
พัน ๆ คนจากทั่วโลกที่มาหาเขาด้วยปัญหาทางสุขภาพ
ที่หลากหลาย และ ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ในจำนวนนี้
ได้รับการบำบัดรักษาจนหายขาด

ปัญหาทางสุขภาพที่มีคนมารับการบำบัดรักษาที่ประสบ
ผลสำเร็จมากที่สุด คือ  โรคมะเร็ง เนื้องอก  ปัญหาเกี่ยว
กับระบบย่อยอาหาร  โรคทางสูตินารีเวช  โรคจากต่อม
ไร้ท่อ  โรคไขข้ออักเสบ  โรคลมชัก  โรคเบาหวาน  โรค
ความดัน  ปัญหาจากระบบทางเดินหายใจ หรือ ไซนัส  
ความเครียด  นอนไม่หลับ และ อื่น ๆ

ทิเบอริอู มอลนาร์  (Tiberiu Molnar)  เป็นคนง่าย ๆ  
ถ่อมตัว  ตรงไปตรงมา  จริงใจ  สนุกสนาน  อารมณ์ดี
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