
NERVE ASSIST                                                                                                          

  Kabilang sa maraming uri ng mga assist sa Scientology  
ay isa na puwedeng makapagpatuwid  ng mga kasu-kasuan  
at gulugod. 
  Tinatawag itong Nerve Assist. 
  Kadalasang matagumpay ang chiropractic spinal adjustment.                    Thetan 
Pero minsan ay nawawala na naman sa lugar ang gulugod at  
kailangan ulit itong isaayos paminsan-minsan. Sa katunayan ay  
ginawa ang Nerve Assist bilang tulong sa mga chiropractor,  
at marami sa kanila ang gumagamit na nito ngayon. 

  Sa ating teorya, ang mga ugat ang nagdudulot sa mga  
kalamnan na maging tensiyonado, na siya namang tumatanggal        Nakatayong  
sa gulugod sa pagkakaayos.                                                                       Alon                 Katawan 

  May labindalawang malalaking ugat na tumatakbo pababa  
sa gulugod ng isang tao, kumakalat mula sa gulugod sa kabuuan                       
ng magkabilang panig ng balikat at ng likod. Nagsasanga ang                           Pagtama                     
labindalawang mga ugat na ito sa mas maliliit na daanan ng ugat  
at mga dulo ng ugat. Naaapektuhan ng mga ugat ang mga  
kalamnan at kung patuloy itong tensiyonado, puwede nitong  
matanggal sa pagkakaayos ang gulugod at iba pang bahagi ng  
katawan. 

  Ang mga ugat ang nagdadala ng pagkabigla sa mga                 Ang mga nakatayong along ng enerhiya 
pagtama. Dapat na kumalat at mawala ang ganoong mga                ay nabubuo kapag naipon ang pagkabigla 
pagkabigla, pero madalang na ganap na nangyayari ang mga            ng pagtama sa direksiyon ng mga ugat 
iyon. Ang mga ugat ang nagbibigay ng kaayusan sa mga kalamnan.  
Sa pagtama, dadagsa ang enerhiya pababa sa mga direksiyon ng mga ugat. Pagkatapos, mula 
sa maliliit na dulo ng mga direksiyon ng mga ugat, babaliktad ang pagdagsa ng enerhiya at 
ang resulta ay isang pamumuo ng enerhiya na tumitigil kalagitnaan sa daanan. Ito ang 
nagbibigay ng kung ano ang tinatawag na “nakatayong alon.” Nakatayo lang ito doon, walang 
pinupuntahan. 

  Ang Nerve Assist ay kinabibilangan ng dahan-dahang pagpapakawala sa mga nakatayong 
alon sa mga daanan ng nerbiyos ng katawan, pinapabuti ang komunikasyon sa katawan at 
nagdudulot ng ginhawa sa nilalang. 

Pamamaraan 
1. Padapain ang isang tao sa isang kama o banig. Pagkatapos, gamit ang dalawa ninyong 
panurong kamay, humaplos nang malapit sa magkabilang gilid ng gulugod nang sapat na 
mabilis, pero hindi gaanong mapuwersa. Inuulit ito nang dalawang beses. 
 
2. Pagkatapos ay baliktarin ang orihinal mong gawain, sinusundan ang parehong mga daanan 
gamit ang dalawang daliri ninyo paakyat sa gulugod. Ginagawa ito nang tatlong beses. 



 
 
 
 
 
3. Ngayon, gawing korteng pamaypay ang kamay ninyo. Haplusin ang mga daanan ng ugat, 
gamit ang parehong kamay nang sabay. Humaplos palayo sa gulugod at papunta sa tagiliran 
ng katawan at sinusundan ang mga direksiyon ng ugat tulad ng pagkakalarawan sa kabilang 
pahina. Kapag nasakop mo na ang buong likod sa ganitong paraan (pababa ng gulugod), ulitin 
muli nang dalawang beses ang hakbang na ito. 
 
4. Ngayon ay baliktarin ang direksiyon ng mga haplos para maging pabalik sila sa gulugod. 
 
5. Ngayon ay pahigain ang tao para nakatihaya siya. Gamit ang dalawang kamay, parisan ang 
mga direksiyon ng ugat sa harapan ng katawan. 
 
(Paalala: Sa pagsunod sa mga direksiyon ng ugat, humaplos lamang hanggang sa mga punto 
ng mga panuro tulad ng ipinapakita sa ibaba ng kabilang pahina. Ang mga daanan ng nerbiyos 
na binibigyang-atensiyon ay hindi umaabot sa dibdib o sa tiyan, kaya hindi ginagawa ang 
paghaplos sa mga lugar na iyon.) 
 
6. Pagkatapos ay baliktarin ang direksiyon ninyo sa parehong mga direksiyon ng ugat na 
iyon.) 
 
(Paalala: Sa pagsunod sa mga direksiyon ng ugat sa ikaanim na hakbang, magsimula sa 
paghaplos sa mga bahaging itinuturo ng mga panuro sa ibabang larawan sa kabilang pahina, 
humahaplos papunta sa likod.) 
 

7. Ngayon ay humaplos pababa sa mga braso at binti. 
 
Nakadapa ulit ang tao, at magsisimula ka ulit sa unang hakbang. 
 
Ipinagpapatuloy ang pamamaraang ito hanggang sa magkaroon ng cognition ang tao o 
magpahayag siya ng anumang ginhawa, at may napakagagandang palatandaan. Puwede rin 
siyang makaranas ng pagsasaayos ng isang buto, na sinasamahan ng mahinang paglagutok. Sa 
puntong ito ay dapat nang tapusin ang Nerve Assist para sa sesyon na iyon. 

 

Dapat ulitin araw-araw ang Nerve Assist hanggang sa mapakawalan na ang lahat ng 
nakatayong mga alon. 



 

 

         

                                                                                                                                                                                                                                                

 

Habang nakahiga ang 
tao, humaplos lamang 
hanggang sa direksiyon 
na ipinapakita ng mga 
panuro. 

 

Humaplos sa direksiyon 
ng mga ugat na 
nagsasanga mula sa 
gulugod, papunta sa 
harapan ng katawan. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




