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 یز شود تا تمامیپره یات تخصصییان شده و از وارد شدن به جزین زبان ممکن بیشده است که مطالب به ساده تر ین مقاله سعیدر ا

سنده ارتباط یبا نور یل زیمیا قیاز طرتواند  یل میمحترم در صورت تما يخواننده . استفاده از آن را داشته باشند ییتوانااقشار جامعه 

  .دیبرقرار نما

ONLINE3378@yahoo.com 
 

قات و یحقجه تینت طفقو ست ین یچ وجه ابداعین مقاله ارائه شده است به هیکه در ا یروش

که کامال ن است یآن در ا یار عالیت بسیو مزن متد یت اقو ينقطه  .باشد یسنده میمطالعات نو

و  یبه سادگ تواند یم يتمام اقشار بشر قابل تجربه و تکرار است و هر فرد يگان بوده و برایرا

   .ش قرار دهدیرد آزماو مو کردهصحت مطالب را تجربه  یاز به استاد و ثبت نام در کالسیبدون ن
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سنده صرفا یبلکه نو ،ندستیگران نیبه د یچ موضوعیبودن ه به دنبال اثبات درست ن مقاالتیا

ن مطالب  بعنوا يق و جمع آوریدر اثر تحق ،ش مقالهیراین وید که تا زمان آخرکن یرا ارائه م یروش

ح یروش صحده است که ین عقیسنده بر ایکه نو ییاز آنجا .ح آن را بدست آورده استیروش صح

ا یحق دفاع  يگرید یچ شخصیه ،باشد کارآمد ،از از ارائه دهندهین ید بیبا ،یقیحق ينده یجو يبرا

. دفاع کردن وجود ندارد يبرا يزیچ ن مقالهیاصوال در ا .سنده نداردیح مطالب را از طرف نویتشر

 يفرد صرفا یموضوعات ،شتهندا یاجتماع يچ جنبه یه ن نوشتهیرا تمام مباحث مطرح شده در ایز

  .  بشمارد دروغ و یواه ییا ادعاهایح دانسته و یتواند آن ها را صح یم یبوده و هر شخص

موضوع  لنسبت به ک ود یدقت تمام بخوان ه، ابتدا تمام مقاله را بیعمل نیتمرطفا قبل از انجام هر گونه ل

  . دیدا کنیاشراف پ

ار عالقه یتدر اخ گانی، بصورت رایعمومآموزش ستفاده و ن مقاله جهت اید است همانگونه که ایام

 ،گرانیو در امر انتقال دانش به د بند بودهیپاوه ین شیابه  زیاستفاده کنندگان ن ،مندان قرار گرفته است

  . بودن آموزش را حفظ کنندگان یرا

 
 يدیتوان از کلمات کل ین هدف، میا يبرا. کند یرا ط یک روال منطقید یل بطور کامل، خواننده بایدرك مقاالت ذ يبرا

  :له منابع مختلف پرداختیق در مورد آنها بوسیموجود در متن استفاده کرده و به تحق

  

ز وجود ين يکيزيرفيغ ابعادجهان ها و  ،يکيزيف �ايو دن �جه که، بجز بعد مادين نتيدن به ايرس) الف

  .دندار

  

  .باشد يم يکيزيرفيغ ييبدن ها �دارا يکيزيز بجز جسم فيجه که، انسان نين نتيدن به ايرس) ب

  

 يت درونيت توسط قابليها قابل رو �و انرژ يکيزيرفيغ �ن بدن هايجه که، اين نتيدن به ايرس) ج

  .معروف است) ينيهاله ب(باشد که به چشم سوم  يانسان م

  

حل و روش ن راه يق با چشم سوم، بهتريت دقيبر رو يمبن ينيجه که، جهان بين نتيدن به ايرس) د

ه يشود و تنها بر پا يدچار اشتباه نمرا يز. باشد يبه سواالت انسان م ييو پاسخ گو يزندگ �برا

  .ق و موشکافانه بنا شده است، نه تلقينات و نظرات انتزاعي و غير منطقييمشاهده دق

  

، ه استنرسيد با چشم سوم تيرو ييکه هر شخص خودش به توانايجه که، تا زمانين نتيدن به ايرس) ه

شرفته تر بوده و ارائه يق تر و پينان را انتخاب کند که دقيات هاله بيروش و نظر از ديدگاهيبهتر است 

 يميات قديذهن، نه ديخود سخن بگو يت درونيتنها از رو، ير شخصين تفسيآن با کمتر �دهنده 

  !ديگران و نظريات تلقينات، خودش
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   ييم ابتدايو مفاه �تئور

  

  ت ؟سيات چير حياکس

   

 »شچشم سوم« يزان فعالسازیبنابر متواند  یم انسانهر  و وجود دارده نشده یگنال تجزیک سیبه ه یشب )یانیجر( ییروین در کائنات

کار  یت اصلی، محورکارکرد آن يرو و نحوه ین نیا شمار یخواص ب یبرخ  یمعرفضمن  جانیدر ا .مشاهده کندآن را  )ششم يچاکرا(

 یمقرار ) با چشم سوم و انرژي ها انسان یکیزیر فیغ يدن بدن هاید( »ینیهاله ب«ه یبر پا ،گنالین سیا یهشفاد يتنها بر جنبه 

 .ردیگ

  

 يبرا. ل شده استیتشکت ینها یت تا مثبت بینها یب یاز منف ،وستهیپ یی، که از فرکانس هازد مثال را یتوان موج ی، مفهم بهتر يبرا

ف و مختل ي، به رنگ هايشه ایش ، که پس از عبور از منشورِدر نظر گرفتد را ینور سف فیطتوان مثال  ی، مملموس تر ينمونه ا

  .باشد یم ینا مرئگر ید یو قسمت یمرئ از آن ی، که قسمتگردد یم  ییبازگشا يوسته ایپ

 

  
  

را  آن يریبکارگد روش یبا از آن استفاده ي، اما برااست يجار یکان در تمام عوالم هستت زمان و میبدون محدود روینن یگرچه ا

استفاده  کامل و کنترل شدهبطور د از آن یتوان ید، نمینکن پاکسازي درون خودگنال را ین سیا يرنده یتا شما گ ،يریبه تعب. میاموزیب

از  يتنها بخش محدود رندهیمنشور، چشم شما بعنوان گ ي لهیسنور بو ییبعد از بازگشا ید، حتیدر مثال منشور و نور سف. دیکن

مادون قرمز، ماوراء بنفش،  يرنده هایمانند گ(ز ین که بشر ساخته يگرید يدستگاه ها. کندت یروو افت یتواند در یگنال ها را میس

 شتر موضوعیروشن شدن ب يبرا. از آن کار کنند يگرید توانند با بخش محدود یتنها م )رهیغ و یمخابرات يگنال های، سکسیاشعه ا

، وید بلکه رادیکن یافت نمیما شما آن ها را در، اانندیدر جر یمختلف مخابرات يل هاگنایس اطراف شما ير فضاهم اکنون د د گفتیبا

  .دنریگ یکار مه افت کرده و بی، درخودش است يرنده یگ ییتوانا يوده از آن را که در محد یبخشهر کدام ل شما یون و موبایزیتلو

است که درون خانه  یمانند گنج پنهان یین توانایا .جذب مختلف يهستند، اما با درصد هارژي این ان رندهیتمام انسان ها بال استثناء گ

د آن را خرج ید چگونه باینکه روش استخراج آن را بلد بوده و بدانی، چه برسد به ادیندار یما شما از وجود آن اطالع، ادارد  شما قرار ي

  . د تا به نفع شما باشدیکن

جواب سواالت و نحوه بکار گیري ، نسان هرگاه توسط خواست درونی و تفکرش به دنبال حقیقتنکته اینجاست که هر ا

  .نیروهایش باشد، نیروهاي درونیش او را به سمت هدف درونیش هدایت می کنند
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  خود را افزايش دهيم ؟) جذب(گيرندگي قدرت چرا مي خواهيم و کاربرد انرژ�  چيست 

  

ر چه درصد ه. دارد یانسان بستگ يدر کالبد ها يان انرژیزان جریبه م یدرون يروهایتمام ن يدارید گفت که بیبطور خالصه با

  .و انتقال می باشدچرخش قابل شما  يکالبد ها در يشتریب يانرژ ،شتر شودیشما ب يپاکساز

  

فقط از نجا یدر ا. میگذر یه مخوانند یاز سردرگم يری، جهت جلوگانیجرن  یشمار و نامحدود ایدر مورد خواص ب ییگو ادهیزفعال از 

که شخص  یتا زماناما . )یشفا دهندگ(ن ببرد یاز ب یکله ها را ب يماریتواند تمام ب یم انیجرن  ی، ام کهیبر یت نام مین خاصیا

نتان ، دنداتان قطع شده باشدیاگر شما پاتوان انتظار داشت  ینم ،بدل نشده استانرژي  يدر صد براصد  یافت کننده به کانالیدر

  !اندیروب يشما عضو ي، معجزه کند و برادر همان شروع کارده باشد یپوس

  

-شما  ياست که در تمام کالبد ها ییها یها و آلودگ يماری، ببرطرف کردن تمام علت ها يانرژاستفاده از   ییابتدا يجه یپس نت

  !)سالمت مطلق ( ، وجود دارد ماریگران بعنوان بیدرمانگر، و دبعنوان   -یر جسمیغو  یسمج

  

 .هر انسان وجود دارد يانرژ يحوزه است که در  ییبازتاب نقش ها ،رونیب يایدر دن یهر اتفاق

ر آن ها اتفاقات ییشته و با تغم دایر مستقیاو تاث یزندگ عیوقا بر ،انانس يکالبد ها يها یآلودگ یعنی

دگی و سرنوشت خود، می بایست پس براي تغییرات اساسی در نحوه زن. ر خواهند کردییز تغین یرونیب

هنگامی که پاکسازي انسان کامل . تفکر و انرژي هاي درونی خود را پاکسازي کرده و به کار بگیرید

گردد، هیچ اتفاق غیر مترقبه اي در زندگی آن فرد رخ نخواهد داد و تمام وقایع در راستاي اراده ي او 

  .خواهند بود

  

 يارید بسیشا. خواهد بود یم و آرمانیار عظیبس ي، دستاوردگنال باشدین سیا تی، تنها خاصر شدکه در باال ذک یر سالمت کاملاگ یحت

نهفته کمتر قابل  يها يماریب یجسم يها يماریدر ب. است يک سالمت ظاهری، اما تنها نداز افراد خود را در سالمت کامل بدان

 ییتوانا یکه علم پزشک یر جسمیغ يها يماریچه برسد به ب ،باشند یم یز بدون عالج پزشکیها ن يماریاز ب ياریص بوده و بسیتشخ

  !  برد یبه سر م یو جسم یروح کامل، در سالمت يک فرد عادیبه ندرت . ان را نداردسان یکیزیر فیغ يت کالبد هایرو

 ییروهاین یتمام یعنی. شوند یانسان فعال م درونی يروهایتمام نن است که ی، انجا مد نظر استیکه در ا یمت مطلقخواص سال

انسان به  يکالبد ها که، ن استیعه در ان واقیرخ دادن ا یچگونگراز . ذکر شده اند یوحو علوم ر یمختلف عرفان يکه در سبک ها

از  ي، سرعت عبور انرژتر باشد هزین کانال پاکیهر چقدر ا. دنشو یل میتبد و ساخت یافته شدن انرژيعبور  يراب یلاکان

  .شود یدن به هدف کمتر میو زمان رسبوده شتر یدرون آن ب

  

ن نوع یتنها به اج خود را ترك کرده و یرا یمار حق ندارد درمان پزشکی، گفته شده که بروین نیمربوط به استفاده از ا يادر اغلب متن ه

ز ین یاما گروه. دنامن یم)   complementary medicine(  "طب مکمل"را  یدرمان يوه ین شین گروه ایا. درمان بسنده کند

در صورت . (دهند یم)   alternative medicine(  "نیگزیطب جا"ار دانسته و به آن لقب یتمام ع یرا درمان کیانرژ درمان

اما چگونگی اطمینان از هاله بین بودن و صحت عملکرد  .کند ید مییسنده گروه دوم را تایون ،ين حرفه ایهاله بک درمانگر یوجود 

  ).ی است که همواره با ریسک همراه استچالشانگر، درم

  

به  و خطا یسع به روش یشیو آزما يآمار یاتیکنند با تجرب یم یهستند که سع یعلوم تجرب یو روانشناس یعلم پزشک :نکته 

ده طرف ت سلول زنینهای، با بساخته شده است یکیزین جسم فیز همم که انسان تنها ایاگر به اشتباه فرض کن یحت. ابندیدرمان دست 



 کنند یقت را پنهان می، حقبگیرند یبه بردگدیگران را خواهند  یکه م یکسان*   - --------------- 6صفحه   -------   اتیر حیاکس

تجربه ا بایآ! ات ینهات قانون حیب یعنی. مستقل دارند ییاهفه ی، اما وظرسند یمقسمت ها مشابه به نظر  یم که اگر چه در برخیهست

اگر  !دا کرد ؟یت اشراف پینهایب يتوان بر مقوله ا ی، مستدرك انسان محدود ا ییو توانا، که فوق العاده به زمان و ابزار يا

ا ی، و کنند ین مصرف بروز میا در حیکه  ،دنباش یم یعوارض جانب يدارا ییایمیش يدارو هااما اغلب  ،م تمامیینگو نانهیب خوش یلیخ

 »نانیهاله ب« .کنند یرا حذف م يماریب یرونیموراد تنها عالئم ب ياریگردند و در بس یمن مبدل مزپنهان و م يها يماریبه ب

رسد که امر  یپس به نظر م .ماران خود گزارش کرده اندیب يها را در جسم و کالبد جیرا یپزشک يعوارض مختلف روش ها ،يمتعدد

ر یغ يکامل درون جسم و کالبد ها) م سوم شچدن با ید(  »تیرو« ییحداقل توانا د کهیآ یبر م يافرادتنها از )   healing(شفا 

بدون  يانرژ .ردیبه کار بگ يدرمانگر يابررا  يانرژان یجر ،لکام یآگاهتواند با ین میهاله بک انسان ی .انسان را دارا باشند یکیزیف

ناگفته نماند که بدن هاي انسان سیستم (.در دسترس تمام کائنات قرار دارد یرونیچ ابزار بیه از بهیبدون ن وت زمان و مکان یمحدود

م و کمتر می شود و مجبوریم با روش هاي اما با گسترش بیماري ها و آلودگی هاي جسمی و کالبدي این قابلیت ک. ترمیم دارند-خود

 . )کمکی درمانگري به این روند سرعت ببخشیم و آن را هدایت کنیم

  

در علم تجربی کسی نمی تواند بطور صحیح و دقیق ریشه بیماري ها و تمام علت هاي وقایع را درون کالبد ها و جسم بیمار ببیند، و  

درمانی تمام عیار ئم بیرونی می کنند، بدون اینکه با دقت ریشه مشکل را کشف کرده و تنها براي خوشایند بیمار اقدام به حذف عال

بدن شما را از کار می اندازد و حسگر هاي مسکن فقط سیستم ایمنی داروي  مثال اگر جایی از بدن شما درد می کند، یک. انجام دهند

ازین دست درمان ها در . به تخریب بی صداي خود ادامه خواهد داد، اما منشا مشکل همچنان تا نفهمید چه اتفاقی درون بدن می افتد

بعالوه هر فردي با روند تشخیص و آزمایشات در علوم تجربی و پزشکی آشنا باشد، هزینه هاي مالی و زمانی و  .تجربی بی شمارند معلو

قایسه با این روند، هاله بینی روشی بدون خطا و در م. مشکالت متعدد براي بیماران، و در آخر امکا تشخیص اشتباه را بارها دیده است

  .ایده آل می باشد بسیارکمترین هزینه زمانی و مالی، با تشخیص کامل و بدون درد، شیوه اي 

  

که  ین معنیبد .دارد یبه قدرت درمانگر بستگ ،سرعت درمان ،بنا شده است» ینیهاله ب«ه یکه بر پا ين نوع از درمانگریدر ا  :نکته 

مار را انجام یک بی درمان ،ک کمتریقدرت انرژآگاهی و با  ياز درمانگرعتر یسر یلیخ ،یشتر در امر شفادهیب یو آگاه ا قدرتب يفرد

 .دهدمی 

  

و بر خالف اراده  را به زور يانرژتواند  ینم یچ کسیر که هین تعبیبه ا. است یست، بلکه جذب کردنین یق کردنیرتز يانرژ  :نکته 

 .باشد یهر دو طرف م ياده و اجازه ار رمنوط ب يهر گونه تبادل انرژ !دبده شبه خورد یکس

  

ن ی، که ادر بهبود خود دارند یو همواره سعرند یگ یار مکم و درمان خود بیترم، هیتغذرا در جهت  يانرژ یانسان يکالبد ها  :نکته 

ژن هوا یو اکس ییطور که جسم شما مواد غذا همان ،شود یم یناشو رفاه طلبی شتر یسالمت هر چه ب يرامر از اراده انسان جهت برقرا

ار ینداشته و شما به اخت ياریتو اخ ياریاز خود هوش ،يا انرژیژن یچ وجه غذا، اکسیپس به ه(برد  یه و بهبود خود بکار میتغذ يرا برا

م یمتر-روند خود، برخورد کندسالمت خود نسبت به  یتفاوت یو ب يدیبا نا ام یل اگر کسین دلیبه هم. )دیت کنید آنها را هدایتوان یم

مار یخارج از تحمل ب يچ عنوان فشاری، که به هکند یدرمان م يبه گونه ام کالبد ها یترم-ستم خودیس. شود یانسان، کند و کند تر م

 يها یآلودگ یئمچ عالیست که بدون هین ین معنین بدیاما ا .شود یسوق داده م یت کامل به سمت سالمتیبه او وارد نشده و در امن

دن به سالمت یان رسبا زم ها يماریشدت و قدمت ب! شوند یک چشم بهم زدن از جسم و روح شما خارج می، در یو روح یجسم

، با زمان  وستهینات مستمر و پیتمر، و انها از بدنش یدر تحمل عالئم خروج آلودگ اشخاصت یظرف. م داردیمستقکامل نسبت 

، دیک هفته دارو مصرف کنید یاحداقل ب یمعمول یسرما خوردگ يماریک بیبهبود  يشما برا .دارد کسعنسبت  اندن به سالمتشیرس

 ابلهانه یتوقع، ن بروندیاز ب تمام عمر شما در چند هفته يه دار و نهفتیب یو روح یجسم یذهن يها يماریتمام ب نکهیپس انتظار ا

همراه با ) يزیبرون ر(ها  يماریکنم که دفع ب یباز هم تکرار م. ودش يریگیپ د مستمر و منظمیبا کیانرژاستفاده از درمان . باشد یم

  . است هر شخص متفاوتدر بوده و  روند سیستم ایمنی بدن براي ترمیم خود ءجزخواهد بود که  یرونیعالئم ب
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دارد که درون  ییها یبه آلودگ یگران متفاوت است و بستگیبا د یروان يروهاین ییدن هر فرد به شکوفایزمان رس داشت که د توجهیبا

، شکسته يبا پا یدانیدو م ير رشته ک انسان دیقهرمان شدن  يزمان الزم برا قطعا. شته استهر شخص وجود دا يکالبد ها

  .برد یبه سر م یکامل جسم تاست که در سالم یشتر از انسانیار بیبس

  

کند و چون  یت میرا هدا يو خواست انسان است که انرژ اراده !ندارد  يو اراده ا يچ هوشمندیاز خودش ه يانرژ :تذکر 

. کند یت میخود هدا يالمت و پاکسازس ترا در جه ين انرژیشه ای، همل به بهبود داردین ها همواره تماتمام انسا يستم کالبدیس

، يط بر امر درمانگرر صورت عدم تسل، دها را بهبود بخشد يماریتواند ب یک درمانگر همانطور که مید که یتوجه داشته باش

ار درمانگر قرار یدر اختبگذارد که خودش را  یکس ي، اثر مخرب رواش يوارد کرده و انرژز یمار نیبه ب یتواند صدمات یم

  .ح خواهد شدیع در قسمت مربوطه تشرن موضویا .داده است

دا یپ یخودتان آگاه يکالبد هام تسیکرد سعمل ید ابتدا نسبت به چگونگیبا ،ند درمانوو ر يانرژعملکرد  یدرك بهتر چگونگ يبرا

  . دیکن

  

  انسان  کيانرژ ستميس يمرور کل

  

از جمله  ییها یروش يله یبوس، انسان یکیزیر فیغ يکالبد ها وجود باالخره توانستند از ،»نانیب هاله«بعد از  هزاران سالدانشمندان 

یا تعصبات جاهالنه  ،نان حاصل کردهیاطم  ) Gas Discharge Visualisation( GDVو ) Kirlian ( ان یکرل يعکس بردار

 یکیزیر فیغ يه هایجود الن به بعد ویاز ا. اعتراف کنند »نانیهاله ب«جبور شدند به صحت گفتارمخود را کنار گذاشته و مغرضانه 

ن را در مورد متافیزیک مطالعه و البته جامعه اي که تحقیقات و آزمایشات گذشتگا( !هم قرار گرفت یعلم معه مثالاج دییمورد تا ،انسان

اتی ناچیز که تنها اعتقادات خود را متحجرانه فریاد می زنند و دست بر چشم و بررسی کامل کرده باشد، نه مجامعی با وسعت مطالع

  ) !گوش خود نهاده اند

    
  

 يانسان را برا یکیزیر فیغ يه هاید وجود الاما توانستن ،باشند یدرمان نم يقابل استفاده براچ وجه یگرفته شده به ه يعکس ها گرچه

  .  دندینام) aura( هالهه ها را ین الیا. انشمندان به اثبات برسانندد

خود که  يدر کالبد ها یقسمت يتوان با فعالساز یم یهر شخص ، اماشوند یده نمیبا چشم د يحالت عاد در) کالبد ها ( ن هاله ها یا

  .دنیرا ببو انرژي هایشان معروف است این بدن  »چشم سوم«به 

چرخش بدون نقص ، و ن کالبد هایو سالمت ا یهماهنگ .در جریان است بدن هان یدرون ا ینیمع يات در کانال هایح يانرژ

   .فرد خواهد بود کاملسالمت  يبه معنا، ات در بدنیح يانرژ

 7 ینقاش در شکل ذیل .ت کرده اندیرو یکیزیر فیبد غکال  9 را بصورت هاي عادي انسان ،کامل برخوردارند ینین بکه از روش يافراد

  .دینیب یکالبد اول انسان را م
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 ینگر ،ندکه دار يت بلوریل ماهیبدل 9و  8 يکالبد ها. می باشد يم بعدیاز درك مفاهیش نیرا پیز ،دیرا کامال به خاطر بسپار باالکل ش

در  یثابت يدر کانال ها يثابت هستند و انرژ یقالب يدارا) ... و  1،3،5،7،9( فرد  ي شماره يکالبد ها. ستیآن ها موجود ن ینقاش يبرا

ا توده ی ابر يلکه هامانند  يال هستند که انرژیس يساختار يدارا) ... و  2،4،6،8( زوج  ي شماره  يه هایال. کند یمحرکت  آن ها

 .دارد یآنها همپوشان يو قسمت مرکزت جسم سوار شده یهم و به مرکز يگانه رو 9 ين کالبد هایا .کند یحرکت مها در آن گاز  يها

 يکانال هارا در  يان درآوردن انرژیفه به جریباشد که وظ یم يانرژ يتلمبه خانه ها بعنوان ینقاط يهر کالبد بطور جداگانه دارا

 يمکنده ا يف هایهر چاکرا توسط قاز یمورد ن يانرژ .شوند یده مینام) chakra( چاکرا مراکز پمپاژن یا. دنبعهده دار) nadi( يانرژ

تواند  یم فقط میه بطور مستقیهر ال .دهد یم ن انتقالیریه زیرا به ال يانرژخود  مرکز چاکرا از. شود ین میآن متصل هستند تام بهه ک

اگر شما  یعنی. است ن ترییه پایچه الیاز بودن درمنوط بر ب ،نیریه زیبه ال يانتقال انرژ. هددب مستقیم يه متناظر خود انرژیبه ال

دا یانتقال آن پ يبرا يل بازکانا 2و  3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 يه هایان الید از میبا ،دیده لانتقا 2خود به کالبد  8را از کالبد  يد انرژیبخواه

  .دیکن

  

 یور قطعبطیکی باالي سر و دیگري زیر پاها  ،يبه شکل گوژه یو يچاکرا 2و  يعاد يچاکرا 7 .د داردوجو یاصل يچاکرا 9

   .ت شده اندیرو

  

از  يتربر يها چاکرابتوانند  يتر يت کنندگان قوینده رویوجود داشته و ممکن است در آ یشه امکان بسط آگاهیدر هر صورت هم 

ز غدد، مراکن چاکراها در قسمت یا. باشد یکوچکتر م ییچاکراها و کانال ها يز بطور جداگانه دارایجسم ن .ت کنندیکالبد انسان را رو

ه یال. (شوند یده مید ذیلهاله ها به شکل با ید از جلو تقریدر حالت د .تر هستندگبزر یمفاصل و کف دست و پا کمعصبی و لنفاوي ، 

  )ص شده اندد مشخیو سف ییطالدرك بهتر با رنگ  يتنها برا 9و  8
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 يچاکرا يف مکنده یقک یکنار به  يه یاز زاو)  گریدکیا همان جدا شدن کالبد ها از ی یر از برون فکنیدر زمان غ(  ياگر در حالت عاد

 یم اصطالحا گفته .که راس مشترك دارندد نیآ یم گر به نظریکدیف درون یق 9به مانند  ،کالبد ها یل همپوشانیبدل ،نگاه شود یاصل

  .)کالبد داشته باشد 9در صورتی که فرد تنها (. ه داردیال 9شود که هر چاکرا 

  
از ورود محافظ است که  ياالیه  يدارا در حالت سالمتروي دهانه و بدنه قیف خود، و هر چاکرا  ته ي بیرونی خود روي پوس کالبد هر

مکنده  يف هایق يخود از تعداد کوچکتر یاصل ين هر چاکرایهمچن. لتر را داردیکند و حکم ف یم يریگمضر جلو يها يو جذب انرژ

ف یق يهمه  ،م در حالت سالمتیف ها نگاه کنیق اگر از روبرو به. آن ها متفاوت است مختلف تعداد ياراهکل شده است که در چایتشک

طبق قانون دست راست (ند ت کنیچاکرا هدا مرکزرا به درون  يو انرژده یساعت چرخ يد در جهت عقربه هایکوچک و بزرگ با يها

  .است يه انرژیو در حال تخل مار بودهیچاکرا ب ،باشدان برعکس یجا جرهر). کیزیف

  
ر یگر تاثید يه هایتواند بر ال یکالبد ها م یل همپوشانیبدل يماریهر ب .است يماریب يبه معنا يانرژ حرکتهر گونه اختالل در  

تا  ،جسمعالوه بر  دیک درمان کامل بای. ت دهدیخود سرا یین و باالیریز يارا به کالبد ه يناهنجار در اثر مرور زمان گذاشته و یمنف

کامال  يجنبه ا ،ماریبهر  يبرا يحرفه ا »نیهاله ب«ک ی يه هایداروها و توص ،کیتکن .ابدیادامه گانه  9 يم کالبد هام تمایترم

که در جلسه اول  ینیا تمری دارو. ر استییهر انسان دائما در حال تغ يط کالبدیرا شرایز. باشد یبه فرد و محدود به زمان م منحصر

ممکن  یافته و حتیر ییتغ يمار در جلسه بعدیهمان ب يبرا ،کند یز میتجو یزان خاصیبا م  Aار میب يبرا» نیهاله ب«ک ی ،درمان

ن موضوع یا .استفاده خودسرانه کند ،شده است Aمار یب يکه برا ییز هایتواند از تجو ینم Bمار یچ وجه بیپس به ه. است مضر باشد

  . است یدرمان يگر سبک هایو د» یهاله درمان«ان یم یتفاوت اساس

مار را بطور کامال جداگانه مورد یکنند و هر ب یاستفاده نم یگروه یشینما يچگاه از درمان هایه يدرمانگران حرفه ا

  . دهند یق قرار میار دقینه بسیمعا درمان و

مرکز ق یاز طراشته و ک مکان قرار دیدر  ،يماد يایاز لحاظ مختصات دن يعاد ک دارد که در حالتیبدن انرژ 9 حداقل پس هر انسان

ل کالبد یتشک يبرا ین بوده و قالبیریه کالبد زیوده اولن کالبد شالیترباال. هندد ین انتقال میریرا به سطوح ز يانرژ ،خود يچاکراها

د قسمت یبا ،هیدر هر ال يرییهر تغ يپس برا. دکنن ید میت جسم را تولیهم قرار گرفته و در نها ين قالب ها رویا. باشد ین میریز

رغم  یعل. ت هستندیجداگانه در حال فعال) یآگاه( یسطح فرکانس 9ن کالبد ها در یا .ر دادییز تغیگر نید يه هایدر ال ناظر آن رامت

) ریتصو يمجرا( 6 ياگر شما چاکرا یعنی. خود را ندارد ییا باالین یریه زیت در الیارتباط و فعال ییتوانا يچ کالبدیه ،جیاشتباهات را
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سطح انرژي هاي  و 1د تنها کالبد شماره یکن یم »تیرو«که   يزید و چیکن »تیرو«را  يمادد جسم یتوان ینم ،دیکن بازرا  1کالبد 

را باز  5کالبد  6 يد چاکرایبا ،مخصوص آن یو سطح فرکانس 5کالبد » تیرو« يب براین ترتیبه هم. متناظر با آن است یفرکانس

و با چشم ک یمار را از نزدید بیبا ،مار بگذاردیم بر جسم بیمل و مستقر کایگر بخواهد تاثهم ا يحرفه ا »نیهاله ب«ک ی یاما حت. دیکن

 یجسم م يپس جسم تنها بر رو. نه جسم او ،مار هستندیب يتنها کالبد ها ،رمان از راه دور قابل مشاهده استکه در د يزیچ. ندیببباز 

  .آخر یو ال  2کالبد  يرو 2کالبد  ،1کالبد  يرو 1کالبد  ،بگذارد ریتواند تاث

سب ن است که با کیهدف ا. خودکار دارند یتیگر فعالید يها دبمان قرار دارد و کالیکیزیما تنها بر جسم ف یآگاه ،يدر حالت عاد

   .مینه بدست آورهان بدن ها را بطور آگایا کاملکنترل  ،یدرون يروهاین يداریو ب یآگاه

آن ها را از هم جدا کرده و در سطوح مختلف  يتواند بطور اراد یتسلط بر کالبد ها انسان مکه با  ،ن استیا "يحالت عاد"ذکر ل یدل -

مانند و هر گاه  یبه هم متصل م )ریسمان نقره اي( يانرژ یکالبد ها با کانال ين جداسازین ایح. بپردازدجداگانه ت یبه فعال یفرکانس

   .)افتد ین اتفاق میطور ناخودآگاه الت خواب باغلب در حا(. گردند یبر م يده کرد به حالت عادفرد ارا

  

  کالبد اول 7نقاشی نمونه از 
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 ا حضوریت یرو یکرده و بدون اجازه کس یکالبد ها استفاده منف يو جداساز ینیتوان از هاله ب یچ عنوان نمیبه ه :مهم 

داشته و هر  یدرست مانند جسم شما نسبت به خود آگاه شما ينکه کالبد هایاول ا. را انجام داد یخصوص يدر مکان ها

ر یغ يجهان ها نکهیدوم ا. ردیگ یزه و اراده شخص شما صورت مکامال با اجا ،گرید يا مجوز هایک و یرتباط انرژگونه ا

 يماریب ،ییاز دست دادن تواناموجب  ،یین سوء استفاده هایچن يت براین ین مخصوص خود را داشته و حتیقوان يماد

 هاله بینانشد تا از بر آن  يدر پروژه ا )C.I.A(کا یآمر یش سازمان جاسوسیسال ها پ. شود یه ماقدام کنند يو نابود

متوجه  یاما پس از مدت. استفاده کند خود یو سازمان یدر جهت اهداف جاسوس ،آگاهانه دارند یبرون فکن افرادي کهو 

  .از همان ابتدا با شکست مواجه شد ن پروژهیو ا !د رنیم یم یبطور ناگهانشد که افراد مورد نظرش 

  

 یر منفیمانند تاث. زده اندانسان حرف  يکالبد ها يرات مضر عناصر مختلف بر رویاز تاثعلوم روحی و انرژیک، مختلف  يدر نوشته ها -

 ،ییویل رادیگر وسایل و دیاعشع موبتش ،مختلف ير رنگ ها و نور هایتاث ،یبهداشت-یشینده و آرایمواد شو ،یمهتاب ياالمپ ه
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. باال تر نگاه کرد یدگاهید از دیااما ب ،درست است اتن موضوعیات یکلالبته . گریدون و هزاران موارد کوچک یزیتور و تلویتشعشعات مان

 رسو بدل و ت یوسواس يهرگز آرامش نداشته و به موجود بکند ینیچن نیا ياگر قرار باشد انسان تمام عمر خود را صرف مراقبت ها

ن است که با سالم یسنده بر ایدگاه نوید. ط و جبران آن هاستیرات مخرب محیکه دائما در فکر در امان بودن خودش از تاث شود یم

چ یکه ه ییتا جا ،گردند یم یخنث یطیمح یرات منفیاثت یدرون يروهایت نیو تقو محافظ کالبد و چاکراها يه هایالکامل  يساز

 يروهایکنترل نمختلف  ينه هایفعاالن مختلف در زم يش هایاز نما یاگر برخ. بر انسان بگذارد یر منفیتاث يا هتواند ذر ینم يعنصر

روغن  ،خیم ،شهیش ،مانند قورت دادن زغال داغ( نشان ز از درون بدیاء نوك تیعبور اش ،مانند يموارد یحت ،دیده باشیرا د یدرون

 و ،نبوده ا محدود به افراد خاصی یافتنیت ندس يزین چیو ا. گذارد یجسم آن ها نم يبر رو یحت یر منفیچ تاثیه... ) جوشان و 

  . ستین یاضت کشانه و انحرافیر يمستلزم روش ها

  

  �انرژ �در مورد چاکرا ها و کانال ها يکم

  

 تلف کالبد به حرکت در خم يه هایال يات را درون کانال هایح يهستند که انرژ يابزارچاکرا ها   : يمراکز پمپاژ انرژ - چاکرا ها

رتبط با همان چاکرا م يبه کانال ها ،خود ده و از مرکزیرا به درون خود مک يشکل انرژ یگرداب یهر چاکرا توسط حرکت. آورند یم

  . کند یپمپاژ م
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در اکثر متاسفانه . دقرار دارنهر کالبد گر یدر نقاط د ياریبس یفرع يو چاکرا ها داشتهدر امتداد ستون فقرات قرار  یاصل يچاکرا9

چاکرا باشد به ندرت  9 يکه حاو یمناسب یر و نقاشیل تصوین دلیشناخته نشده است و به هم یاصل يچاکرا 7ش از یب یدرمان مکاتب

  . کروي یکی در باالي سر و دیگري در زیر پاها قرار دارد يچاکرا دو. میکار کن ییچاکرا 7ر یال با تصاوم فعیشود و مجبور یافت می

ک یانرژ یچاکرا ها نقاط. مکند یروط مرا به درون مرکز چاکرا و راس مخ يساعت انرژ يچاکرا ها در جهت عقربه هاتمام  يف هایق

ن یهمچن .ندارند یجسم یتیچ وجه ماهیخواهد شد، به ه یمعرف یدر جسم معرفها افتن آن یمکان  يکه در ادامه برا یهستند و محل

   .است» چشم سوم«با  »تیرو«له ین وسیبهتر ،ن نقاطییدر تع

  
  

  :  يژانر یاصل کانال

شود و در انطباق با  یختم م ن چاکرا یشروع شده و به باالتر ن چاکراین تریین کانال  از پایا ) :sushumna( سوشومناکانال 

  کند که  یم يباز یاصل ياهان چاکریب یاشتراک ین کانال نقش راهیا .رود ینهم باال م  يتا چاکرا نخاع قرار داشته و يکانال مرکز

 يها یل گرفتگیتواند بدل یکه درمانگر نم ییدر زمان ها. ز تبادل کردیر هم شماره نیغ ياهان چاکریرا ب يق آن انرژیتوان از طر یم

درون آن  از را بهیمورد ن يهمان چاکرا انرژ يمکنده  يف هایق قیم از طریبطور مستق) 4 يمثال چاکرا(ه و چاکرا یک ناحید در یشد

مورد نظرش  يچاکرا ق سوشومنا بهیرا وارد کرده و از طر يانرژ ،)  يچاکرامثال (گر که باز هستند ید يق چاکراهایاز طر ،بفرستد

  ) با رنگ زرد مشخص شده است یقبل يها در شکل سوشومنااز  یقسمت( .دهد یانتقال م

  

  

  چه ؟ يعنيچاکرا  �تمرکز رو

  
و مکش ن کار سرعت چرخش یبا ا .تبط با آنمر يف هایاز ق یکیا یچاکرا  مرکزمختصات  يرو یجه ذهنتو یعنیچاکرا ها  يتمرکز رو

باالتر ک حد آستانه یاز  يکه شدت جذب انرژ یزمانو  ،ج برطرف شدهیمرتبط به تدر يال هاموانع موجود در کان ،باال رفته چاکرا يانرژ

ن کننده یست، به تمرسخت ا و درون مغز ستون فقرات وسطچاکراها در  يرو که توجه ییاما از آنجا. شود یشکفته م ، چاکرارفت

 .سطح بدن دارند يدر رو یکیزیادل فکه معموال مع کنندهر چاکرا تمرکز  يمکنده  يف هایمحل عبور ق يبر رو ،شود یگفته م

  .)شود یآن نقطه م يش جذب انرژیافزا ثباع ،بدناز  هر نقطه يبر رو یتمرکز ذهن(
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  ياصل �چاکرا ها يمعرف
  

  ،یاصل يچاکرا ها يمکنده  فیهر ق .قرار دارند سر يباال يفضاتا  ی، از نوك استخوان خاجستون فقرات امتداد در یاصل يچاکرا ها

ساعت  يدر جهت عقربه ها یهمگ ،دیستاده باشیآن ا ياگر روبرول شده است که یتشک يچرخان کوچکتر يف هایق يخود از تعداد

  .کنند یچاکرا وارد م مرکزرا به  يژنرچرخند و ا یم

  
  

شود و   یذهن شما و در آن نقطه ظاهر م يک رنگ خاص  در پرده ی، باال تر برود ینیاز حد معدر چاکرا  يانرژسرعت عبور هر گاه  

 یدرون يها ییتوانا يک سریهر چاکرا  يدار سازیبا ب. )دار شده استیب(  ده استیچاکرا شکفته گردشود که  یاصطالحا گفته م

  .شوند یم فعالز یانسان ن

  

ج یرا »ینیهاله ب«ق یح و دقیصح ییبر اثر عدم توانا ،یعلوم روح يو اکثر آموزش ها نوشته هادر مورد رنگ چاکراها در  یاشتباه

دقت به  »تیرو« در امر یافراد کم اریز. دینگ چاکراها و کالبد ها بوجود آدر مورد ر يادیالفات زتن امر موجب شده تا اخیا. است

 ،رونیباست که از  یرنگ يبه معنا ،عنوان رنگ چاکراها. لف را بطور جداگانه مشاهده کنندتمخ يتوانند کالبد ها یخرج داده و م

فراد مختلف در ا ،در حالت سالمت کاملحتی رنگ چاکراها  .شود یده میکوچک هر چاکرا د يف هایق يبرا  »نیهاله ب«ک یتوسط 

م ید بگویبا ،دید اول ارائه شده است مراجعه کنکالب 7از  ،قبل يمت هاکه در قس یمختلف يها یاگر به نقاش. ت باشدتواند متفاو یم

اگر رنگ  1مثال در کالبد . ک رنگ ثابت هستندیبه  یهمگ ،در حالت سالمت آن ها يشماره فرد و چاکراها يکالبد ها یبطور کل

تواند رنگ واحدش  یدر افراد مختلف م 1ن کالبد یهم. ن رنگ هستندیز به همین آن يکراهاچا ،باشد يفسفر یکالبد آب یعموم

  . ر باشدیمتغ يتا خاکستر يز نقره امتفاوت بوده و ا

  

 3 ،قرمز-ینارنج 2 ،قرمز 1 يچاکرا ،2مثال در کالبد . ر هستندیمتغ ،کالبد یکراها بر اساس سطح فرکانسرنگ چا ،زوج يدر کالبد ها

  .د استیسف 7و  یلین 6 ،یآسمان یآب 5 ،روشن یسبز چمن 4 ،زرد

  

پرده ذهن شما ظاهر شده و  از  يرو ،و شکفته شدنن مراقبه یاست که ح یرنگ ،چاکراها ذکر شده است يادامه برا که در ییرنگها

  . باشد یم چاکرا مرکزفرکانس ن رنگ متعلق به یا .شود یده مید درون

  

   ) :muladhara chakra ( موالدهارا   -ک یشماره  يچاکرا

مخروط  ییجلو يدهانه . قرار دارد یاستخوان خاج ییانتها نوك ن چاکرا درست دریا. استقرمز رنگ بوده و شه معروف یر يبه چاکرا

   .قرار داردو مقعد  یاندام تناسلن یب يه ایدر ناحن چاکرا یچرخان متصل به ا

ها و  يماریت در برابر بی، مصونمهارت در فنون  ،خاك کنترل کردن عنصر  :ر ذکر شده اند  ی، موارد زن چاکرایاشکفتن ات یاز تجل

  . هر کالبد است يالمسه برا حس يا مجراچاکر نیا . و ذهنفس کنترل کامل نَ

  ) : swadhishthana chakra(ستانا یسواده  -شماره دو  يچاکرا
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مخروط چرخانِ متصل  ییجلو يدهانه . است ینارنجبه رنگ . قرار دارد یاستخوان خاج يدر باالهم مشهور است و  یجنس يبه چاکرا

 يده یاستخوان بهم رس -  یانگشت باال تر از استخوان شرمگاه 2 ( یانگشت باالتر از آلت تناسل 3با یمثانه و تقر يرو، ن چاکرایبه ا

   .ردیگ یقرار م )  جلو بدن لگن در

 ییرها ،قیم حقایدرك مستق) ! غلبه بر آب(غرق نشدن در آب ر آب، ل کردن عنصکنتر :ر ذکر شده اند  ی، موارد زن چاکرایا اتیاز تجل

 یاز مرگ و ورود به جهان، غلبه بر ترس ها ییبایش نسبت به تمام زیو ستا از عشق یافت قسمتی، درمات و احساسات غلطیاز تصم

  .هر کالبد است يبرا یفاطع ين چاکرا مجرایا . گر بدنیات و ارسال آن به نقاط دیح يو جذب انرژ بدون ترس

  

  

   ) :manipura chakra ( پورا   یمان  -شماره سه  يچاکرا

 ییجلو يدهانه  .استبه رنگ زرد  و معروف است يدیشبکه خورش يه چاکراستون فقرات بوده و بپنجم  يمهره  يباالن چاکرا یا 

  .باشد یمروي معده و  انگشت باالتر از ناف 4 بایتقرن چاکرا یمخروط چرخانِ متصل به ا

، )نش یآفر( ب و ساختن یتخر يرویبدست آوردن ن ، کنترل کردن عنصر آتش :ر ذکر شده اند یموارد ز ن چاکرایا یاصل اتیاز تجل 

  .ناخودآگاه است يافت هایمبهم و دراطالعات  ين چاکرا مجرایا. است غلبه بر آتش و ها یاز ناخوش يآزاد

  
  

  ) :anahata chakra ( اهاتا  آن    -شماره چهار  يچاکرا

ن یمخروط چرخانِ متصل به ا ییجلو يدهانه . استسبز به رنگ . ازدهم قرار داردی يمهره  يو باال قلب معروف بوده يبه چاکرا 

   .باشد یم ) يزائده خنجر(  نهیجناق ساستخوان  يانتها يروبا یتقر چاکرا

، بدست آوردن ن و حرکت در هوایلبه بر جاذبه زمغ،  کنترل کردن عنصر هوا: ند ر ذکر شده ای، موارد زن چاکرایا یاصل اتیاز تجل

  .هر کالبد است يعشق برا يکرا مجران چایا. ی، عشق به تمام عالم هستیآزادگ و یفرزانگ ،حکمت

  
  

 :  )visuddha chakra (  یشودهیو   -شماره پنج  يچاکرا

مخروط چرخانِ  ییجلو يدهانه . باشد یم یآب به رنگ .زدهم در ستون فقرات قرار داردشان يمهره  يو باال گلو معروف بوده يبه چاکرا

  .باشد ین گردن مییپا يگود يبا روین چاکرا تقریمتصل به ا
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، ينده، سخنوریو حال و آبه سه زمان گذشته  یدسترس،  کنترل کردن عنصر اتر: ر ذکر شده اند ی، موارد زن چاکرایا یاصلات یاز تجل

 ،صوت ين چاکرا مجرایا. )از به خواب و خوراك و آب یعدم ن ( یهانیه کی، تغذیصلح و آرامش کامل درون! ه گانه س يبه جهان ها سفر

  .باشد یدر هر کالبد مح و مزه ها یروا

  
  

  ) :ajna chakra ( آجنا    -شماره شش  يچاکرا

 يدهانه  .باشد ید پاك و روشن میبه رنگ سف .باشد یم يغده صنوبرگاه آن یجا .معروف است  »چشم سوم« بهششم  يچاکرا

و  يدرمانگر ازیش نیپ  ن چاکرایا .قرار داردها  ابرو باال تر از وسط ی، کمیشانیپ يرو ن چاکرایمخروط چرخانِ متصل به ا ییجلو

  .باشد یم انسان یدرون يروهایکنترل آگاهانه بر ن

و ارتباط کالبدي ) آگاهانه  ینیا بیرو( جاد مکاشفه یا ،یکنترل کردن عنصر آگاه : ر ذکر شده اندی، موارد زن چاکرایات ایاز تجل

هر نقطه در  دنی، دموجودات يدن هر قسمت از کالبد هاید. مختلف گذشته و حال يها یزندگ از بین بردن تاثیرات ، صحیح

  .باشد یر هر کالبد میتصو ين چاکرا مجرایا. ندهیگذشته و حال و آ

  

  
  

 ) :sahasrara chakra ( ساهاسرارا    - شماره هفت  يچاکرا

ر یمغز و ز يتاج در پوسته  يچاکرا. شود یتمام رنگ ها از آن ساطع م. قرار دارد) مالج ( ، باال و مرکز سر قا در وسطیتاج دق يچاکرا

ن چاکرا یا سازد  یسر میانسان م يارا بر یاهن چاکرا کنترل کردن عنصر ابر آگیا .دارد که در نوزادان هنوز نرم استجمجمه قرار 

  .باشد یهر کالبد م يم برایمستق ياافت هیدر يمجرا

  

 :  هشتم  يچاکرا

تاج قرار  يچاکرا يباالبوده  يهشتم بصورت گو يچاکرا. ستتاج و در همان راستا قرار گرفته ا يچاکرا يقا باالیهشتم دق يچاکرا 

  .دارد
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   : نهم  يچاکرا

از چاکراي هستم بوده و  يبصورت گو نهم نیز يچاکرا. قرار گرفته است ي سوسوشمنادر همان راستاا زیر پاها تقریب نهم يچاکرا

  .کوچکتر است

  
  

ا صورت گرفته است و شفادهندگان چاکرا ه گریبا د سهیدر مقا یکم اریبس يها تیرو )هشتم و نهم( دو چاکرا نیالبته در مورد ا

  .آن ها را داشته اند استفاده آگاهانه ازمشاهده و  ،يشکفته ساز یید آن،  توانااز وجو یعدم آگاه لیبدل يدودعم

  

  

  

 نيدروغ �ها �و افسانه پرداز ينيکوندال

 ینیدر کالبد انسان وجود دارد که به کوندال يخفته ا يروی،  مرکز نکنند یرون جذب میکه چاکراها از ب يان انرژیعالوه بر جر

)KUNDALINI  ( در انسان روین نیا .ي محرکه درونی موجودات و هسته هویتی منحصر به فرد او می باشدرویبعنوان نمشهور بوده و 

بر اساس ) عناصر،اشیاء و موجودات زنده(تمام کائنات . ده استیچیم به دور خودش پیو رو ناست که سه د  يسمان انرژیک ریمانند 

دور و نیم کوندالینی، کامل ترین  3اما انسان با . الینی را دارا می باشندکوند نوعی ازپیوستگی و ساخت یافتگی ساختار انرژیشان، 

به عبارت بهتر کوندالینی مرکزیت و زیر بناي تشکیل هر چیزي می باشد . دارا می باشد یکوندالینی را در موجودات شناخته شده فعل

درست تر کوندالینی هسته ي آگاهی، موتور محرکه و به تعبیر . که کالبدهاي جسمی و غیر جسمی به دور آن جمع و تشکیل می شوند

کالبد ها  .و موجب می گردد کالبد ها فعال بوده و انرژي را به خود جذب کنند ماهیتی است که به هر موجود هویتی مستقل می دهد

نقره اي به کوندالینی متصل تمام کالبد ها زمانی هویت می گیرند که از طریق بند . مانند لباس و ابزاري براي کوندالینی می باشند

اگر به هر علت اتصال کوندالینی از طریق بند نقره اي گسسته شود، آن کالبد بصورت فلج درآمده و نمیتواند از خود حرکتی . باشند

 .و معموال به کم کم شروع به تجزیه شدن می کند! مانند یک ماشین بی راننده. داشته باشد

  

 
  

همچنین . دور کوندالینی غالفی کروي وجود دارد که الیه محافظ آن بوده و از آلوده شدن و ورود انرژي هاي منفی جلوگیري می کند

گفته شده که خود کوندالینی از نوعی انرژي تشکیل شده که آلوده نمی شود و تنها بعنوان ثبت کننده هویت یک موجود عمل می 

اما روند رشد آن بستگی . رو به رشد را طی می کند ه و همواره رونديابود نشدن، داشتهمل و افزایش طول کوندالینی  قابلیت تکا. کند

  .از همین خاصیت ناشی می گرددروح  معناي ابدي بودن !به اراده خود موجود دارد

  

نداشته  یخلتداشود  یپاها رد من یکه از ب 1 يکراف چایکه با قیبطور ،است یاستخوان خاج ینیینوك پا يروبرو کوندالینیمختصات 

 ینیکوندال. ستین یکیزینبوده و قابل لمس کردن ف یکیزیدر بدن ف یچ وجه مختصاتیالبته مکان ذکر شده به ه. ردیگ یو جلوتر قرار م

کمک گرفته  آن ها یآدرس ده يکالبد ها از نقاط متناظر در جسم برا یوشانپک ما جا داشته و بعلت همیگر چاکرا ها در بدن انرژیو د

   )9مثال کالبد .(کوندالینی بطور طبیعی در باالترین کالبد هر موجود قرار می گیرد .شود یم
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بلکه از تکه هاي کوچک و متوالی و بهم پیوسته اي تشکیل شده است که هر کدام ! کوندالینی در حقیقت یک نوار یک تکه نیست

بطوریکه اگر سمت چپ . کوندالینی فعال داراي چرخشی بدون وقفه می باشد بطور طبیعی یک. مربوط به یک دوره زندگی می باشند

  . د، جهت چرخش ساعتگرد خواهد بودیاو نگاه کن ینید و به کوندالیستیک انسان بای

       
 .گردد می يانرژي بیشتر جذباین کار باعث افزایش سرعت چرخش و  .کرد) ا فعال تری(دار یرا ب ینیکوندالتوان   یبه سه روش م

 . باشد یدر آنجا مستقر م ینیکه کوندال ينقطه ا يمراقبه بر رو )١

  . و انرژي دادن به کوندالینی دیگري یت درونیکه چشم سومش باز شده با رو يفرد )٢

  . سرعت چرخش آن را باال ببرد شو تمرکز یت درونیباز شده با رو که چشم سومش يفرد )٣

را پس  ینیکار کردن با کوندال يقه یز طریح شده و در آخر نیتوسط تمرکز تشروندالینی ک يدار سازیبتمرین ساده ي  ،لهدر ادامه مقا

  .  م دادیح خواهیچشم سوم توض ير سازدایاز ب

     به چشم يادیز يها يآورند، خرافات و افسانه پرداز یان میسخن به م ینیکوندال يکه در مورد انرژ ییشتر سبک هایدر ب :مهم 

ن یتمر يبرا يگررانی، آثار وا به کار گرفته شودیدار شود و یبن که اگر بدون استاد یو ا ینیکوندال يرویم بودن نیعظ، از جمله. خورد یم

، و آن چاکرا بطور صد در صد خارق العاده آزاد يروهایچاکرا ن به مرکز هر ینیدن نوار کوندالینکه با رسیا ای کننده خواهد داشت

است  درونی يرویک نیتنها  ینیکوندال. کامال مخالف است یین حرف هایقاله با چنن میسنده اینو.  گردد یو شکفته مشده  يپاکساز

 يباز شده  ياگر شما هسته  یحت. ردیگ یعتر انجام میسر يشود و روند پاکساز یچاکرا ها کمک م يآن به پاکساز يدار سازیکه با ب

  . د کردیدا نخواهید آن چاکرا دست په قدرت صد در ص، باز هم بدیسانح به هر چاکرا بریرا از روش صح ینیکندال
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 يقدرت نفوذ در کانال ها ینید، کوندالیه را کامل نکرده باشیآن ناح يخودتان پاکسازم کالبد هاي اجسم و تمکه  یتا زمان

  . ممکن است به علت هاي مختلف، سرعت چرخش آن کم گردد بسته را نداشته و 

بر  یچ مشکلیه ه، بدیعمل کن که در ادامه مقاله ذکر خواهد شد  ی، و اگر بر طبق روشنداشته يچ خطریه ینیکوندال يدار سازیب 

علوم  ينه هایج در زمیه خرافات رایبه مانند بق( ینیکوندال يسنده هدف از ساختن خرافات مطرح شده برایده نویبه عق. د خوردینخواه

 ي، برادهند یگران خساست به خرج میبه د ه در آموزش علوماست ک يافراد یحفظ انحصار طلب )یدرون يروهایو ن یروح

ر دست و تحت کنترل یه زشی، شاگرد ها را همداشتهنگه  یافتنیمحترم و دست ن ،گاه خود را بعنوان استادیا جاینکه یا

   .ا سازندیخود مه يبرا یازار مناسبا بی، نگه دارند

  

ده ید یدرون يروهایش دهندگان نیگر نمایمختلف و د ي، عرفايش مرتاضان هندیاکه در نم ياده ابه ظاهر خارق الع يتمامِ قدرت ها 

  ! در سوشومنا ینیباال آمدن کوندال ، نهباشد یم يانرژ يکانال ها يپاکسازو ) شکفته کردن(چاکرا ها  يدار سازی، تنها در اثر بشود یم

  

  ؟ستیچ يبند نقره ا
  

. کند ین کالبد ها قرار داشته و آن ها را به هم متصل میاست که ب يژه انرژیک کانال وی )يسمان نقره ایر( "يبند نقره ا"

ن یهمچن. مشاهده کرده اند ينان آن را به رنگ نقره ایاز هاله ب يل بوده است که تعدادین دلی، بدين کانال به عنوان نقره ایا ينامگذار

دا یقدرت حرکت پ ینیم به کوندالیر مستقین اتصال غیواسطه ا بوده و هر کالبد به ینیحرکت کوندال یر اختصاصیمس يسمان نقره ایر

قطع شده است، بصورت فلج و  ینیکه اتصال آن ها با کوندال ییشود، کالبد ها یا جدا دهیبر ین بند از قسمتیاگر به هر علت ا. کند یم

یا جسم مرده انسان که پوسیده و  ندستین یچ کسیکه بر تن ه ییمانند لباس ها .و کم کم تجزیه می شوند ندیآ یت در میهو یب

یا رها کردن هر کالبدي که  شانیض کالبد هایتعو يت براین خاصیتوانند از یم ينان حرفه ایگفته شده که هاله ب( .تجزیه می شود

  !)یه به دور می اندازد کند یک انسان لباس خود را عوض میهمانطور که . استفاده کنند بخواهند

  

تنها  .وجه با کشیده شدن، طوالنی شدن و هیچ تاثیر بیرونی آلوده، خراب و یا بریده نمی شود بند نقره اي به هیچ 

بعنوان . همانند بند نافی که از مادر جدا شده و خشک می گردد. زمانی بند نقره اي از بین می رود که بدن و کالبدي بمیرد

  .جسم قرار داشته است، تجزیه می شودو  1مثال اگر جسم بمیرد، قسمتی از بند نقره اي که بین کالبد 

شروع شده، ستون فقرات را تا فرق سر ) تا کنون گزارش شده است یکه نوك استخوان خاج( در جسم ين مرکز انرژیاز اول يبند نقره ا

رد شده تا به  کالبد از تک تک چاکراهاهر در . شود یمتصل م يکالبد بعد ين چاکراین ترییسر خارج شده و به پا قباال آمده، از فر

  )شکل ذیل(. گردد یمتصل م يکالبد بعد ين چاکراین ترییبه پان قسمت، ین چاکرا برسد، و دوباره از باالتریباالتر

  

  
ن کالبد ها به یا ياما در حالت عاد. دینیب یم میکه کالبد ها را از هم جدا کرده ا یرا در حالت يدر شکل باال شما نحوه اتصال بند نقره ا

هم منطبق بوده و در امتداد ستون  يآن ها بر رو یاصل يگر چاکراهایکانال سوشومنا و د. دارند یجسم قرار داشته و هموپوشانت یمرکز
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تا  ییه هایل شده است، بصورت الیمتصل کننده تشک ياز قطعات انرژ یکه به نوع يل بند نقره این دلیبه هم. رندیگ یفقرات قرار م

  .باشد ین موضوع قابل مشاهده میا لیذ در شکل. رندیگ یهم قرار م شده در کانال سوشومنا، کنار

  

 
  

ق و موشکافانه به یکه بطور دق ينان حرفه ایبعلت معدود بودن روشن ب: یاتینکته ح

ست و یز نیات فوق جایپرداخته اند، اعتماد کامل به نظر يو بند نقره ا ینیموضوع کوندال

پرداخته و نحوه ن نظرات یق ایدق یمجددا به بررسد یشما بعد از باز شدن چشم سومتان با

  !صحیح استفاده از کندالینی و بند نقره اي را استخراج کنید
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  »ن مهميقوان«

  

و در . دیافراد را ندار یم خصوصینقض حر ایگران و یظلم کردن به د يچ وجه اجازه یبه ه، شما خود يروهاین يریدر بکار گ )1

تالش  .شما خواهد شد زودهنگام  يو نابودخودتان  يدر کانال هاو آلودگی ها  شکالتن امر موجب بروز می، ایصورت تخط

باعث مرگ او  ،راربه سرعت باعث بروز مشکالت در اقدام کننده شده و در صورت اص ،یدرون يروهایاز ن یاستفاده منف يبرا

 .شود یم

درمان  يد برایحق  ندار ،ر استیاو امکان پذ يا کالبد هاب ق ارتباطیکه از طر ،ماریب جازهاهم بدون  یموارد اورژانسدر  یحت  )2

 . دیشوعمل ماران وارد یب

افتن یو دست  مختلف فردي يت های، برطرف کردن محدودچاکراها يساز شکفتهها و  يپاکساز ،یدرون يروهایتمام هدف ن )3

بود به يرل فرد باشند و بتوان براد تحت کنتیروها باین. باشد یم آزادي و استقالل مطلق بهافتن ی دستجهت  يبه ابزار

شما  و انحراف ه دردسریتنها ما ،دیبکن یدرون يروهاین يداریم به بن  اقدایبجز ا ياگر با تفکر .ط خود از آن ها بهره بردیشرا

رفاه و آرامش  انسان ي، که براآزادي و استقالل مطلقتن بدون در نظر گرف یدرون يها يرویتمام ن. خواهند بود

  . باشند یناقص م يابزار کند، یا میرا مهمن یو ادار یپا

  

  

  ديدر اطراف بدنتان تجربه کنببينيد و را  �خودتان انرژ
  

رو به ) 6چاکراي (این است که در طی روز، با تمرکز بر نقطه وسط پیشانی خود  ساده ترین روش براي دیدن انرژي هاي اولیه* 

این ذرات چیزي . نید ذرات کوچک و نورانی را که دائما در حال حرکت هستند ببینیدبعد از  کمی تمرین می توا. آسمان نگاه کنید

اگر براي شروع این تمرین را ( .این آزمایش ساده ترین راه اثبات وجود انرژي هاست. نیستتند بجز واحد هاي کوچک انرژي اطراف شما

  )در طول روز انجام دهید، نتیجه گرفتن راحت تر خواهد بود

  

ک حالت راحت قرار گرفته و دستانتان را با ین است که در ید ایاستفاده کن ياحساس انرژ يد برایتوان یکه شما م يگریروش د* 

آرام . اطراف دستانتان نگاه کنید به ) 6چاکراي (، با تمرکز بر نقطه وسط پیشانی خود دیگر قرار دهیکدیمتر از  یچند سانت يفاصله 

 ،م از گرمایمال یتان را با احساسین دستهایب يد انرژیتوان یقه میبعد از چند دق. ابدیان یدستانتان جر نیب يد انرژید و اجازه دهیباش

، ابتدا یک شکست نور را می 6با ادامه تمرینات و ورزیده شدن بیشتر چاکراي . دیمثل سوزن سوزن شدن حس کن یحالتا ی، فشار

  . عد می توانید الیه اي با رنگ فسفري را مشاهده کنید بینید که مرز اولین الیه هاله را مشخص می کند و ب

  
  

کالبد  يرا تمام انسان ها دارایز! ندارد ینه قبلیا زمین یچ تمریه هاز بیممکن بوده و ن يهر فرد عاد يگران برایدادن به د يانرژ :مهم 

 یان افراد در اندازه عبور دهیتفاوت م. منتقل شود يگریق آن ها به دیز طرا ي، اجازه دهند که انرژتوانند با اراده یبوده و م مشابه يها

آن از طرف  يزمند اعطاایست که نین یتیر است و قابلین تمام کائنات امکان پذیآگاهانه ب ياصوال تبادل انرژ. باشد یآن ها م يانرژ

 یحوزه خاص يباتشان دارایس نوع ترکجان هم بر اسا یموجودات ب). نیاره زمیس یحت(تمام موجودات زنده چاکرا دارند . باشد يگرید
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 رندیبگ يا از آن انرژیداده  يرژان يزی، به هر چسوژه يش و تمرکز بر رویق چاکراهایاز طر يتواند بطور اراد یانسان م. هستند يانرژاز 

  .جان یچه جاندار و چه ب

  . ) آن ها باشد يد حتما با اجازه یگرفتن از جانداران با يانرژ :مهم (  

کف دست  يکف دست راست خود را باال 1شماره  يمثال آقا. نندیهم بنش يتوانند روبرو یم ياد، دو فرد عن موضوعیا يجربه ت يبرا

ت کند ین 2ه رشما يبدهد و آقا يت کند که انرژین 1شماره  يآنگاه آقا. متر قرار دهد  یسانت 5 یبی، با  فاصله تقر2شماره  يچپ آقا

مانند  را يقه انتقال انرژیبعد از چند دق. ست خود توجه کنندکف د يرا آرام بوده و بر رو يقه ایچند دقهر دو  افت کندیدر يکه انرژ

تاکید می شود که بجز براي آزمایش اولیه با کسی تبادل انرژي ( . دیان برعکس را هم امتحان کنیجر. حس خواهند کرد ین قبلیتمر

  .)شما وجود داردچون احتمال تبادل انرژي هاي آلوده بین . نکنید

 یاستفاده م يماریص بیتشخ ينا برایتوسط ابن س یحتکه  يد از ابزاریتوان ی، مدیتجربه کنرا اطراف بدن  يجود انرژنکه ویا يبرا *

ن آن ییک وزنه به پایو  هه کردیتهمتر  یسانت 15 یال 10به طول ک نخ ی ،ک پاندول سادهیست بجز ین يزیار چن ابزیا. دیبهره ببر شده

و هر  یکیپالست ي، گويفلز يک مهره یگرفته تا  یاطیو سوزن خ یک سنجاق قفلی، از تواند باشد یم يزین وزنه هر چیا. دیگره بزن

 ،نشوند شکوچکتر چاکرا باعث دوران پاندول به دور خود يف هایتا ق نه باشدیء مورد نظر قریش تبهتر اس .که دلتان بخواهد يزیچ

 یکه م يپاندول با نقطه  يد که وزنه یریبگ ين دو انگشت اشاره و شصت خود طورید سر آزاد نخ را ببع . یاطیک سوزن خیمانند 

ا با ابتد. اصله داشته باشدمتر ف یسانت 3-2، حدود ) است یفرع يک چاکرایکه  زانو يمثال باال(  دیاهده کنمشد چرخش آن را یخواه

  .دیگر وزنه را ثابت کنیدست د

 د کرد کهیمشاهده خواه. دیمنتظر بمان یکم .به پاندول منتقل شوددست شما  يد انرژیبده ي، اجازرا رها کردهوزنه  یسپس با آرام 

در . باشد یم يزانو یفرع يچاکرا در يانرژ یاصلن همان چرخش مخروط یا. کند یشروع به چرخش م یر دورانیمسک یدر پاندول 

ع و نو)  باشد یذهن م يبرا ینیو تلق یرونیتمرکز ب يکه به مثابه  یبا تکرار کلمات یعنی( د ید با پاندول خود صحبت کنیتوان یادامه م

و و تند تند  "...،ستیست، بایبا، ستیست، بای، باستیبا" دییمثال بگود و یپاندول نگاه کن يبه وزنه . ن کندییرا تع يجهت چرخش انرژ

ن کار را با یا. ستدیا یباز م شت کرده و پاندول از چرخیشما تبع )ارداه ( از حرف  يد که انرژید دیخواهد یکنپشت سر هم تکرار 

و د یتکرار کن  "...،، جلو عقبجلو عقب، جلو عقب"  "...،چپ راست، چپ راست، چپ راست"  "...برعکس، برعکس، برعکس"کلمات 

   .دینیجه را به چشم خودتان ببینت

( نقاط مختلف بدنتان  يد بر رویتوان ین پاندول را میا .دیاستفاده کن یراده ذهند از ایانتو یم یتکرار زبان يبجاشد  يتان عادیبرا یوقت

تکنیک ر دالبته این عمل تنها جنبه سرگرمی دارد و  .دییرا مشاهده نما ينوع حرکت انرژد و یجابجا کن) گر ید یو اصل یفرع يچاکراها

  .دیدمی توان خیلی ساده با تمرکز کردن انرژي هاي اولیه را  هاي بعدي
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  ست ؟يمراقبه چ

  
ها در  ید تمام ادراکات و آگاهیرا کلیز .یسکون ذهن دن بهیرساز آن و بعد  ،سکون و آرامش جسم ياست در ابتدا برا یکیراقبه تکنم

، یدن به سکوت ذهنیرس يبرا يا، از عدم تحرك جسم بعنوان مقدمه شروع يمعموال برا. می باشد یسکون و سکوت درون یروحعلوم 

 که  یر مختلفی، فکر کردن و تصاو، صحبت کردن با خودتانیدرون يگفتگو. (دکنن یماستفاده  رونیط بیطع توجه حواس از محو ق

ن کار در عمل ی، اما اکند یشود که ذهن خود را خال یه م، به فرد گفتراقبهم ياز روش ها ياریدر بس). کنند یذهنتان را مشغول م

. )ذهن نسبت عکس داردت یفعالبا  6 يت چاکرایزان فعالیم(شکل است ار میبس ،ده نشده باشششم او شکفت يکه چاکرا یکس يبرا

 یدن به سکون ذهنیرس، يافت انرژیدر يبرا. شود یم ش ذهن آن هایباعث تشوشتر یب ،ن افرادیکردن ذهن در ا یخال يبراتالش 

ذهن  دیکن یسع ،کردن ذهن یخال يبجا. باشد يتر انرژع یدر جهت جذب سر يقو يع کننده ایتواند تسر ی، اما مشدبا ینم يضرور

  . دیقرار دهه ممکالا یر یا تصویموضوع  ،ک نقطهی يرا بر رو

نقطه  ين را بر روتمرکزتا ،که تمام شد ید و هنگامینگاه کن یر مدتیبه هر تصو. دیبا آن ها نجنگد و یده خسته نشور پرآکنیاز تصاو

د بطور متناوب نخ را یکه بااست  يریگ یک ماهیمانند تکن. شود یم میذهن خسته شده و تسل یاهبعد از مدت کوت. دیبرگردان یاصل

  .خواهید کردت ید هدایخواه یکه م یسمت بههر او را  یآنگاه شما به راحت. ابدی انیسته شده و مقاومتش پاخ یشل و سفت کند تا ماه

  

تصاویر و بر و  ش متوقف شدهذهن ،را شکفته کند 6 يکه چاکرا یر شخصه. ط استمربو 6 يقدرت کنترل ذهن به چاکرا  :نکته 

صورت دچار  ه سر ویتماما در ناح ،برند یرنج م يو فکر یذهن يها یتگکه از آشف يافراد. خواهد داشت یش کنترل اراديدریافت ها

آن  ين حافظه یهمچن .را آرام کنند شانتوانند ذهن یشده و نم 6 يبه چاکرا يدن انرژیهستند که مانع از رس ییها يماریو ب یگرفتگ

   .ات ندارندیئو واضح را با تمام جزر بصورت کامل یتصاو یابیره و بازیت ذخیمشکل بوده و قابل يها دارا

، و راست بوده یعیفقرات در حالت طبدر نظر گرفته شود که ستون  یبهتر است حالتاما . انجام شود یحالتهر  تواند در یمراقبه م

 ين حالت را برایمناسب ترد یبا یهر شخص.  ر باشدیامکان پذبدن  يبه همه جا یبه سادگ یخون رسان و، الت وارد نشدهه عضب يفشار

  : ر آورده شده اند یحاالت متداول در ز یبرخ. دا کندیدش پخو

  

ک از یچ یرا به هیز. است درازکش،  حالت باشد یم یجسم ییبا هر توانا ،شخاصتمام ا ين حالت برایبه نظر بهتر :  1شمار حالت 

اندازه با به ی، پاها را تقر)طاقباز(ده ید به کمر خوابیبا شخص. برد یسر مه شود و جسم در آرامش کامل ب یوارد نم يبدن فشار ياعضا

و  بندد یمبعد چشم ها را . باشدکه کف دست ها رو به باال  ي، به طورفاصله از بدن قرار دهد یرا با کمعرض شانه باز کند و دست ها 

  .دیر سر خود بگذاریز زین  ک بالشتیبهتر است  .ماند یحرکت م ین را بیمع یمدت

  
ه دادن ین و بدون تکیزم يمثل نشستن چهار زانو بر رو یحالت .مشهور است )Lotus( لوتوس است که به  یتیوضع : 2شماره حالت 

 يا رویبعد دست ها را جلو . دنریقرار بگ ي، بصورت ضربدرمقابل يرانِ پا يو رو، د رو به باالیدو پا بان تفاوت که کف هر ی، با ايزیبه چ

. شتر از آنکه آرامش دهنده باشد زجر آور استیبافراد اکثر ن حالت در یا. (م که کف آن ها رو به باال باشدیهد یقرار م يزانو ها طور

 ییباال ی، مستلزم داشتن انعطاف بدنگریهمد يپاها بر رواستقرار درست  يو حداقل برا شتهدا یخاص یجسمان یاز به آمادگیرا نیز

  ).باشد ینم یبرند عمل یفقرات رنج مستون  يکه از درد ها یاشخاص ين برایهمچن. است
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که کف پا ها در خط  ي، بطورمیده یبدن قرار م يدو پا را جلوهر . مشهور است م لوتوسینبه که  است یحالت : 3شماره حالت 

 يافراد ي، اما هنوز براکند یرا رفع م پاهااز به انعطاف ین روش مشکل نیا. میده یقرار م يگرید يرا رو ک پایو تنها وسط بدن بوده 

  .ستیکه در ستون فقرات خود مشکل دارند، مناسب ن

  
ت و دس ،رگیدکیعرض شانه از  يپاها با فاصله ، و راست يکمر در حالت عاد. است  یصندلک ی ينشستن روحالت  : 4شماره حالت 

   .رندیگ یمقرار  ،با کف دست رو به باال پاها يا رویو  ، ر نافیا بصورت حلقه شده در زیها 

  
  : ن مراقبه یدست ها در حدر هم کردن ت حاالاز  یکی

  
  

بهتر است ، در مدت مراقبه دیکه باش یدر هر حالت. و امر واجبی نیست است حفظ تمرکز شما تنها برايبستن چشم در تمام حاالت 

انجام شود تا انقباض و  یق حرکت شکمیدم و بازدم بهتر است از طر. ده شودینفس کش ی، به آرامینیق بیدهان بسته باشد و از طر

. مهم است یعیدر حالت طبن قرار گرفتن سر و ستون فقرات یهمچن. نشود تاننه باعث برهم خوردن آرامشیس يقفسه  زیاد انبساط

تا روند آرامش  ،شودن یا خستگیموجب درد  وده،نب یعیر طبیغ یا انقباضیبدن در حالت کشش  يقطه چ نین است که هیهدف ا

  . گرددمواجه ن مشکلگرفتن جسم با 

قابل حذف  یدر تمرکز، به سادگ یدگیباشند، که با ورز یم یکمک آموزش ییترفند ها و ،شروع يبرا ییک هایاعمال تنها تکنن یا

که دوست  یموضوع يز تمرکزش را رویروزمره ن يکارهان ی، در حیتواند بعد از مدت یخود م يها ییانابر اساس تو يهر فرد. است

 یدر حالت یحت ،و با چشم باز يداریب يت هایموقع نین و پرتنش تریتواند در شلوغ تر ی،  فرد میعال يدر مرحله . دارد حفظ کند

  .هدفش داشته باشد يوتمرکز کامل رکند و  یذهن خود را کامال خال دنیمثل دو

  

 يبرا) بار در روز  3ش از ی، و بقه در هر مراقبهیدق  45ش از یمثال زمان ب(ش از حد زمان و تعداد مراقبه ها  یشدن ب یطوالن: توجه 

به  یکمک نکهیشتر از ایبن عمل یا. دیش ببریپ يگر را با زور و افراط يد کارین است که شما بخواهی، مانند ادنیجه رسیبه نتزود تر 

چگاه یپس ه. آورد یبه همراه م یو آشفتگ یخستگ ،مطلوب شده يجه یدن به نتیجه عکس داده و مانع از رسیقا نتیدق، کندبشما 

   .دیسته گننده و درد آور انجام ندهن را بصورت خیتمر
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را  یزمان. دیلتان را قطع کنین و موباتلف يصدا، ردهک مکان آرام انتخاب کیمراقبه بهتر است  ي، برایدگیدن به ورزیتا رس :ه یتوص 

ن مراقبه ی، تا در حبعد زنگ بزند يقه یدق 30د که یم کنیتنظ يک ساعت را طوری. ا نشودن شمیمزاحم تمر ید که کسیاب کنخانت

  . شده نباشد يزمان سپر مشغول تانفکر

نفستان را . باشد یم در مراقبه ها يانرژجذب ش سرعت یافزا يبرا یک عمومیک تکنیحبس نفس : حبس نفس 

رون یش به حلق بیو با سا یمسپس به آرا. دینه تحملتان نگه دارتا آستا ،دهیبه داخل کش یبا تنفس شکم یرامبه آ

  .به هر میزان که مایل بودید می توانید این حرکت را تکرار کنید. دیبده

  

  روش کار

  

، دیداشته باش يکمتر يریدرگ یشخص يو مشغله  یز لحاظ اجتماعد که ایرا انتخاب کن ی، زمانشروع کار يبهتر است برا  !هشدار

شما کاسته  يت کار هایفیاز ک )ها يماریب يزیبرون ر(ل بروز عالئم درمان ی، بدلخودتان يشروع و پاکساز يدر دوره را ممکن است یز

 يکارها يرکز بر رواز به تمی، شما نیسرنوشت ساز شغل يا زمان هایو  یک شدن به امتحانات درسی، در زمان نزدبعنوان مثال. شود

  . ممکن است ایجاد خستگی، خواب آلودگی، درد و یا فشار هاي مختلف کندها،  يماریب يزید، اما عالئم برون ریمهم خود دار

  

، طالعهن و میتمر یتواند پس از مدت یالبته خوانند م. شودشنهاد یپ یعمل يروش ها نیو کوتاه تر نیساده تر شده یسع دامهدر ا(

  .)ابداع کند شخود يبرا يدیروش جد یا حتیده و یخود را برگزو مناسب  روش دلخواه

  

حالت مراقبه  در .دیپرداز یم تانیو کانال دستهاسوشومنا  يپاکساز هب ن مرحله شما یدر ا ) : LEVEL1( مرحله اول 

ت یدستانتان هدا يبه درون سوشومنا و کانال ها يه انرژد کیت کنید و نیتاج تمرکز کن يچاکرا يرو. )دیریطاقباز قرار بگ( 1شماره 

، و توسط شکم نفس ینیاز ب یرا بسته و آرام و معمولدهان . دیچشمان خود را ببند .کند يآن را پاکساز يها یام گرفتگشده و تم

د، از دهان یدار ینیمخاط ب یاگر مشکل گرفتگ. ( شود یاعث برهم خوردن تمرکز شما م، بنهیاد سینبساط زرا انقباض و اید زیبکش

ست ین يانرژ يزیاز به رنگ آمین .دیکن ير سازیدر ذهنتان تصو ،ذکر شده يرا به درون کانال ها يژان انرید جریتوان یم .)دینفس بکش

قه بعد یدق 30 يراب که یزنگ ساعت تا زمان ،تاج حفظ کرده يچاکرا يمرکز را روت. ستیآب کافا یرنگ مانند هوا یان بیک جریو تصور 

  . دیمراقبه را ادامه ده ،دیم کرده ایتنظ

  

  
اما  دین مراقبه را تکرار کنیا ،یاز گاههر  بهتر است ،مجدد وجود دارد یمتان امکان آلودگکه تا باز شدن کامل چشم سو ییاز آنجا

  .دیبه خرج نده افراط
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ا یس یمانند ه ییصدا. تسهمراه ایا کوران باد ش هوا مانند چرخ ییاغلب با صدا ،شما يدر کانال ها يش چرخش انرژیاافز: نکته 

  .دیکن یک لوله فوت میکه درون  یانزم

کبار در روز مراقبه ی ، حداقلخودتان، در صورت امکان يکانال ها يپاکساز ين به بعد بهتر است برایاز ا : يارین روزانه اختیک تمری

بعد . م خودشان بپردازندیبه ترمد یبخواه تانیاز کالبد ها یبطور ذهن، و دیرید قرار بگیکه راحت هست يبه ادر حالت مراق. دیانجام ده

م یترم-ستم خودیتان با سیکالبد هاد ید و اجازه بدهیدم و بازدم  خود تمرکز کن يد و رویقه چشمان خود را ببندیدق 30به مدت 

ز باالتر یما ندادن  ي، به همان نسبت قدرت انرژ تر بروداالما ب يکانال ها يازسادمان باشد که هر قدر پاکی .دنرا انجام ده يپاکساز

بور تواند از شما ع ینم یفرکانس ي، تمام محدوده شما شکفته و سالم نشوند ياکرا هاکه تمام چ یتا زمانگرید يریبه تعب .خواهد رفت

شرفته استفاده یپ یدرمان يهاک یو از تکنن کرده یرا تامخود و بیمار  يانرژ يازکمبود ها ید قسمتیتوان ینم ،زانیهمان مو به  کند

    . دیکن

و . هستند یمتفاوت يها یآلودگ يدارا اشخاص مختلف يرا کالبدهای، زدید نشویناام دیحس نکرد يزیه چیاول ياگر در مراقبه ها

 يشما جار یکیزیکالبد ف و در شما باز کرده يکالبد يها یان آلودگیو ظرافت راه خود را از م یبه آرام يانرژکشد تا  یطول م یمدت

ضمنا در مراحل مختلف پاکسازي بسته به اینکه انرژي به قسمت هاي سفت یا وخیم گیر کند، عالئم عبور انرژي  کم و زیاد و . شود

  .متفاوت خواهد شد

  . دیانجام ده مرتب و مستمرروزانه خود را  ينات پاکسازید تمریکن ید سعی، بادیمطلوب برس يجه ید به نتیبتوان نکهیا يبرا

ر خود یز تاثیخواب ن ، درکند یعمل م يداریکه در ب یان قوتبه هم يانرژرا ی، زدیبتان برد، اصال نگران نباشن مراقبه خوایاگر ح :نکته 

ند بار اگر پس از چ! دین نگذاریخوابتان اسم تمر يبر رون روزانه نکرده و یفرار از تمر يبرا ين موضوع را بهانه ایاما ا. گذارد یرا م

  . دیخود استفاده کن يمراقبه  يبرا ر از درازکشیغ یاز حالت ،دیرو یود به خواب مز یلید که خین متوجه شدیتمر

مانند کاري که . است و از عالئم عبور انرژي یعیداشته باشند که کامال طب یینات بدن و عضالت پرش هاین تمریممکن است ح :نکته 

فیزیوتراپی انجام می دهند و باعث انقباض ریتمیک عضالت می شوند، عبور انرژي نیز همین کار را  دستگاه هاي تولید پالس الکتریکی

  .دید و نگران تکان ها نباشیارگذبدن خود را آزاد و شل ب . بطور طبیعی صورت می دهد

  

  )پاکساز� شخصي(خود درماني 

 
بصورت روزانه و مستمر انجام  دی، که باباشد یم یدرون يها و ظهور قدرت يشرفت درمانگری، جوهره و اصل مهم پمت از کارن قسیا

 یبستگ خودتان يکالبد ها يزان پاکسازیتنها و تنها به م، و به تبع آن شکفتن خواص هر چاکراشما  یزان قدرت شفادهیم. شود

د به یتوان یم افتنیس از مهارت بعالوه پ! کندجاد یا ختاللا یکس ی، در زندگن کردنیقه تمریدق 30 يرسد که روز یبه نظر نم. دارد

 يگرینه دیزمده شدن در هر یورز يهمانطور که برا. دیز انجام دهیخود را ن يروزانه، پاکساز يکار هان انجام یدر طول روز و ح یسادگ

  . دین و ممارست به خرج دهید تمریباز ین امر نی، در ادیکن یمدت ها وقت صرف م

جه معکوس خواهد یشما شده و نت یو خستگ یحوصلگ ی، باعث بنیرا افراط در تمریز. دینکن يه روادیزانه زن رویدر تکرار جلسات تمر

  . داد

ن مرحله فرد بهتر یدر ا. شود یقطع م یمدت ين احساس برایا ،یکیزین عالئم فیپس از احساس اول ی، مدتده شدهیافراد د یدر برخ

 يشه رویلزوما هم میترم. دهد رییتغ) با کمر صاف یصندل يته رونشس( 4 يشماره  يخود را به حالت مراقبه  ياست حالت مراقبه 

  . ستین یدرمان-توقف روند خودل بر ی، دلیرونیپس نداشتن عالئم ب .ردیگ یشما انجام نم یکیزیف جسم

 

 شروع روند درمان ، برون ريز� بيمار� ها و برخي عالئم
  

 يجه ی، که نتدنشو یج ظاهر میبه تدر یرونیعالئم ب يک سری، هر فرد يکالبد يها یاسب با آلودگ، متنيافت انرژیبا شروع روند در

بطور  یقبل يها يماریممکن است ب ییدر مراحل ابتدا. باشند یمو تقویت سیستم ایمنی بدن  انسان) داریب اینهفته ( يها يماریدفع ب
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عالئم  .پنهان فرد  هستند يها یا و آلودگه يماریب ، که همانبروز کنند يدیجد عالئمبعالوه ممکن است . د شوندیتشد ی، کمموقت

 .ستین یچ نگرانیه يالبته جا. اندب بوده یشرفت و تخری، و بطور نامحسوس در حال پن بروز نکردهیتا قبل از ا ها ین آلودگیا یرونیب

 يل قوابدن در ح یمنیستم ایس وده وب شرفتیدر حال پ يستند که روند درمان و پاکسازه یار خوبیبس يها نشانه  يزیبلکه برون ر

 ،جنس ن عالئم متناسب بایا. دهد دامهوسته ایرا بطور منظم و پ یخوددرمان يروزانه  يد مراقبه هایمار بایب ،با ظهور عالئم .شدن است

بدست آوردن  ياست که برا يانه ین هزین کمتریا. ن ماه ادامه داشته باشدیز تا چند، ممکن است از چند روها یآلودگقدمت  و حجم

   .تحمل کرد توان یگنج سالمت م

  : ر گزارش شده اند ی، عالئم زبرخوردارند يکه از سالمت ظاهر يددر افراد عا 

اعضا،  و پرشخوردن ، لرزش و تکان ا سرد شدن بدن، احساس فشاریش، گرم ، خارن سوزن شدن بدن، سرّ شدن اعضاءسوز ياحسا

   . و خواب آلودگی ی، کرختیخستگ

  

، یو گوارش یدستگاه تنفس يعفونت ها، تیت، آسم و حساسینوزیمزمن و کهنه مثل س يها يارمید تر مانند بیشد يها يماریدر ب

  :ر گزارش شده اند یعالئم ز

تپش  ،د پس از مراقبهیشد یخستگ حالت تهوع، ،جهیسرگ ،سردرد ،سوزش ته گلو ،یرشحات پشت حلقت ،، سرفه و عطسهینیزش بیآبر

  . ، اسهالقلب موقت

  

  :د تر خواهد بود یگر گروه ها شدینسبت به د يزیاست که عالئم برون ر یهی، بدمانند سرطان و سرع يشرفته ایپ ياه يماریدر ب

افت ین دریمار حیع بیسر نبه خواب رفت(، از حال رفتن موقت فیخف ، تشنج دیشد يجه یگ، سرسر شدن و تعرق بدن، حالت تهوع

  .)يانرژ

  

  :ر گزارش شده اند یعالئم ز یروان ياه يماریدر ب

  . )شده مسدودان احساسات یقل(جانات زودگذر یهه یتخل. ا خندهیه یل به گریموقت، م یافسردگ

  

از حالت سقوط و برخورد با  یچ گونه نگرانی، بدون هدرازکش يتوانند در حالت مراقبه  یجه دارند میمانند سرگ یکه عالئم یمارانیب

 ل خروجیدارند ممکن است بدل یتنفس يمجار يکه عفونت ها يگریماران دیب. ادامه دهند يافت انرژیا دریان و ، به روند درمنیزم

، ه کردهیخود را تخل ینیکبار بیقه یتوانند هر چند دق یم. نفس بکشند ینین مراقبه از بی، نتوانند حینیه بیاز ناح يماریب يعفونت ها

  .خود ادامه دهند يقبه ده و به مرایاز دهان نفس کش یبه آرام

  

در کالبد  يدیشد يها یگره ها و آلودگ ي، داراندارد ياز انرژ یا احساسی چ عالئمیهن منظم یک هفته تمریپس از  یحتدر  که يافراد

رف برط یها اصل یکم کم آلودگ، تا خود را انجام دهند ين، مراقبه هایرینسبت به سا يشتریو استمرار بد با نظم یبا بوده وخود  يها

  . شان آزاد گرددیشده و کانال ها

ا یان بدنشان حس کنند و یاز م برقان یمانند عبور جر ی، احساسدیآ یان میبه م يان انرژیت از جرصحب ی، وقتافراد انتظار دارند یبرخ

  ! ن تصور کامال غلط استیاد گفت که یبا. همراه باشد يدیشد یان با عالئمین جریحتما ا

  

بهم  ،مسکن و خواب آور ،آور يشاد ،توهم زا يداروها ،یات، مشروبات الکلیمصرف هر گونه دخان  :ار مهم ینکته بس

گاه هاله  و در دید سازد یرا به جسم وارد م یعیات وسن صدمیهمچن ،کرده جادیدر هاله ها ا يدیشد اریبس یختگیر

بعالوه تمام دارو هاي شیمیایی داراي  .است يضرورنیز ها  يماریبهبود ب يك آن ها براتر .کامال ممنوع می باشندبینان 

عوارض وخیم فیزیکی بوده و یکی از سخت ترین و ذجر آور ترین پاکسازي ها ، برطرف کردن همین رسوبات داروهاي شیمیایی در 

  .بدن انسان و ترمیم صدمات آن ها می باشد

 یم ،خود يو تمرکز یدرمان ينات انرژیر، با شروع تمکرده زیاو تجو يدازد که پزشک براپر یم ییبه مصرف داروها يماریضمنا اگر ب

 ينال هاکا ییو بازگشا ي، جذب انرژییایمیش يار داروهایقطع عوارض بس، تا عالوه بر را قطع کردهبه مرور آنها با مشورت پزشک تواند 
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رف ز و مصیتوان روند تجو یم ،فختلو مسلط بر داروهاي م مجرب» نیبهاله «ک یبه  یدر صورت دسترس. ردیع تر صورت گیسر يانرژ

 .ر نظر او انجام دادیدارو را ز

  

       با تمرکز بر روي کوندالینی باعث افزایش سرعت چرخش آن و تولید انرژي بیشترن مرحله یدر ا  ) : LEVEL2(  دوممرحله 

ن یا .می کنیمت یشده است هدا يپاکساز یقبل يمنا که در مرحله ودرون کانال سوش را به يآزاد سازن یحاصل از ا يانرژ .می شویم

  . کند یشدن خارج م يمانند اسپر ی، با حالتتاج ياز چاکراها را  یآلودگو ، ردهک يپاکسازن به باال ییاز پا سوشومنا را بار

ه است ه شدیتوص .ک روز بعد از مرحله اولی ید، حتین مرحله را انجام دهید ایل بودیهر زمان که ما دیتوان یشما م :مهم 

روز فاصله  دوتا  کین مرحله یب، کنند یاز میکه احساس ن يافراد، در بدن يش چرخش انرژیدر اثر افزاوارد آمدن فشار کمتر  يبرا

بعالوه ممکن است افزایش انرژي کوندالینی باعث فشار موقت به آلودگی هاي نواحی پایین بدن و بروز عالئمی مانند اسهال، . بگذارند

که پس از چند روز چرخش کوندالینی به حالت تعادل درآمده، انرژي کمتر . گرماي بدن، و یا حالت سرگیجه گردداحساس فشار و 

  .شده و جسم به حالت عادي بر می گردد

 در ذهن خود د ویتمرکز کن ینیاستقرار کوندال ينقطه  يرو .)د یریطاقباز قرار بگ(  1شماره  ، در حالت مراقبهن مرحلهیانجام ا يبرا

قرار  ینیکوندال يو تمرکزتان رو دیچشمان خود را ببند. شودت یهدارو به باال  ،يانرژ یاد شده به درون کانال اصلآز يد که انرژیبخواه

، باعث برهم خوردن تمرکز نهیاد سیباض و انبساط زرا انقید زی، و توسط شکم نفس بکشینیاز ب یرا بسته و آرام و معمولدهان  .دیده

 یتا زمان زنگ ساعت ،حفظ کرده ینیکوندال يتمرکز را رو. )دید، از دهان نفس بکشیدار ینیمخاط ب یاگر مشکل گرفتگ( شود  یشما م

د، یق وسواس به خرج ندهیدا کردن نقطه دقیپ يچ وجه بر رویبه ه .دید، مراقبه را ادامه دهیم کرده ایقه بعد تنظیدق 30 يراکه ب

استقرار  يمحدوده  يافتد و تمرکز رو ین مین تمرین اتفاق در حیدار شود ، ایب ینیلاد که کوندینکه در ذهنتان اراده کنیهم

 . فعالسازي می باشد ع روندیتسر يک برایک تکنی ینیکوندال

  

 
  

 پس از ینیکوندال ،دهند یک را بطور مستمر انجام نمینات انرژیا تمرید در چاکراها داشته و یشد يها یکه گرفتگ يدر افراد: نکته 

 .دیبه خرج نده افراطاما . دین مراقبه را تکرار کنیا ،یبهتر است هر از گاه .گردد یر فعال بر میبه حالت غکند شده و یا  یمدت

  

در  ینیندالوک ینوار اصل، باال آوردن دوم ياست و مرحله  يدار سازیول بمرحله ا. مرحله دارد 2 ینیکوندال يرویبا نکار کردن :  نکته 

و پاکسازي عمومی کالبد ها انجام داد، تا هم بتوان  چشم سوم  يدار سازیاز ببعد باید را که مرحله دوم باشد  یم شومناسوطول کانال 

 . به درستی از انرژي کوندالینی استفاده کرد و هم از آلوده و خراب شدنش جلوگیري کرد

  

 .ک آن آگاه شودیست از تکنیفقط کاف .را دارد يبادل انرژت ییتوانا ینیچ تمریهبدون انجام و  یدر حالت معمول یهر انسان :نکته 

ن تمام یب یعیطب يده ای، پددادن و گرفتن يپس انرژ. دارد یآن ها بستگ يافراد به سالمت کالبد ها يانرژ یعبور ده ییزان توانایم

  !کندا منتقل شماین توانایی را ست که ین یرونیب یقدرتنیاز به انسانی دیگر یا عناصر خلقت بوده و ابدا 
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  چشم سوم �دار سازيب تا زمان ،گرانيدادن به د �ت انرژروش موق

  

مورد نظر ما نبوده و اصوال  حیصحر یتاث يدارا ،که چشم سوم شما شکفته نشده ینتا زما ،گرانید يدادن و انجام درمان بر رو يانرژ

د از خود عبور داده و یتوان یرا نم ياز انرژ یعیقسمت وس، ستیشما شکفته ن که چشم سوم یرا تا زمانیز .است يناچار ياز رو یروش

مختلف کالبد سوژه تان مشاهده کرده و  يه هایق آن ها را در الیها و محل دق یگرفتگ ید علت اصلیتوان ین نمیهمچن. دیت کنیهدا

  .دیموضع انجام ده يح را بر رویصح درمان کامال

محافظ تمام کالبد ها و  ينکه از سالم بودن پوسته یل ایبدل ،به خودتان !دیمار صدمه بزنیو ب بعالوه ممکن است به خود 

محافظ  يباز پوسته ها يخاص از شکاف ها يها یآلودگ یبرخ ،ماریدادن به ب ين انرژیمکن است حد و میستیتان مطمئن نیچاکراها

کنترل  اد و بدونیدادن ز يبا انرژ يالت کالبداختال یرا برخیز ،دیمار ممکن است صدمه بزنیبه ب. گردندبه شما منتقل تان یچاکراها

تا باز شدن چشم سوم و تسلط کامل بر هاله بینی و دیدن روند دقیق اتفاقی که پس . شوند یبد تر م،  »ینیهاله ب«از طریق ق یدق

چ یمرحله شما به ه نیدر ا. حین درمان و تبادل انرژي می افتد، هر گونه انرژي دادن و گرفتن اشخاص به یکدیگر، نهی می گردد

 . دیستین مارانیب يبر رو وجه مجاز به انجام درمان

  

باز شدن قبل از تا در صورت پذیرش ریسک تبادل انرژي توسط دو طرف تبادل کننده،  یااورژانسی ، در صورت پیشامد موقعیتی حاد 

تضمینی بر صحت عملکرد شما و مضر نبودن  اما به هیچ وجه .دیدادن استفاده کن يانرژ ير براید از روش زیتوان یم ،چشم سوم

 .زیرا عملی مطلقا کور کورانه است. کارتان وجود ندارد

  

اگر سوژه با چشم باز (د باز نکند یکه شما او را صدا نزده ا ید که چشمانش را بسته و تا زمانید و بخواهیسوژه را در حالت طاقباز بخوابان

ا ید اگر درد ییبه او بگو. )د چشمانش باز باشدیاشته وبگذارند یتفاوت دادن يانرژروند در  ،کند یم يشتریت و آرامش بیساس امناح

  . دیکار را به جلسات بعد موکول کن دادن را متوقف کرده و ادامه يانرژ یتا شما به آرام ،ارش دهدگزداشت  یر قابل تحملیفشار غ

د دور یبتوان نداد يهنگام انرژ وداشته  یمام نقاط بدن او دسترسبه ت یباشد که به راحت يتتان نسبت به سوژه طوریبهتر است وضع

. حفظ کند را بدن سوژهمتر  یسانت 5فاصله حدود  حداقلد دستانتان یدر طول کار با. دیر مکان دهییانه حرکت کرده و تغمار آزادیب

 .باشد یر میر کار شما به شکل زیمس

 

 
  

چند . دیه تمرکز کنیچند ثانخودتان  یاصل ياکراهر چ يبر رو 9تا  1د و از یان را ببندچند لحظه چشمانت دین بدن سوژه بروییبه پا -

عبور کرده و به  يشما انرژ يد از تمام کالبد هایآماده کرده و اجازه دهدادن با دستانتان  يانرژ يد و خود را برایق بکشینفس آرام و عم

  .دیوع کنشر ادادن ر يسوژه انرژ ين دو دست خود کنار پاهابا قرار دادد و یچشمانتان را باز کن. سوژه منتقل شود

 
بهتر . تاننه خود ته شود وخسمار ید که نه بیکن يزمان بند يد طوریکن یاما سع. است ياریان توقف در هر مرحله اختمدت زم: نکته 

  . دیاستفاده کن 60 ات 1د از شمارش یخود ندار یکیدر نزد ید و اگر ساعتیقه قرار دهیدق کیاست حداقل زمان را 
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  .دیبده ير انرژیه رفته و به روش زچپ سوژ يبه سراغ کف پا -1

  
  

  . دیزانو قرار ده يگر را رویچپ و دست د يمچ پا يک دست را روی -2

  
  

  . دین قرار دهآ يگر را باالیزانو و دست د يک دست را روی ،با سمت باال حرکت داده یبه آرام دست ها را -3
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  . دیدوم قرار ده يچاکرا ير را باالگیران و دست د يرا باال ک دستی  -4

  
  .د یراست تکرار کن يپا يرا برا 4تا   1مرحله  -5

  . دیمچ او قرار ده يگرتان را باالیکف دست راست سوژه و دست د يرا باال تانک دستی. دیحاال به سراغ دست ها برو - 6

  .دیآرنج قرار ده يباالرا  يگریمچ و د يباالا ر یکی ،جابجا کرده یتان را با آرامیها دست -7

  .دیکتف بگذار يرا باال يگریآرنج و د يباال یکی ،تان را جابجا کردهیدست ها -8

  .دیچهارم بگذار يچاکرا يرا باال يگریکتف و د يباال یکی ،تان را جابجا کردهیدست ها -9

  .دیدست راست سوژه تکرار کن يرا برا 9تا  6مراحل  -10

  

  . دیسوم قرار ده ياکراچ يگر را باالیدوم و دست د يچاکرا يک دست را باالی  -11

  
  

  .دیچهارم قرار ده يچاکرا يباال يگریسوم و د يچاکرا يرا باال یکی ،بدن سوژه حرکت داده يبه سمت باالخود را  يدست ها -12
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  .دیپنجم قرار ده يچاکرا يباال يگریچهارم و د  يچاکرا يک دست را باالیب باال  رفته ین ترتیبه هم -13

  . دینگه دار ششم يچاکرا يرا باال يگریپنجم و د يچاکرا يک دست را باالی -14

  .دیهفتم نگه دار يچاکرا يرا باال يگریششم و د يچاکرا يک دست را باالی -15

  .دیبفرستا به درون کانال سوشومنا ر يو انرژد یتاج قرار ده يچاکرا يرا باال خود دست کیتنها  -16

  
  

  .دیکن ين با باال نخاع را پاکسازییآرام از پا یبا حرکت ، يد و بصورت تمرکزیر درهم کنیر زیدستها را مانند تصو -17

  
  

  .دیه نگه داریآن ناح يخود را باالدو دست  یمدت ،مار استیض بیدر بدن مر یخاص يطه اگر نق -18

  . دیرا متوقف کن يان انرژیرده و جرارتباط را قطع ک یبه آرام -19

  .دیآب خنک بنوش يمقدارخود و سوژه  یرفع خستگ يبرابهتر است 

  

د که یمراقب باش. دیتکرار کنچاکراها   یپشت يف هایق ين روند را براید سوژه را به شکم خوابانده همیتوان یم يدر جلسه بعد* 

 او یت جسمیرا با وضعکارکرد و حالت سوژه  زمان ،استافراد عذاب آور  یبر خ يشکم برا ين که تحمل فشار وزن بر رویل ایبدل

 يچاکرا ،پاها صرفنظر کرده يار کردن بر رواز ک دیبنشان یبدون پشت یک صندلی يرورا بر  سوژه دیتوان یم .دیریمتناسب در نظر بگ

  . دییاین بار از پشت کمر باال بیا ،یداده و طبق روند قبل يانرژ یندلص یر کفیک را از زی

  
با د تنها یبلکه با ،مار منتقل کندیخودش به ب ينرژادر انتقال  یبا زور زدن سعد یچ عنوان نبایدهنده به ه يانرژ ،ن درمانیدر ح:  مهم

د همان موقع یبا ،یدکرد یا خستگیاحساس ضعف  خود یا سوژه هر زمان .دیک کانال عمل نمایبعنوان  تانیچاکراها يتمرکز بر رو
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الت اقدام به ن حیرا اگر در ایز ،ف نباشدیا ضعیت که درمانگر خسته ار مهم اسیبس. تراحت بپردازدسم کرده و به اتما یدرمان را به آرام

  .اد خواد بودیمار شدن خود او زیب احتمال ،دیگران نمایدرمان د

  

عکس  ید به راحتیتوان یم. اشدنداشته ب یذهن ید تا نگرانیدهح یسوژه توض يمراحل کار را برا ،دادن يحتما قبل از شروع انرژ : مهم

  .آگاهی دادن پیش نیاز درمان است. دیح کنیشرن صفحات را نشان داده و روند را تیموجود در هم يها

  

  رگک درمانين ابزار يتر ياتيحن و ي، اولچشم سوم  �دار سازيب

  

با . باشد یم یآگاه يریان تصویجر يه چیدر ،در هر کالبدششم  ي، چاکراو خواص آن ها ذکر شدچاکرا ها  یطور که در معرف همان

 یاز کالبد را که مد و هر نقطه یداشته باش یبا همان سطح فرکانس يرید ارتباط تصویتوان یم ،هر کالبد ششمِ يشکفته شدن چاکرا

ا بزرگ یوچک د کیخواه یکه م زانیر موضع مورد نظرتان را به هر میده و تصویرا د کالبدد درون یتوان ین میهمچن. دینید ببیخواه

 يمثال برا. دنشده باش يششم پاکساز ين مربوط به چاکرایرید تمام سطوح زیح و آگاهانه در هر سطح بایصح» تیرو« ياما برا. دیکن

کامال ) یعنی تمام ناحیه سر(ا در جسم مربوط با آن ه یاحوو ن 1 ، 2 ، 3 ، 4 يکالبد ها 6 يد چاکرایبا ،4کالبد ح در یصح »تیرو«

  . شده باشد يپاکساز

ق آن یاز طرتمام سواالت و مشکالتتان را  جوابد یتوان یم است که یآگاهکامل به  ین چاکرا دسترسین دستاورد این و مهم تریاول

چشم سومتان تمرکز کرده و از  يرو ،ست پس از شکفتن چاکرایکاف. دیکسب کناطالعات  خود يخواسته  يو در راستا دریافت کرده

  . د کرد یافت خواهیدر يداریدبصورت را جواب . د ید اراده کنینید ببیخواه یرا که م یا موضوعید یخودتان سوال کن

 یو با آگاه دینید ببیه باز کرده ایکه چشم سوم خود را در آن ال ییدر کالبد هان ها را آها و منشا  يمارید بیتوان یم  ششم يچاکرا در

 یم خصوصیحر حفظ. (دید مشاهده کنیتوان ینده میل و آ، حار کائنات در گذشتهرا در سراس یانن هر مکیهمچن. دیکامل درمان کن

سوال پرسیدن از خود و ایجاد درخواست درونی براي درك تمام زوایاي یک امر یا بیماري یا نحوه درمان، تعیین . )!است یاتیافراد ح

  .کننده اطالعاتی است که دریافت می کنید

  

هی وجود ندارد و تنها عامل بازدارنده، عدم خواست شما براي دانستن بیشتر می پس هیچ محدودیتی براي کسب آگا

ار یدر اخت یت درونیت رویدهد و هدا یرا خود به خود نشان نم يزیچ چیپس چشم سوم بدون اراده شما ه .باشد

ک قدرت یو تنها ست ین یکس يا برتریت یا انسانی ینشانه تعال يگرید يرویچ نینه چشم سوم و نه ه بعالوه .شماست

ل بر شعور یدللزوما  یین توانایدن هاله را دارد، اما این هم قدرت دیک هاله بیاد است، یکه زورش ز يمانند خر! است

. به شما صدمه وارد کند یک جانیش از یتواند ب یر متفکر، مین غیک هاله بی یحت !ستیح بودن اعمال او نیا صحیداشتن 

د توسط عقل و منطق درمان یسک است که بایک رین، یر هاله بیافراد غ ين برایک هاله بیص صحت عملکرد یتشخ

نان همراه یر هاله بیغ ير برایاجتناب ناپذ یسکین کار همواره با ریدر هر صورت ا. ردیق قرار گیدق یرنده مورد بررسیگ

  .نندیب ین و درمانگر مقابل خود را نمیجه و نحوه علکرد هاله بیرا نتیاست، ز

   

ست و انسان ها با ین یحتم ينده ایچ آیه! وجود دارد ير است، اما اصل باالترین چاکرا امکان پذیا توسطنده یدن آید : مهم نکته

نده ی، آن را داردیا ییانسان توانا .خواهند آن را بسازند یآنگونه که مر داده و یینده را تغیتوانند آ یک مناسب میاراده و تکن

  ؛  دارد یبستگبه میزان قدرت و آگاهی اقدام کننده  رییتغاین انجام  یسرعت و درست. ر دهدییتغ ،ده استیرا که امروز د يا

  

، اراده اکرا را شکفته کردهب که چین ترتیبد. دین چاکرا استفاده کنی، از امختلف یمهارت يریادگیخواندن کتاب ها و  يد برایتوان یم

نگاه آ. دیدن مهارت مورد نظرتان هستیزش دا آمویحال خواندن کتاب د دریتصور کن اید، یافت کنید اطالعات مورد نظرتان را دریکن
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 یافت میالزم را در ی، آگاهدر صورت بهم نخوردن تمرکزتان. افت شودید تا اطالعان بطور کامل دریچشم سوم حفظ کن يتمرکزتان رو

  ).مانند یک فایل که در کامپیوتر کپی می کنید( .دیکن

تحقق  يعلت ها ساختن يراستادر  يانرژ، تا دیر کرده و نگه داریتصو ، پس از باز کردن چشم سومدیتوان ید را مخو ين آرزوهایهمچن

  .ت شودیهداآن 

  

  )راز(قانون جذب  در موردنکاتي 

  

ر خالصه ن روش بطویا در. دا کرده استیپ یروزها بازار داغ نیا قانون جذبکه تحت عنوان ح کنم یتشررا  ینجا مطلبیست در ایبد ن

اما . د تا محقق شوندیذهن خود نگه دارر آن ها را در ید و تصویکن رروز مرو طول ، درادداشت کردهیخود را  يشود، آرزو ها یگفته م

 یجاد میدر ذهن خود ا يریتصوکه یزمان:  نگونه  است یاصل مطلب ا! دارد دو جنبه م اراده کردن،ییا بهتر بگوی ير سازیقانون تصو

 یپر نشود محقق نم آن  ساخت يبرا ازیمورد ن يانرژن قالب با یکه ایاما تا زمان. شود یاز آن ساخته م یذهن یلب خالاک قی، دیکن

ور هر چه درصد عب. شماست يهاو کانال  یو درصد عبورده شما يانرژ، شود ینار ها ذکر نمینون که در سمن قایدوم ا يجنبه . گردد

 یم یسع یبا ذکر مثال. ابدی یشما، کاهش م) هدف(ر یدن تصویت رسیه فعلب ياز برایان مورد نزم، شتر باشدیشما ب يکانال ها یده

ر گچ را قطره یحال اگر خم د،یه کرده ایته یچک مجسمه گیساخت  يک قالب براید یفرض کن ،شودروشن تر  یکمم موضوع یکن

معمول را نداشته  یوستگیر پیتصو نشما در نگه داشت ؟ حال اگرکشد تا قالب پر شود یچقدر طول م دیزین قالب بریقطره درون ا

ر یرا ز يدیجد ی، قالب خالریتصو مجدد جادیگر با اید و بار دیرا بشکندر حال پر شدن قالب  ی، پس از مدتن استید، مانند ایباش

 آلوده يوب و چاکرا هایمع يا، اما کانال هت استینهایرو بین یکه منبع اصلاد داشته باشد یبه ! دیر گچ قرار دهیان قطرات خمیجر

مورد  ياز انرژ یر گچ حکم نوع خاصیشما و خم يحکم کانال ها ،ر گچیه منبع خمیر تخلیش .کنند یان را محدود می، شدت جرشما

اگر ن یهمچن. شود یا اصال پر نمیده و یطول کش پرشدن قالب مدت ها ،وب باشدیچ معگ یخروج ياگر دهانه . رداز هر عمل را داین

  .شکل نخواهد گرفت يهرگز مجسمه ا ،دیزیبر یخاك معمول ،يب مناسب مجسمه سازیترک يابج

   

  

  چشم سوم �دار سازيب �مراقبه برا
  

تمرکز  چشم سومتان  يرو قه یدق 30و به مدت د یچشمانتان را ببند. دیری، قرار بگدیاز حاالت مراقبه که راحت هست یکیدر 

ن چاکرا از آن عبور یا ییوف جلیکه ق يانقطه   يد رویتوان ی، مدر وسط مغز سخت است يبرن غده صنوالبته چون تصور کرد. دیکن

   .دیکنتمرکز  یشانیپ وسطها در  ابرو باال تر از وسط  یکم یعنی،  کند یم

آن در را ) يفلز يک مهره یا ی، لباس يک دگمه یک سنگ کوچک، یمثال (  ءیک شی، دین نقطه تمرکز کنیا يد رویتوان یاگر نم 

اصال نگران  .تمرکز بهتر باشد يشما برا ياهنما، رکه دارد يوزن مختصر يله یتا بوس ،ک بهانه استیتنها  ءین شیا. دینقطه قرار ده

ان یش جریکردن در اثر افزا بعد از چند بار مراقبه. دین کنیتمر یبیتقر يک نقطه یبا  د وینباش یشانیپ يرو يق نقطه یدا کردن دقیپ

ضمنا برگرداندن چشم ها به سمت باال  .ه مورد نظر را نشانتان خواهد دادد کرد که نقطیحس خواه یشانیه پیرا در ناح يار، فشيانرژ

به همراه ظاهر شدن  ،ه اولین شکفته شدن چشم سوم در الن زمایاکثر افراد اول يبرا .مهم است یتوجه ذهنفقط نداشته و  یضرورت

تان بسته یکه اگر چشم هایطورب. ردیگ ید شما را در بر میو تمام دافته یش ین نور افزایاشد که اب یذهن م يپرده  يد بر روینور سف

ن موضوع ابدا مالك باز شدن چشم سوم یالبته ا .پر نور را روشن کرده است یچراغ یا کسید چشمانتان باز شده و یکن یفکر م ،باشد

بدن در ان کالبد هممتناظر دن هاله ید ییتوانا ،هیهر الدر  6 يچاکراح باز شدن یصح نشانهتنها  نبوده و

  . است ر و کنترل شدهی، تکرار پذياراد ،،با جزئیات کاملتم باز و بصورت ثابشچبا  ،گرانیخود و د
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را  يسوژه ا. د تا چاکرا شکفته گرددیمرکز کنچشم سوم ت يست با چشم باز رویکافدن هاله ها ید يبرا ،شکفتن چاکرا ییاز توانا بعد

هر  ،دیسوژه تمرکزه کن يا هاله هایدن ب يست روین يازین. دید خود قرار دهید يد در محدوده ید هاله اش را نگاه کنیخواه یکه م

مختلف  يه هایت شما در الین متحرك که با نیک دوربیمانند . شود یشما ظاهر مد ید يد جلوینید ببیمار را که بخواهیقسمت از ب

، تمرکزتان را از پس از ظاهر شدن هاله ها. را دارد ين ذره انرژیتا کوچکتر یحت ،تینها یب ییت بزرگنمایشود و قابل یسوژه جابجا م

 يرور زمان و ادامه و م یدگیدر اثر ورز .شما متوقف نگردد ینیشده و هاله بکم ن يد تا سرعت چرخش انرژین ابرو ها بر نداریب ينقطه 

  .گردد یم آسانتان یز برایدن هاله ها با چشم بسته نید یتد و حینیبد بیتوان یرا م يشتریب يه های، التمرکز

تان را یا پای. دید به دست خودتان نگاه کنیتوان یشما م. ستین يگریفرد د حضور از بهیبا چشم باز حتما ن ینین هاله بیتمر يبرا

بعد از . دینیبب در اطراف بدنتانخود را  يهاله ها ستاده وینه ایآ يد روبرویتوان ین میهمچن. دیتان دراز کرده و به آن نگاه کنیجلو

ا ینه و قرار دادن دست یاز به آیخود و درون جسمتان ن يدن هاله هاید يد که برایشو یمتوجه م ،تیدر امر رو یدگیورز یمدت

رون به یا از بید و یمنتقل کن تانید چشم سومتان را به هر نقطه از کالبد هاید دیتوان یده ماد و با اریمتان ندارچش يتان در جلویپاها

  )مثال از روبرو . ( گردد ید شما ظاهر میر مورد نظر مقابل دیو تصو دیخود نگاه کن يکالبد ها

  

و  ه سر یدر ناح،رسوبات مختلف دارویی و پوسته هایی چربی مانند یجسم يها یگگرفت ،ششم يچاکرا يپاکسازر مانع د نیع تریشا

 يها يتوسط عکسبرداربه ندرت  آن ها که يو بافت ها ینیو بحلق  يمجار ،نوسیجفت  س 8ر الخصوص د یعل. باشد یمگردن 

   .هستند ییقابل شناسا  یپزشک

دهد که عالئم  یمختلف نشان م ینیتمر يدر کار کردن با گروه ها نان متعددیکمک هاله ب هب سندهیات نویقات و تجربیتحق: تجربه 

ه ینشانه پاك شدن کامل آن ناح. امل آن ها چشم سوم باز نخواهد شدک يو تا پاکساز بوده ه سریناح يها یر از عوارض گرفتگیز

 ی،نیمانند انحراف ب ین مشکالتیهمچن .دینید بصورت کامل و ثابت ببیتوانن کالبد انسان را بیاول حداقل ن است کهیا یکیزیف

مناسب  يها یجراحد با یرا حتما با بینیو حلق و  سینوسپیشرفته یا کهنه انسداد هاي ، میعات وخیضا ،یداخل يها یشکستگ

   !تواند استخوان کج جوش خورده درون سر شما را شکسته و صاف کند ینم يرا انرژیبرطرف کرد، ز

 یختن آلودگیرون ریدر ب یمختلف سع يدرمان کالبد ها- و خود يستم انرژیس ،تر شده يل قویبدن انسان به هر دلکه  ییدر زمان ها

  . همراه است یرونیبا عالئم بمعموال  ن تالشیا کند یمها 

  

و حالت  سر درد ،و مداوم یظ پشت حلقیترشحات غل ،ینیخروج عفونت ها از حلق و ب ،ینیزش بیآب ر ،مانند عطسه و سرفه یعالئم

 يهات یع از فعالیمزمن  و سر یخستگ ،ردنگعضالت کمر و  يها یگرفتگ ،گلو ،مختلف سر و صورت ینواح و تورم درد ها ،تهوع

 يزیر کردن چیاحساس گ ،بلع دشوار ،و حلق ینیتورم مخاط درون ب ،التهاب و تورم لثه ها ،ع دندان هایسر یدگیپوس ،یا ذهنی یکیزیف

 ،یر تنفسیحلق و سوزش مس یخشک ،ییایا از دست دادن حس بویکاهش و  ،خون دماغ شدن ،گوش ید و ناگهانیشد يدرد ها ،در گلو

  .درد دور چشم ،ن خوابیدن حیخرناس کش ،خارش گوش ،اد بدنیز يو گرما تب ،یتنفس دهان ،ینیتنفس بخصوص از ب یسخت

  

عا یمار سریاست تا ب یونرین بردن عالئم بیتنها از ب اثرشان ،شوند یز میردن عوارض ذکر شده تجون بیاز ب يکه برا ییاغلب داروها

 درمان-ستم خودیس نن امر باعث از کار افتادیاضافه شده و هم یقبل يها یدر اکثر موارد داروها خودشان به گرفتگ. شود یراض

ه سر و یچون ناح ،کیعالوه بر انسداد انرژ .ابدی یعه گسترش میدامه داده و ضاب خود ایبه تخر يماریمنشا ب. شود یبدن م )یمنیا(

 ر یها تاث ین گرفتگیا ،حساس مرتبط هستندگر مناطق یدده است که به مغز و یاد و در هم تنیار زیرگ ها و اعصاب بسیمو يگردن دارا

  .گر دارندیها د يماریب ياریدر بس یمیمستق

علت بروز این عالئم وجود گرفتگی ! به اسم سرماخوردگی،حساسیت یا آنفوالنزا معنایی ندارد ویروسی در دیدگاه هاله بینی بیماري

که با تقویت شدن مقطعی بدن انسان، سیستم ایمنی با ترفند هاي  می باشد )ریه و نايیا بعضا در نواحی (هایی در نواحی سر و گردن 

. این تقویت بدن می توان علت هاي مختلفی داشته باشد. مختلف مانند آبریزش و عطسه و سرفه براي دفع آلودگی ها تالش می کند

ند پاکسازي براي زندگی هاي امروزه گرچه تحمل این رو .ورزش، تغییرات فصلی و آب و هوایی، استراحت و تغذیه مناسب و یا تمرکز

بسیار مشکل شده است، اما تا زمان تخلیه تمام گرفتگی ها چشم سوم به درستی باز نخواهد شد و هر عملی بجز در جهت تخلیه 

ی گاهی بدلیل محدودیت هاي اجتماع.(آلودگی ها، تنها پاکسازي را عقب انداخته و سیستم ایمنی بدنتان را مختل و ضعیف می کند
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اما کسی که به فکر بازشدن چشم سوم است، در نهایت مجبور به پاکسازي کامل . فرد مجبور می شود از داروهاي بازدازنده استفاده کند

  .)است

  

 یم )با دستان شفابخش یهاله درمان( در کتاب خود "برننبار بارا آن "م خان ،درمان ها یبرخ یر منفیاز تاثکوچک  يبعنوان نمونه ا

 يبوده که در مداوا ییر داروهایرا در کبد مشاهده کرده ام که تاث یاهیس يمن توده ها. بر هاله دارند يریر چشمگیوها تاثدار": سد ینو

 يزرد در کبد به جا-ینارنج یرنگ ،يتا سال ها پس از درمان ظاهر یحت ،تیهپات يماریب. ده بودین به مصرف رسیشیپ يها يارمیب

ا دو ماه یک یرود ظرف  یاگر چه انتظار م ،شوند یق میخاع به ستون فقرات تزراز ن يعکس بردار يراکه ب ینیمواد رنگ. گذارد یم

 یرا مسدود م يانرژ يمختلف حوزه  يه هایتمام ال ،یدرمان یمیش. ق قابل مشاهده هستندیل پس از تزرتا ده سا یحت ،جذب شوند

ه یال ،یاشعه درمان. گذارد یم يبر جا یمنف ياثر که ،ندینش یبر آن م ل به سبزیمتما يابه رنگ قهوه  یکند و بخصوص بر کبد لعاب

  ".دهد یسوخته به آن ها م یلونیاب نهمانند جورا يبرد و ظاهر یل میفرد را تحل يساختار يها

  

ار از درد عضالت میکه ب یمثال زمان. مراجعه کننده یرونیهدف است نه حذف عالئم ب يماریب یشه اصلین بردن ریاز ب يدر امر درمانگر 

 يعه ایمار و توسعه ضایب يحسگر ها نن رفتیبلکه باعث از ب ،کند یبه او نم یقیک مسکن نه تنها کمک حقیز یتجو ،ت داردیبازو شکا

ک ین کار یتر و مهم ییابتدا ،توسط چشم سوم يماریامل منشا هر بو ک قیدق یابیشه یر بنابر. جاد کرده استید را اشود که در یم

  .تدرمانگر اسن یهاله ب

  

 يکنند که برا ینامند و ادعا م یکه خود را استاد م یاشخاص ،یدرون يروهاین يوه یدر شده است ین عقیسنده بر اینو

 ،خته شده اندیبرانگ ینین چنیرکن او موضوعات دهن پ ها يدین بردن پلیاز ب ،جاد صلحیا ،گرانیت دیهدا ونجات  ،کمک

ر یات غیو تجرب یدرون يروهاین یبرخ يداریهستند که با ب ين حالت افرادیدر بهتر ،رنددا یسوء شخصم اهداف ییاگر نگو

 يفرد يبه اراده  یلهر عم ،ن مقالهیا يارائه شده  يوه یشدر  .اندخورده  یقیعم يب هایو فرجان زده شده یه یکیزیف

مردود بوده و  ،یدنیناد ییرویبه ن یشخص عملِهرگونه نسبت دادن  ،ن روشیدر ا .ییماورا یزشینه انگ ،شود یمربوط م

شما  يدعوتنامه برا ید و کسیریاد بگیرا  يد درمانگریکه شما خودتان دوست داشته ا ین معنیبد. ستیش نیب یانحراف

 ینیستدالل و سند عارك و ل و مدیشان دلین موضوعات برایها هر چقدر در باره ا یلیهمانطور که خ .نفرستاده است

چه برسد به  ،کنند یما فکر نم يرا به حرف ها یزمان کوتاه یهرگز حت ،رش آن ندارندیبه پذ ياقه چون عال ،میاوریب

هر کسی علت انجام عمل خود را چیزي غیر از منافع شخصی خود اعالم کرد، بدانید یک  .کنندا تعقل یو  نینکه تمریا

  !کالهبردار یا فریب خورده ي بزرگ است

  

   !د یدروغ پنهان نکن يتان را پشت حرف هایشخص ياهداف و آرزوها ،یدرون يف هاضع ،از هاین ،اراده :د یتاک

  

ر یتصاو نداشته، یدسترس یحیاطالعات صح چ یبه ه ،را باز نکرده شسوم ه اول چشمیکه حداقل ال یشخص: د یتاک

شدن، تفسیر هاي  یاز احساساتلطفا  .هستند و منحرف کننده غلط ،اعتبار یکامال ب ات اویو تجرب ها افتیدرا ی

  .کنید زیدا پرهیاک یو توهمات عرفانافسانه اي 

  

 9اسکن همه جانبه حداقل  ییتوانا :متخصص  نانیهاله بتوسط  ،مارانیب يمنحصر به فرد برا يه هایو توص يز دارو هایتجو

 یمار در مقاطع زمانیهر ب يفرد برامنحصر به  ییز دارویتجو ين برایهاله ب یه و تسلط بر چشم سوم به همراه خواست درونیکالبد اول

مار خود یب يبرا ییچشم سوم بدنبال دارو يست با تمرکز رویکه کاف ین معنیبد. باشد یگر از خواص چشم سوم مید یکین، یمع

د ید بایریبگاد یرا  نکه هر نکتهیا يبرا .د کردیافت خواهیزان و مدت مصرف را دریب دارو، نوع، مید، آنگاه اطالعات مربوط به ترکیبگرد

مار کامال یهر ب يزان و دوره مصرفش برایم ،که نوع ییز دارویا تجوی ،ارمیب يبرا یال ارائه حرکات خاص ورزشمث. دیبپرس حتما سوال
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 یآگاهکسب  يکالبد خود را بران یباالترچشم سوم  يک درمانگر حرفه ای. باشد یاو م يت کالبد هایطابق وضعمنحصر به فرد و م

  .دیابینه را بین گزید تا بهتریمورد نظر کنکاش کن يد در مورد تمام جوانب داروید که بایاد داشته باشیبه . ندک یمانتخاب 

  
  

    ينيکوندالنوار باال آوردن 

  

د هر نقطه یبا آن کار کرده و حداقل بتوان ی، به راحتدیششم را شکفته کرده باش يچاکرا هیال 9 دیحتما با مرحلهن یانجام ا يبرا

 اریبس  ششم ين کار پس از شکفته کردن چاکرایا. !)است   یاتینجا حیدر ا ییتوانان یا(د ینیبب  یخود را به سادگ يکالبد هادرون از 

ه هر ، بدینید ببیتوان ید میکه اراده کن سپس درون هر نقطه از بدنتان را. دیکنآن  شکفته  ششم يچاکرا يبا تمرکز رو. استساده 

  : د یر را انجام دهیمراحل ز ینیباال آوردن نوار کوندال يبرا. دیبدن را مشاهده کن يت و سلول ها، ذراتک اعضاسمت حرکت کرده و تک 

 
  . دیرا شکفته کن 6 يچاکرا -1

ق یتصات دق، جهت و مخحالت .دینیبباست  یاستخوان خاج يبا جلویکه تقر ،خودگرفتن  را در محل قرار ینیکوندال -2

د یکار با انیپادر  ،ک باال به سر برندیه در سطح انرژل ندارند همواریکه تما يافراد رایز. دیآن را به خاطر بسپار

 . دبرگرداننه یو به حالت اولخود، درون غالف محافظ  يرا سر جا ینیوندالک

 یادگآمن مرحله یاگر پس از ا. ابتدا آن را با تمرکز فعال کنید ،ر فعال و خفته قرار داردیحالت غ شما در ینیاگر کوندال -3

 .دین خود موکول کنیتمر يجلسه بعدرا به  ینین صورت باال آوردن کوندالیر ایدر غ. دیبه مرحله بعد برو ،دیداشت

کندالینی را در موقعیتی نگه دارید که نوك آن رو به چاکراي یک قرار  و اراده د و با تمرکزیق نفس بکشیآرام و عم -4

دو  در یخاص يها یگرفتگاگر هنوز د تا ید داریدر آن نگه دار یمدت. دیکن 1 يرا وارد چاکرا ینیکوندالنوك   .بگیرد

 . و نور چاکرا ظاهر و ثابت گردد، شدهبر طرف هست چاکرا  ییو جلو یف پشتیق

 

د یا  نتوانستید یته شداگر خس. ظاهر شوند يزیوب، عالئم  برون ریمع يکانال ها ییدر اثر بازگشاممکن است :  مهم 

ه یاول يخارج کرده و در جا یج، از نوك استخوان خان آوردهییرا پا ینیکوندال و با تمرکز خودتان یم، با آرادیتحمل کن

  . کند یدا مین فشار کاهش پیزمان ا به مرور ينات بعدیدر تمر . دیش قرار دهییخود، در حالت ابتدا

  

د یمطمئن شو و دیشم سوم خود را فعال کنرع وقت دوباره  چس، حتما در ااگر در طول مراقبه،  تمرکزتان بهم خورد: توجه 

رون یدر ب ینیکوندال ياگر هسته . خودش مستقر شده است يسر جاه خود درآمده و یبه شکل اول ینیکه هسته کوندال

چگونه یرد هیش قرار گخود ياگر سر جااما . جاد فشار و درد خواهد کردی، اخودش نباشد يسر جاو  ستون فقرات 

را در  ینیکوندال  يکنجکاو يو از روان تم سومشبا چ اعمدرا اگر شما یز! ستین یچ نگرانیه ياضمنا ج .ندارد یمشکل

  . چ وجه خود به خود حرکت نخواهد کردیبه ه ،دیرون از ستون فقرات جابجا نکنیب

  



 کنند یقت را پنهان می، حقبگیرند یبه بردگدیگران را خواهند  یکه م یکسان*   - --------------- 38صفحه   -------   اتیر حیاکس

 نهم   يه چاکرادن بین روند را تا رسیبرده و هم يبعد يرا به چاکرا ینی، کوندالکامل هر چاکرا يدار سازیبعد از ب  -  5

  . دیادامه ده

ار یبس ینیرا عرض کوندالیز. باشد یم ياز درون بند نقره ا ینینوار کوندال یر حرکتیم، مسییق بگویم دقیاگر بخواه  - 6

  . است يکمتر از سوشومنا بوده و به اندازه بند نقره ا

  

 9مثال اگر شما .ردید قرار بگیآن ذکر شده، با يکه برا یگاهیجا ه کالبد درین الیهمواره در باالتر ینیاز قرار معلوم، فنر کوندال :نکته

د، یش هر کالبد جدیعتا با افزایو طب. قرار دارد 9ک از کالبد ی يچاکرا يگاه غالفدار خود در روبرویدر جا ینید، فنر کوندالیکالبد دار

فنر  يگاه را براین جایتوان ا یا میم آیدان یما نم. انتقال داد متناظر در کالبد باالتر یگاهیبه جا يق بند نقره ایرا از طر ینید کوندالیبا

قابل  يچه افراد يو برا امضر است،ید است ین کار مفیا ایا نه؟ آیجاد کرد یگر اید يا مقابل چاکراهایگر کالبد، ید يدر جاها ینیکوندال

  .آن بپردازد ید با چشم سوم خودش به بررسیاست که هرکس با یموضوع اجراست،

 يز برایآن ن يروهایآورند تا از ن یتوانند باال م یکه م ییخود را تا جا ینیشروع درمان کوندال يدر ابتدا يحرفه ا يعموال درمانگر هام

  .کارشان استفاده کنند 

  ) .است شدهار بزرگتر یبس یسادگ ياس ها برایمق(. آورده شده است  ینیدالدرك بهتر مراحل کار با کون يبرا یچند نقاش ادامهدر 

        
  

    
  

اما شما . این سبک کار کردن و استفاده از کوندالینی تنها روشی است که تا کنون معرفی شده است :نکته حياتي

باید بعد از باز شدن چشم سومتان، بطور دقیق بر روي راه هاي استفاده از کوندالینی تمرکز کرده و به هیچ وجه 

. ر باره کوندالینی مطرح است که جواب دقیق و مکرري براي آن ها داده نشده استسوال هاي زیادي د. تقلید نکنید
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کوندالینی چطور تشکیل شده است؟ نوع انرژي آن چه تفاوتی با دیگر انرژي ها دارد؟ خواص و کاربرد : مانند اینکه

ایجاد کرد؟ آیا می توان  1کوندالینی چیست؟ آیا می توان در هر چاکرا جایگاهی مانند جایگاه اولیه آن در چاکرا 

و سواالتی ازین دسته که تا کنون کسی مطرح  فنر کوندالینی را درون مرکز هر چاکرا بصورت چرخنده مستقر کرد؟

  .نکرده است

  

  يعملنات يتمر انجامروش 
  

  .اده کنداستف بهتر است از برنامه ذیل ،کند یدنبال م يرا بطور جد یروان يروهاین يدار سازیو ب يکه درمانگر یکس

 يالزم جهت درمانگر یمحافظ و آگاه يه هایه هاله ، داشتن الیال 9دن یاون در د یید که از توانایسراغ دار ین مسلطیاگر هاله ب

  .نات به حداقل برسدیتا فشار تمر از او براي پاکسازیتان کمک بگیریدد ، یدار کامل نانیاطم

  

ار یبس  صحت عملکرد اون، راستگویی و یک هاله بی يبودن ادعا یقیحق صیکه خودش چشم سومش با نشده تشخ یکس يبرا :مهم

افراد  یسک و هر گونه سو استفاده احتمالین ریت ایمسئول. باشد یم ینیاز به تعقل، زکاوت و تسلط کامل بر روند هاله بیدشوار بوده و ن

  : !همواره بعهده خودتان استیا فریب خورده اد یش

  

 .یو برون فکن ي، چه در خواب چه در حالت کالبدله ارادهیبوس يخودبا هر موجود کالبد ینو ذه يقطع ارتباط کالبد -1

  .ف هایمحافظ ق يها يو تور یاصل يم چاکراهایو ترم ي، متعادل ساز يپاکساز -2

 .کالبد ها محافظ يم پوسته هایستون فقرات ، و ترم يپاکساز -3

 .تمام چاکراها و کالبد ها يمحافظ رو هیجاد الیاز کالبد ها و ا کیانرژ يخارج کردن انگل ها  -4

اسکن دقیق و موشکافانه هر الیه و از بین بردن هر گونه آلودگی و نقش هاي منفی که معموال بر روي پوسته هر کالبد قرار  -5

 .دارند

ن یاما اگر هاله ب. ستیشما ن یکیزیاز به حضور فین کار ها را از راه دور انجام دهد و ابدا نیتمام ا تواند یم ن درمانگر مورد نظر مایهاله ب

و بد تر شدن  یجاد آلودگیرا باعث اید، زیگر نسپاریدست افراد د به جه خود راوچ ید ، به هیبا مشخصات ذکر شده سراغ ندار یمطمئن

نات خود ید، تمرینمان یکسچ وجه منتظر ی، به هستیاز در دسترس شما نینگر مورد نبعالوه اگر درما. د یشو یخود م يت کالبدیوضع

  .باشد یرونیب يرویاز هر ن يازین یخود و ب يپا يستادن رویارا شروع کرده و هدفتان 

  

 د تا یریبگد حالت طاقباز یاگر بتوان. د تا خوابتان ببردیخود تمرکز کن چشم سوم يخواب با چشمان بسته بر رو زمانشه یهم

ن یهمچن. کند یت میشما را تقو ینیا بیرو ،ک چشم سوم شدهین کار باعث تحریا .ندارد یاما ضرورت ،خوابتان ببرد بهتر است

ن که یهر قسمت از تمر دراست و  یعید که کامال طبیگر داشته باشیکدیات جدا شدن کالبد ها را از ین است تجربممک

وجه به خواب  چیبه ه. نداردچ گونه  زور زدن یاز به هین. دیشو یدار میب ،دار شدنیب يت برایک نیبا  دینداشت یاحساس خوب

اعتماد  دینکرده اباز  يو ارادکامل را بطور چشم سومتان  قبل از ورود به حالت خواب  که یدر زمان ،دیآور یم ادیکه به  ییها

کامل با چشم  ینیهاله ب ییاناپس از تو یبوده و اصوال حتاد یز فوق العاده ف و معکوس بودن خوابتانیتحر را امکانیز. دینکن

تان را یاهاید رویتوان یم. باشند یفاقد هر گونه اعتبار م ،هستند ير ارادیو بطور غ که بدون درخواست شما ییاافت هیدر ،باز

ف، بصورت انرژي خام و یا بدون سانسور و تحراصل ماجرا ر ،د و بعدا با چشم سوم بازیداشت کنادیخ یبا ذکر تار يدر دفتر

 يوجود ندارد و شما با قدرت ها یحتم ینینده بیا و آیچ رویاست که ه ين نکته ضروریا يادآوری. دیکن صحیح اولیه رویت

  .دیر دهیجه را تغینتهر نتیجه اي د یتوان یود مخ یدرون

  

  1مرحله )LEVEL1 ( 2را امروز و مرحله )LEVEL2 ( دیانجام ده را فردا.  
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  چشم  يبر رورا  يقه ایدق 30 یال 20ه ک مراقبید در هر روز یکن یسع ،شودشکفته که چشم سومتان یتا زمان سوماز روز

ر ییباز و بسته تغ يا چشم هاب ،یصندل ينشسته بر رو ،ن طاقبازین ها را بطور متناوب بیحالت تمر. دیسوم خود انجام ده

 .شود یم يشتریات بیدست آوردن تجربن کار باعث بیا. دیده

  .شتر به چاکراها خودتان است یب يدن انرژیرس است و در اثر يار عادین بسین تمریها در ح يدن رنگ ها و انرژید

 

د توانست ذرات یخواه ،نیتمر یبعد از مدت. دیچشم سومتان تمرکز کن يبر رو ،رو به آسمان ،مان بازشچبا  : 1 دیتجربه کن

  . د که در همه جا در حرکتندینین بباندازه نوك سوز هب ینوران يها يموجود در هوا را بصورت گو يانرژ

  

 يکاغذ گذاشته و تمرکز بر رو يک دستتان را روی. دید مقابل خود بگذاریک کاغذ سفی د وینیراحت بنش : 2د ینتجربه ک

از هاله  ید توانست قسمتیچشم سومتان خواه يزان پاکسازیبسته به م ،نیتمر یبعد از مدت. دیچشم سوم را با چشم باز شروع کن

 چشم سوم برشتر یب يبا پاکساز. یه نازك رنگیبعد ال ،رنگ یب يه ابریور و الورت شکست ندر ابتدا بص. دینیدور دست خود را بب

  . دن شما افزوده خواهد شدیضخامت د

 
  دیگر انجام دهید يگر چاکراهاید يروخود را روزانه ي ن جلسه مراقبه ید دومیتوان یم یدر صورت داشتن وقت کاف . 

 
  و به اسکن و درمان خود مراقبه کرده  6 يگر چاکراید يه هاین الباز کرد يبرا ،چشم سوم هین الیاولپس از باز شدن

 . دیم کنیاز ترمیو در صورت ن یش را بررسیمحافظ هر کالبد و چاکراها ين پوسته هایهمچن. دیبپرداز

 
 اما به . دیگران بپردازیبه درمان د يمبتد ک درمانگرید بعنوان یشما تازه اجازه دارکردن و تسلط بر مراحل باال،  يپس از سپر

تتان در یاقب نو مر دیدا کنیق و کامل پیرا بطور دق يماریهر ب یشه اصلیابتدا ر شهید همیاد داشته بای

از درد  يمارید بیفرض کن! د ید مضر هم باشیتوان یم ،دید باشید مفیتوان یاندازه که م را به همانیز. دیباش يت انرژیهدا

د و یده یم ين او انرژه ملتهب دندایمار به ناحین بردن درد بیت از بیبا ن ،عیسر یلیدارد و شما با غرور و خ تیدندان شکا

 يماریب یابیشه یرا به ریز! دیکرده ا يرا باز احمق کید و نقش یر تکبر خود شده اینجا اسیاما شما در ا. شود یخوب م

 يه ایرش بصورت درد در ناحیبوده که تاث گونهر یزه یدر ناح يگرید یگرفتگ ،ه دندانیعلت بروز درد در ناح. دینپرداخته ا

به  يماریشه بیاما ر. شود ین رفتن عصب مرتبط با درد میتنها باعث از ب ،قهرمان يمبتدن درمانگر یا .گر ظاهر شده استید

ن یاما ا ،ستیبهبود مهم ن یش چگونگینده براالبته مراجعه کن .دهد یگر ادامه مید یحاب نویبوده و به تخر یقوت خود باق

 . است مردود يک درمانگر حرفه ایدگاه یعمل از د

 
 ندانید مصونو هیچگاه خود را  ،دیقرار ده يسازو پاک یخودتان را مورد بررس ،اوببهتر است بطور متن.  

 

ع کار و شرو يبخصوص قبل از انتقال انرژ. قرار دهد يو پاکساز یا مورد بررسد همواره خود رین بایک هاله بی: ار مهم یبس

ن یر ایدر غ. م انجام دهدیاز ترمیو در صورت ن کرده یش بررسیمحافظ کالبد ها يه هایخود را از لحاظ سالمت ال یستی، بايرمانگرد

نطور بعد از اتمام هر یهم. اد استیار زیه محافظ  بسیوب الیعم يه های، از ناحمار به درمانگریب يها یقال آلودگ، احتمال انتصورت

  .تا احیانا آلودگی در پشت توري هاي محافظش باقی نمانده باشد کند يو پاکساز ید خود را بررسیاط بایاحت يز برایدرمان ن

 

  انرژ� دادن به ديگران از راه نزديک
  

که کارتان ید چشمانش را تا زمانیید و بگویقرار ده یبدون پشت یک صندلی يا نشسته بر رویبهتر است سوژه تان را در حالت طاقباز و 

د یوبگذار شتهاند یتفاوت در روند درمان ،کند یم يشتریو آرامش بت یبا چشم باز احساس امنسوژه  اگر(  ده بسته نگه داردتمام نش

سپس تمرکز خود را . دیشکفته کن دیتوان یتان را که مگرید يو چاکراها چشم سوم خود را بازکرده يه هایتمام ال. )چشمانش باز باشد 
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اگر در . دیم کنیرا ترممحافظ کالبد ها  يبهتر است ابتدا پوسته ها. دیرا ظاهر کنسوژه  يو هاله ها چشم سوم  قرار داده يبر رو

درمان  ياز انرژ ینه تنها قسمت. شود یمرون یبه ب يانرژ یموجب نشت دائم ،پاره شده باشد ،ریز ین پوسته به مانند نقاشیا يکالبد

  . کند یتر مگشادها را  یپارگ ،اد شودیه زیرو یآن کالبد ب يانرژبلکه اگر  ،رود یمشما به هدر 

  

   
  

حافظ م يچاکرا ها  و پوسته  يمکنده  يف هایم قیبه ترم ير مرحله بعدد. دین کالبد تکرار کنیفظ را تا آخرمحا يم پوسته هایترم

و سرعت گرفتن کار آن  يذب انرژمکنده مانع ج يف هایدر ق ياز توازن خارج شدن و نابهنجار ،یگرفتگ .دیآن ها بپرداز يدهانه  يرو

اگر بدون . کند یم يریآلوده جلوگ يها يانرژ است که از ورود يلتریمکنده ف يف هایق يدهانه  يرومحافظ  يپوسته . شود یها م

 يف هایق يهمه  .جذب کند يشتریده بآلو يبه همان نسبت ممکن است انرژ ،ف باال برودین محافظ سرعت چرخش قیم ایترم

چاکرا در جهت عکس  ها يماریب یدر برخ. ت کنندیرا به درون قلب چاکرا هدا يانرژ ،ساعت يد در جهت عقربه هایباراها چاک

ر یز ياه یوب را در نقاشیمع يچند نمونه از چاکراها. دید جهت چرخش آن را درست کنیا باشم. دهد یم رونیبرا  يده و انرژیچرخ

 -3ف کوچک ؛ یک قیشه جدا شدن یاز ر -2ن رفتن پوسته محافظ دهانه آن ؛ یز بف کوچک و ایک قی یرون زدگیب -1(  .دینیبب

ن رفتن کامل یاز ب - 5د در چاکرا ؛ یشد ین رفتن کامل پوسته محافظ و پارگیاز ب - 4ده اند ؛ یراکد که دور چاکرا چسب يها یآلودگ

  ). آن يو گشاد شدن دهانه ف کوچک یق کین رفتن پوسته محافظ یاز ب -6شدن چاکرا ؛  کجپوسته محافظ و 
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ها  یآلودگ یرا برخیز. دینان حاصل کنیچاکراها اطم مرکزن د از باز بودیحاال با .دین کالبد تکرار کنیده را تا آخرمکن يف هایم قیترم

 يچه هاید حتما درین تر باییباالتر به پا ياز کالبد ها يانتقال انرژ يکه برا ییشوند و از آنجا یچاکرا م يشه یموجب بسته شدن ر

نان حاصل یپس در هر چاکرا اطم. گردد یمختلف م ين کالبد هایباط بباعث قطع ارت يهر گونه انسداد ،ه ها باز باشدیچاکرا در تمام ال

  .اشدتا جسم کامال باز ب 9ه یچاکرا از الهر   يچه ید که دریکن

  

  .مختلف کامال باز شود ين چاکراهایب ید تا راه ارتباطیکن يحاال کانال سوشومنا را پاکساز

  

د آن را یدرمانگر حتما با. معروف است "يسمان نقره ایر"ز وجود دارد که به یگر نید یک کانال ارتباطیمختقل  ين کالبد هایدر ب

  .ق قرار دهدیدق يو پاکساز یز مورد بررسین

  

تان یدادن با دست ها يانرژ چاکرا ها و ،روع به اسکن کردن هاله هاه شیال نیتر یرونیبه ب )جسم (  هین الیتر یاز داخل در مرحله بعد 

 ادتان باشدی .دیتر به درون بدن سوژه منتقل کن قیاسکن دق يد خود را براید ،دیمشاهده کرد ید هر کجا گرفتگیکن یسع. دیبکن

ابتدا به درمان  ،برد یخاص رنج م یاز موضوع ماریاگر ب .است یاتیحل آن یدا کردن علت تشکیو پ يماریق هر بیدق یابیشه یر

ن روند را تا یا. دیدرمان را انجام دهقرار داده و اسکن و  اول کالبد يتمرکزتان را بر رو ،جسم يپس از اتمام کار بر رو. دیآن بپرداز

  .دید ادامه دهیدن آن را دارید ییاز هاله که توانا يکالبدن یآخر

و کرده  مار منتقلیکه شما به ب ییها يانرژ یرا برخیز ،دیریاد بگیبا چشم سومتان حتما را  کیانرژ مهر و موم کردنک یتکن: نکته 

ه زدن یبخمانند  ،ک مهر و موم کردنید با تکنیما باش. از به زمان دارندیاعمال نشده و ندر همان لحظه  ،دیده یانجام مکه  ییم هایترم

  . دیت کنیم خود را تثبیرمت ،گذارند یمزخم ها  يروبعد از معالجه که  یپانسمانو 

  

  .دیآب خنک بنوش يمقدار خود و سوژه تان یرفع خستگ يبرا دیتوان یمپس از اتمام هر جلسه درمان  

  

 يه هایه خود را بر الیسا یک گرفتگیمانند ها  يماریبرا یز .دیه کار را ادامه دهین الیتر یونریحتما تا ب :نکته 

از  ياریب بسین ترتیبد. شود یمبه آن ها  يماریت بیگر و سراید يه هایبه ال يرژدن انیانداخته و مانع از رس گرید

  .شوند یدوباره ظاهر م ،یعات جسمیضا حذفاز  سپ یها حت يماریب

درمانگر باید در تمام مراحل تکنیک ها و روند درمان خود را با تمرکز بر روي چشم سوم خود و  :درمانگرياصل 

بدیهی است توضیحات فوق یک روال کلی براي یادگیري است و هاله بین باید  . دسوال پرسیدن از خودش پیدا کن

مانند اینکه از . حتی براي هر جلسه یک بیمار، مجددا نحوه و نوع عملکردش را از طریق چشم سومش دریافت کند

شرایطی کامال  یادمان باشد که هر جلسه ي درمان،. کجا شروع کند؟ از چه تکنیک و ابزاري استفاده کند و غیره

   . منحصر به فرد دارد
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بی از  یکیبعنوان ذیل  توانند از کتاب ی، مدنبال کنند يدادن را بصورت جد يژخواهد انر یکه م يافراد

   .رندیبهره بگدرمورد تجربیات درمانی نگارش ها  طرف ترین 

  

    "باربارا آن برنن"  خانم ينوشته   "شفا بخش يبا دست ها یهاله در مان" 

 
 hands of light : a guid to healing through the human energy field ، 

  Barbara ann brennan  
 

زیرا . البته تنها بخش هایی از این کتاب مورد کاربرد ماست که بازگو کننده ي هاله بینی خانم برنن می باشد(

  )یز می شودقسمت هایی از این کتاب مربوط به دوران قبل از هاله بینی ایشان ن

  

از جهات  ،ماریب يبرا یرات ناگهانییموارد تغ یافته و در برخیمار ادامه یب يت کالبدیزان تحمل و ظرفیدرمان بر اساس م يهر جلسه 

 ،گران اثبات کردهیخود را به د يگرقدرت درمان یمتیبه هر ق که د ین نباشیا هدفتانپس . حت کننده خواهد بودنارا یو روح یجسم

   !د یندازیبه راه بسیرك بازي غات یتبلش و ینما

  

  انرژ� دادن به ديگران از راه دور

  

با سوژه تان . دیت کنیاز راه دور رو را گرانید يهادادن از راه دور را شروع کرده و هاله  يد انرژیتوان یشما م ،چشم سوم يداریپس از ب

درمان از  ییهمان مراحل ابتدا .ماس مجدد شما در همان حالت بماندت طاقباز قرار گرفته و تا زمان يد تا در حالت مراقبه یریتماس بگ

دادن  يسوژه و انرژ يها یک به درمان گرفتگیک درمان از راه نزدیو به مانند  ظاهر کردهاو را  يهاله ها .دیک را انجام دهینزد

 يزیچ. م اثر داردیبطور مستق یر جسمیغ يکالبد ها يودر درمان از راه دور تنها بر ر ( .دیاز اتمام کار سوژه را مطلع کن پس. دیبپرداز

  . )مار استیکالبد اول ب ،شود یت با جسم اشتباه گرفته میرون یادش حیل وضوح و تشابه زیکه اغلب بدل

 
 راه  يتازه به ابتدا ،دیمشاهده کن جداگانهو بطور  ياریاخت ،کالبد را کامال مسلط 9و  ،دهیرا د یاصل يچاکرا 9 ،دیتوانست یوقت

 .دیشتر بپردازیب یشرفت و کسب آگاهید همواره به پیو با دیده ایرس یدرون يروهاین يداریب و يدرمانگر

  م یاز ترمیو در صورت ن یبررسمجددا شان را یو تمام چاکراها ،جسم ،کالبد خود 9محافظ  يپوسته هاد سالمت یباهمواره

 . دیکن

 هر چاکرا در  يگردد سرعت جذب انرژ یکه باعث م ،کیاست انرژ یعمل ،ک قفل چاکرایتکن  :ک قفل کردن چاکراها یتکن

ش یافزا يموقع قفل گذار که ین سرعتیآخر يچاکرا رو يسرعت جذب انرژ. کم نشودد یآن تمرکز ندار يرو یکه حت یزمان

 هیدر تمام المربوط به آن  ینواح ف ها ویق ،کامل هر چاکرا يس از پاکسازال پن عمل را معمویالبته ا. ماند یثابت م ،دیداده ا

 .دهند یانجام م ها

 دیکن یم يشروع به پاکساز 1 ياز چاکراب که ین ترتیبد  :ن چاکرا یتا آخر يو قفل گذار يانجام روند پله به پله پاکساز .

صد  ياکسازهر زمان که پ کرده و يرا پاکساز 2 يمراقبه چاکرا يجلسه بعد ایادامه  در. دیکن یآن را قفل م يبعد از پاکساز

ن تر ییپا ياخودش و چاکراه ،آن قرار داشته باشد يه قفل بر روک ییهر چاکرا. دیانتقال ده 2 يقفل را به چاکرا ،در صد شد

را  8 يکالبد و چاکرا يپاکساز. دیدهادامه  8 يتا چاکرا را باالتر يچاکرا هو انتقال قفل ب يپاکساز. شوند یگر آلوده نمید

ن به یریز يتمام کالبد ها يحباب رو کیمانند د و چاکرا را یرا فعال کن 8 يچاکرا يژه یه محافظ ویال آنگاه ،کامل کرده

. دیکالبد متناظر آن بروو  9 يچاکرا يبه سراغ پاکساز. دیبگذار 8 يچاکرا يقفل را رو .دیپوشانن باز کرده و بییسمت پا

 .نخواهد کردجذب  يدیجد یگر آلودگین مرحله بطور خودکار دیدر ا 9 يچاکرا
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ون کالبد ها به در يآلوده ا ي، انرژمحافظ يه هایکه در صورت سالمت الاست  ین معنیقفل چاکراها بد:  ار مهم ینکته بس

ک یکه در پشت  ییماند آشغال ها. ها وجود دارد یان جمع شدن آلودگمحافظ امک ياما در پشت پوسته ها. دا نخواهد کردیراه پ

 يبعد شروع به کار رو ،قرار دهد یتدا خودش را مورد بررسد ابیپس درمانگر همواره با. شوند یع ملتر آب جمیمحافظ ف يتور

 .مار بکندیب

 ط بر ک درمانگر متوسید بعنوان یتوان یشما م ،8 يه محافظ چاکرایل الیاها و تشکپس از اتمام مراحل قفل کردن همه چاکر

 . دیماران مختلف کار کنیب يرو

 ییرا تا جا ینیکوندال ،دیچشم سومتان را باز کن. دیبرو ینیباال آوردن نوار کوندالتان به سراغ یمام چاکراهابعد از باز کردن ت 

 .دیریاد بگیرا آن ژه یو يت هایاصک ها و خیو تکن دیاورید باال بیتوان یکه م

 
 دیو درجا نزنشرفت بوده یپ حالدر  همواره د تایخود کار کن يروهایکردن ن یکنترل و تخصص يروزانه بر رو يدر مراقبه ها .

 يبرا یانیپاچ یه. دیشرفته تر باشیتر و پ يقو يک هایخواستار تکند و مداوم ید پرسش کنیبا یر مطلبه يریاد گی يبرا

  .کسب آگاه وجود ندارد

، ينگرمان با درماد همزیکن یبهتر است سعپس . ل شودیتبد ک درمانگریتواند خودش به  یم ین است که هر کسید بر ایتاک :توجه  

 يماریروند بهبود ب، ن کهیمهم تر ا .دیاد بدهیاو  ز بهیرا ن يریگی، ماهید تا عالوه بر دادن ماهینتقل کنمگران ید را به ن آموزش هایا

گه گران را وابسته به خودتان نید دیچ وجه حق نداریبه ه. واهد شدخع یار سری، بسکند ین میز تمرینخودش  يکه فرد یها در زمان

  ! رند یبگ درمان ای آموزش واز شما فقط فکر کنند مجبورند  تاد یندار

  

در  یاتحی، توضالمقدور ید حتیکن یشرفت درمان دارد، پس سعیدر پ ین نقش مهممار در مورد روند درمایب یذهن یآمادگ: نکته 

و نگاه کردن به  نایشاغول ابن س. دیر بدهامیبه بخود  يو مراحل درمانگربدن  یکیزیر فیستم  غیس ،يعملکرد انرژ یمورد چگونگ

اطراف را در  يچرخش انرژتواند  یخودش م يد که هر فردنباش یم ییترفند ها نیتر ییابتدااز  یکی آسمان با تمرکز بر چشم سوم

  .ندیرده و ببتجربه کبدنش 

  

معمول  يد از روش هایتوان ی، نمیم درمانیش مفاهریپذ یید و توانان بودن سواییا پای، ا بعلت کهولت سنیکه  یمارانیب يابر: ترفند 

، ییها، مواد غذا یدنید نوشیتوان یم. دیمار ابداع کنیب يدات و باور هارا با توجه به اعتقا یی، بهتر است ترفند هادیتفاده کناس یآموزش

 يره انرژیرا در ذخ ییتوانا نیشترینش بل خالص بودیآب مقطر بدل. دیشارژ کنسوژه از یمورد ن يانرژبا  را يزیو هر چداروها  ،اءیاش

د یالبته با. برخوردارند يره انرژیو ذخ یبوردهع يبرا ییت باالیاز قابل یز بطور ذاتیسنگ نمک شفاف ن ستال کوارتز شفاف ویکر .دارد

، و شارژ کند يسازپاک یرا به خوب یئیتواند هر ش ی، مده باشدیرس يکالبد ياز پاکساز یبمطلو يکه خودش به مرحله  ي، فردگفت

  ! باشد  باطلهک تکه کاغذ یز مثل یک عنصر دور ریاگر  یحت

. دیجان آور بسازیه ی، داستاندیکه شارژ کرده ا یئیش ی، در مورد خواص درمانفرد یا مذهبیو  یبا توجه به اعتقادات پزشکبهتر است 

 يرد بوده و با فناویار جدیبس يک داروین ی، ادییو بگوخته یمت ریگران ق ياروهاشه شربت دیک شی، آب مقطر را درون نمونه يبرا

تبرك داده  یخاص یا مکان مذهبی، سیک قدید که توسط ید بگویتوان یمز ین یدر مورد افراد مذهب. ه شده استیته يو هسته ا يزریل

مار یگردد تا ب ی، باعث مماریده به بشارژ ش يله یوس ين کار عالوه بر انتقال انرژیا. )فراخور اعتقادات و دانش هر شخصبه . (شده است

    . کندکمک کرده و به خودش ک یتحرخود را  يها يز انرژیاز درون ن

  

خود را گرفته  يد و جواب سوال هایچشم سوم مراقبه انجام ده يتان بر رویانجام شدن هدف ها يبراد یتوان یشما م : گر یت دیخاص

شما تنها به  یافت درونیت که درشد توجه دایالبته با. دیاموزیرا بمثبتتان  يسته هاخوا دن بهیرس ياز را برایمورد ن يک هایتکنو 

ن یتر ییتنها ابتدا ،دید درد معده خود را درمان کنیتوان ید چگونه مید بدانیگر بخواهبعنوان مثال ا. باشد یا مشمزان درخواست یم

و  يقو ییداروت سا درخوای! شما  يروش ممکن در حال حاضر برا نیتر يقو ،دیچون مثال شما نگفته ا. د کردیافت خواهیروش را در



 کنند یقت را پنهان می، حقبگیرند یبه بردگدیگران را خواهند  یکه م یکسان*   - --------------- 45صفحه   -------   اتیر حیاکس

 یافت آگاهیپس در. ل آن چه بوده استیتشک یو علت اصل يمارین بیا يشه ید رید بدانین نخواسته ایهمچن. دیمناسب را نکرده ا

  . دیکن یکه شما در ذهن خود مطرح م است یمحدود به درخواست

  

  و عرفان يتعالوضيحاتي درباره ت

 ينحصر به انسان هاو م یسیقد ،یاضتیر ،ياسرار ،دهیچیپ ،سخت يروند ،شود یم یکه در مکاتب مختلف معرف يآن طور یتعال

 يانرژهر چه انسان  .ير سطح تکفرییو تغ یآگاهشتر یست بجز جذب هر چه بین يزیچ یتعال. باشد ینم یخاص

ت ادامه ینها یتا ب شرفتیپن حرکت به سمت یو او متکامل تر شده ع یدگاهش وسیتفکر و د ،کسب کندرا بتواند  يشتریب یو آگاه

  . دارد

شتر یهر چه ب. ح شد انجام شودیتشر یقبل يدر بحث هاکه اله ها چاکرا ها و ه يروند پاکسازد یبا ،یآگاهشتر یجذب هر چه ب يبرا

 یدا میپ يشتریترش بکرده و امکان بسط و گس دایدست پ یاز آگاه يبه سطوح باالتر ،دیخود انجام ده يک را بر رویانرژ يپاکساز

  .دیکن

، ک انسانی یزان تعالین است که میا ،دهد یت میبه آن اهم یکه کمتر کس یاتیفوق العاده ح ينکته 

زم یگذارد نداشته و تنها مربوط به مکان یش میکه از خود به نما ییا قدرت هایات یبه حفظ یچ ربطیه

  .شود یاو م ینیجهان بل و یه و تحلیتجز يونحوه  يفکر

 ینیاست که تا کنون هاله ب یدا و مشاهده کرد، موضوعیاش پ ینیا کوندالیتوان در کدام قسمت هاله ها  یهر فرد را م ینکه تعالیا

  ر داد ؟ییا تغیکرد و  یرا کپ یکس يتوان نقش تفکر یا مینکه آیا. ق به آن نپرداخته استیبطور موشکافانه و دق

و  يسطح تفکرکند تا  یش را طیخو ید راه درونیبطور جداگانه با یشخصهر ن است که یداند ا ینجا میتا ا سندهیکه نو يزیچ

 یهر کس یدرون يروهایند که یاد داشته باشیبه  .ستهر فرد ا یبا خواست درون یکشف کردن يامر یتعال .دهدر ییتغ را دگاهشید

که فقط  ییبایز يا حرف هایآورد  یدر ظاهر به زبان م که يزیچکنند، نه  یت میش هدایقا او را به سمت هدف درونیدق

  !دهد یب میخودش را با آن ها فر

 تواند ینم یاما کس .دهد یا به انسان مرکار  تنها ابزار ،چشم سومو استفاده از کالبد ها  يکسازپا ،نیتفاده از درمانگران هاله باسبحث 

د یخودتان با !ق کندیجه فکرش را به شما تزریا نتیشما فکر کند  يکر وادار کرده، بجابه شما القا کرده، شما را به تف ذات حرکت را

  !دیطالب آن باش

مانند قدرت . شوند یقابل کنترل م یدرون يروهاین يداریاست که در اثر ب ییها تنها قدرت دید مشاهده کنیتوان یکه شما م يزیچ

 يرییچ تغیها ه یین توانایاما ا .را آموخته است مبارزهح یک صحیکرده و تکن يخود را قو یکیزیبدن فکه  یرزم يورزشکار هنر هاک ی

و  یکیزیر فیغ يد بدن هایتوان یب شما مین ترتیبه هم !تکار باشدیا جنایک ظالم و یتواند  ین حال میجاد نکرده و در عیدر تفکر او ا

تفکر  ،اد بودن عقلینشانه ز ،دن زور انساناد بویزاما  .دیکن فعال و کنترلح یصح يک هایرا با تکنشان یروهاین

   !ستیاو ن یو فرزانگ

د به یتوان یشما م. ستیک فرد نی یتعال ين کننده یچ وجه تضمیبه ه ،گرید یدرون يرویو هر ن ینیهاله ب ،يپس قدرت درمانگر

شما فقط  چون. باشد یممانند افراد عا و عملتان یزندگ ،اما طرز فکر ،دید برسدرون خو يروهایو تسلط بر ن يکالبد يپاکساز يانتها

  . دینکرده ا یاوت چندانتف ،يو تفکر یدرون يدگاه خواسته هایاما از د. دیک فرد قدرتمند شده ای



 کنند یقت را پنهان می، حقبگیرند یبه بردگدیگران را خواهند  یکه م یکسان*   - --------------- 46صفحه   -------   اتیر حیاکس

 ،دیقدم برندار یقت و آگاهیتشاف حقاک با هدفو  ،دیکه شما به دنبال آن نباش یاست و تا زمان یدرون یازمند خواستین یتحوالت روح

  .گردد یسر نمیم

  :کنم  ید میدوباره تاک ،اد شده استیار زیبس یدرجات عرفانفروش  ير عرفان و مغازه هااکه باز ییاز آنجا

و ها درت ق دتوان یمک فرد یتنها . است یا چقدر متعالیافته یقت دست یقح د فالن شخص چقدر به یتواند بگو ینم یچ کسیه  )1

  !ندارد  یفرزانگبه  یربط یو قدرت کسزور زان یم .ش بگذاردیزورش را به نما يندازه ا

شما . ستیقابل انتقال ن ین امر موضوعیا .را بدست آورداو  یدرجات آگاهو رفت شیتوان پ ینم یلک فرد متعایدن به یبا چسب یحت )2

 یشروع راه تعال يز را برااین ابزار مورد نیتر ين و قوید تا بهتریریخود کمک بگ يکالبد يپاکساز يبرا ،قدرتمند د از افرادیتوان یتنها م

است که  ير نگرش امرییتغ فه فکر کردن ویوظ اما .ن از اطالعات و آگاهی فردي فرزانه استفاده کنیدیهمچن .دیبدست آورخود 

  ! ق کندیشما تزر را به تفکرشعصاره  آنگاه ،شما فکر کرده يتواند بجا ینم یکس. انجام دهد یید به تنهایبا ير فرده

خودتان به تفکر در مورد اطالعات بدست آمده نپرداخته و هضم نکنید، این مطالب تنها محفوظاتی بی  تا هنگامی که

  .ارزش و نا کارآمد خواهند بود که جزئی از درون و اعتقادات شما نیستند

 يب هااد بوده و کتاید بود که زورش زیخواه یوان بارکشیمانند ح ،دیهر چقدر علم و قدرت جمع کن ،یبدون تفکر شخص

    !شود یجاد نمیشما ا یزندگ تفکر و  يوه یدر عملکرد و ش يرییچ تغیاما ه ،کردهرا حمل  يادیز

  

  !ديريخودتان نپذ با چشم سومت يق و موشافانه توسط عقل و رويدق يرا بدون بررس يچ حرفهي  :تذکر
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  :مه يضم

  
  : کالبد ها    يپاکساز يروش ها

 يهاف یق ي، بر روخود يمراقبه  يما در طول زمان هان روش شیدر ا:  چاکرا ها يه رواستفاده از تمرکز جداگان -1

، انسداد باال رفته ف مکندهیآن قدر  يانرژ جذبن عمل سرعت یبا ا. دیکن یتمرکز مهر چاکرا بطور جداگانه چرخان 

 يبر روبوط به همان چاکرا ، چاکرا شکفته شده و رنگ مرکامل يباز شده و بعد از پاکساز قسمتمربوط به آن  يها

 . گردد یظاهر مپرده ذهنتان 

رون یخود را از درون و ب يد تمام بدن هایتوان یپس از باز شدن چشم سومتان ، م :استفاده از چشم سوم خودتان  -2

 .د یعات اقدام کنیم ضایها و ترم یرفع آلودگ يده ، و براید

ه شما و د که بیکالبد اول سراغ داشته باش 7حداقل  »ینیهاله ب«با  ياگر فرد: گر یک درمانگردیاستفاده از  -3

 .د شدیکرا خواهو شکفته شدن چا يع در روند پاکسازیباعث تسر ،بدهد يشما انرژ يچاکراها

  

  يکالبد يپاکساز يع کننده یتسر يروش ها

  

 یگدیهنوز به ورز باشند و یم ییبتداا ياست که در حال پاکساز يمبتد يافراد يبرا یناتیشوند تمر یکه در ادامه ذکر م ییروشها* 

 يچاکراها يد انرژیو تول يک ها در مقابل تمرکز فردین تکنیا ،و باز شدن چشم سوم یدگیورزپس از . ده اندیه را در تمرکز نرسیاول

  .دا کندیمخصوص و متناسب خود را پ يد روش هایبا هاله بینبوده و عمال ناکارآمد ف بوده و یار ضعیبس انسان

  

 يمخصوص را برا) mantra(ک ذکر ی، آن چاکرا ين تمرکز رویهر چاکرا، ح يدار سازیکمک به ب يبراوگا یستم یدر س :اذکار   -

مشابه . فرستند یصوت را به درون چاکرا م نیجاد شده از تکرار ایکه لرزش ا يبه نحو. کنند یده تکرار میبطور آرام و کش، هر چاکرا

 یسرطان ها استفاده م یو برخ عروق يانسداد ها یباز کردن برخ  ي، براگنالید سیک دستگاه تولین توسط یون ین عمل در پزشکیا

 ياپازن هایکه د یمانند عمل( دیکن ید میتشد خود يانرژ ياست که در حوزه  یتمرکز شما و ارتعاش يجذب انرژ یعامل اصل .شود

د یتول ییتوانا ینداشته و اگر دستگاه یتیچ خاصیا کلمات هیحروف  ).آورند ید کرده و به ارتعاش در میگر را تشدیهم فرکانس همد

 يک کننده یاز اصوات تحر ير نمونه ایز يذکر ها. به زمزمه ذکر هم نبود يازین ،داشت یشما را م ياز هاله هایرد نق فرکانس مویدق

  :  چاکرا ها ذکر شده اند

   هام :  5 ي؛ چاکرا)  yam( ام ی:  4 ي؛ چاکرا)   ram( رام :  3 ياکرا؛ چ)  vam( وام :  2 ي؛ چاکرا)  Lanm( الم :  1 يچاکرا

 )ham   (اُم :  6 ي؛ چاکرا )om  (آئوم :  7 ي؛ چاکرا )aum  ( ؛  

  

  :عت یگرفتن از طب يانرژ

 يبا تمرکز بر رون عمل یا. دیریبگ يتان انرژیکمک به پاکساز يعت برایاز عناصر طب ،د تا زمان باز شدن چشم سومتانیانتو یشما م

 يه عنصرن ،تمرکز شماست يجذب انرژ یعامل اصل!). ز شود ید پرهیهوده بایب ياده رویاز ز(  .شود یانجام م و چاکراها عنصر مورد نظر

  .شود ینمونه آورده م يبرا يموارد ریزدر  .دیریگ یم يکه از آن انرژ

زه مختلف یو پاک يجار ين تماس با آب هایچه ح ،ان آن باشدیجر يب با تمرکز بر رور دوش آیچه زان آب یگرفتن از جر يانرژ -

  . ایا دریمثل رودخانه و 

   .با نگاه کردنگاز  یا شعله آبی ،مثل شمع ییگرفتن از شعله ها ينرژا -

   .ا مهتابی) ا طلوع یمثل غروب ( م بودن تابش ین مالیدر حگرفتن از نور آفتاب  يانرژ -

  .ا نگاه کردنیاهان با مجاورت یو گ سبز ياز فضا نگرفت يانرژ -
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ا یتمام دن يوز براتا به امر) مار یب يه نمک برایپاشو( ر آن از دوران باستان یباشد که تاث یاستفاده از عنصر نمک م  :نمک  -

( سنگ نمک د یتوان یشما م. باشد ین جسم مییاچاکرا ها پ يار خوب برایبس يه کننده یلتر تصفیک فین عنصر یا. اثبات شده است

 یار ارزان میز بسیمت آن نیق. دیه کنیها ته یستال فروشیا کریو ها  ي، عطارنمک يرا از کارخانه ها)  یمک ترکانه نیر عامیبه تعب

د یتوان یدر صورت نبودن سنگ نمک م .دیآن تمرکز کن يتان قرار داده رومورد نظر ينقطه  يسنگ نمک را رود یتوان یم. باشد

انند کوچک درست کرده و م يک بسته ی ،زر گذاشته و با بستن نخ یسه فریک یا حتیپارچه   يرا در تکه ا یکنمک خورا يمقدار

  .ندارد یچ تفاوتیجه هیدر نت. دیسنگ نمک از آن استفاده کن

، کف ) یصندل يرو(  4لت مراقبه شماره د در حایتوان ین میهمچن. دیآب نمک استفاده کن ياز پاشوره ، کبارید هر چند روز یتوان یم

ه ن کیهم. دیغلظت آب نمک وسواس به خرج نده زانیدر م. دیک مراقبه انجام دهیار داده  و خود را درون ظرف آب نمک قر يپاها

  .کند یت میاسمش آب نمک باشد کفا

  

ده بو يانرژ یعبور ده ين محدوده یشتریب ياست که دارا ییها یاز کان )clear quartz(ستال کوارتز شفاف یکر -

  .ز قابل انجام استیستال نیکر يبراکه با سنگ نمک در باال ذکر شد ،  ییک هایتمام تکن. دارد يره انرژیدر ذخ ییار باالیست بیو قابل

     
که به  يخانه اقا در ظروف آشپزیدق)  SiO2 کنیلیس( ن ماده یا! د یندازی، خود را به زحمت نتال کوارتزیکرس يه یته يبرا: نکته 

، در فروشگاه )سیلین سش(ن بصورت پودر ین ماده همچنیا. دید از آن ها استفاده کنیتوان یممشهورند وجود داشته و  یستالیظروف کر

  . شود یاستفاده م يشه سازیع شیصنا يه یه بوده و بعنوان ماده اولیقابل ته یشگاهیزم آزمامواد و لوا يها

ندارند يد انرژیتول يبرا ییچاکران عناصر جامد یرا ایز. ن عناصر است یا يجان پاکساز یدر استفاده از عناصر ب یمشکل اصل: شکال ا .

 یدور من یرا پس از تمر آب نمک. شوند يپاکساز يد به گونه ایبا یفمن يکنند که پس از جذب انرژ یک منبع عمل میتنها مانند 

ار داد و بعد آب نمک را دور در آب نمک قر یتوان مدت ین کوارتز را میهمچن. توان در آفتاب قرار داد یتز را مسنگ نمک و کوار. زندیر

  !دیگاه نکنن يجان بعنوان منبع دائم و مهم انرژ یهوده به عناصر بید بیکن یسع. ختیر

  

 يمارینات تمام بین تمریاد انجام دادن اید با زیست که بخواهینطور نیهستند و ا یک کمکیک تکنیفوق تنها  يموراد ذکر شده  :مهم 

  . دیخود را توسط آن ها درمان کن ياه

  

نجا یدر ا( . دارند یو جسم يانرژ يها یع گرفتگدر رف ییر بسزایوگا هستند که تاثی یاز حرکات کشش يدسته ا ) Asana( آسانا  -

 خاص مارانیب يانا براآس ياز حرکت ها يرا تعدادیز. کندخودش را انتخاب  یت جسمانیمتناسب با وضع اتنید تمریبا یشخصهر ز ین

  :ر آورده شده است یه در زیاز حرکات پا یبرخ ! )است  و صدمه زننده دارند زجر آور یکم یکه انعطاف بدن يو افراد
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. دیبده يماساژ دان به خودتان انرژبدن خود و  يدن بر رویمانند دست کش یعمالاد با تمرکز و یتوان یشما م :دادن به خود  يانرژ -

  .نمونه آمده است يبرا ییر مثال هایدر ز
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. نظر فرد آگاه و خبره استفاده شودر یزد یباو تنها  يزیتجو -، البته نه بصورت خودشدبا یع کننده ها میاز تسر یکیز ین یاهیطب گ -

در . نخواهد داشت یهم در پ یچندان ینب، خوشبختانه عوارض جادرمان نداشته باشد یین شکل، تواناینانه ترین طب اگر در بدبیا

نان یبه شما اطم ،ت مستمرین با رویشوند تا هاله  بد ییاو داروها تا يو مشاوره بهتر است تحت نظر  ،نیک هاله بیبه  یصورت دسترس

  .ز شده اندیشما نداشته و درست تجو يبر رو یر منفیدهد که داروها تاث

 يرا برا  یکمک مختلف ياز روش ها یقیا تلفیروش مناسب و د خود، ید به صالحدیتوان یشما م* 

  . د یخودتان انجام ده
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 يدسته جمع يهاله ها

 ،واناتيح ،انسان ها. ا متحرك باشنديثابت و  ،بزرگ ،توانند كوچك ين چاكرا ها ميا. چاكرا هستند يدارا ،ريتمام موجودات زنده و متغ

بعالوه  .آورد يان در ميخود به جر يحدوده را در تمام م ياست كه انرژ يمتعدد يچاكراها يز داراين نيزم يكره  ياهان و حتيگ

  . باشند يهاله م يساختارشان دارا يافتگيزان ساخت يتمام كائنات بر اساس م

 ،رودخانه ،ك ساختماني يمانند هاله . دين را مشاهده كنيمع يبخش يهاله د يتوان يشما م .هستند يتجمع يهاله ها ،گريموضوع د

انسان  ين هاله ها مانند هاله يا. است كه در آن مجموعه قرار دارند يياجزا يند هاله ين هاله برآيا .يگريد زيو هر چ ،جنگل ،شهر

  . باشند يانگر سالمت آن مجموعه ميانم

  .دينيكه ذكر شد را بب ييو هاله هان چاكرا ها يا يد تماميتوان يشما م ،دن هاله هايدر د يدگيم سوم و ورزبا شكفتن چش 

  

  به آن ها يعدم وابستگضرورت ک ها و  ير ارگانيف غيتعر

را  ين پس هر موجودياز ا. بود يكيزيه آن جسم فين اليتر يخلادم كه يكرد يمختلف معرف يبا كالبد ها يموجودما انسان زنده را 

 ،، همزاديپر، جن فرشته، ،روحمانند عوامانه  يو از بكار بردن نام ها .مينام يم "كيرارگانيغ"ست ين يكيزيجسم ف يكه دارا

ك ها را با عنوان ير ارگانيستند، گروه اول غيات نيكه انسان ها تنها گونه موجود هوشمند ح يياز آنجا. ميكن يم زيره پرهيو غ موكل

  . ميكن يم يمعرف "يمنف يروهاين"ا ي "انگل"

كوچك  يكيزيف يايتوانند در دن يچ وجه نميبه ه يكيزيل نداشتن جسم فيك ها بدلير ارگانيتمام غ

حضور آن  يقيدارند كه به هر طر يياز به انسان هايدن به مقاصد خود نيرس يبگذارند و برا يرين تاثيتر

 . ار آن ها قرار بدهنديد را در اختخو يو كالبد ها يانرژجسم و  ،رفتهيها را پذ

جام بدهد و ان يكار ين را كرده و خالف اراده شخصيتواند نقض قوان ي، نميچه مثبت و چه منف ييرويچ ني، هير ماديغ ياهايدر دن

طرف مقابل باز  يدتان را براشده و اراده خو يكند كه شما راض يمختلف كار يها يبكاريرفتواند با  ياما م. بگذارد يگريد يرو يريتاث

  !د يدزدان و غارتگران باز كن ي، درب خانه تان را به رونيدروغ يرش وعده اينكه شما با پذيمانند ا. ديكن

هر دن به اهداف خودتان از يرس يبرا يل درونيچه با رغبت و م ،باشد ترسناك ون يرش توهمات دروغيبا پذباز كردن درب  حال چه 

رش يبه پذ كه بتوانند شما را مجاب يگريا هر شكل دي، يانجام كار ياحساس رسالت برا، گرانيد، چه به نام كمك به ق ممكنيطر

و درخواست  اريچ وجه بدون اختيامر به ه نيا .مي باشد او يانرژ خوردن يبرا كردن قرباني مهياهدف انگل ها  .خود بكنند ناتيتلق

  . ديخود متصل كن جسمرا به ) سيا كرم آكاريمانند كنه (ك انگل ين است كه شما به درخواست خودتان يمثل ا. ستيانسان قابل اجرا ن
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 يقدرتشود كه اوال  يد دست به دامن موجوداتينبا ،دار سازديبرا خود  يدرون يروهايتواند تمام ن يكه م يانسان ،ن استياعتقاد ما بر ا

كه  يت انگليل ماهيو سوما بدل استصفر ك انسان آگاه يقدرتشان در برابر ز يخودشان ن طبقاتدر  دوما ،ما ندارند يكيزيف يايدر دن

دن به يرس ياز نبود براي، نداشتند ييرويك ها اگر نير ارگانيغ .نخواهند داشت بجز بيماري و مصيبت يامديهرگز پ دارند، در انتهاي كار

  !كاري به كار او داشته باشندو ، با انسان ارتباط گرفته اهدافشان دست به دامن انسان ها شده

 ييچه هايكرده و درشدن ارائه  يقربان يخودش را برا ينعي ،آورد يك ها دعوت بعمل مير ارگانيمختلف از غ يبه روش ها يانسان يوقت

ر يهر روش غ وم شدن ويمد ،احضار ها ،بهيعلوم غر يروش ها تمام! كند  يمآن ها باز  يخود برا يه محافظ كالبد هايدر ال

اما  ،شود يم ك هاينر ارگايمتوسل به غ ،دن به اهداف خوديرس يك انسان برايرند كه يگ ين اساس شكل ميبر ا يهمگ ،نانهيهاله ب

ن ير ايكه درگ يادخود و افر يبه كالبد ها يوحشتناك يب هايچه آس ،دهد يكه انجام م يكار يشت پرده ند در پيتواند بب ينم

 يبرا يمالك يحت. كار او را انجام داده است) ا بدي مضر( يك به چه روش و ابزارير ارگانيغ نكهيا و. شود يموارد  مسئله كرده است

خود  يدرون يرويتوسط نك ير ارگانيكه غ يزين چيكوچكتر يبرا ،ك احمقياو فقط مانند  .ح بودن صحبت ها و اخبار ندارديصحدرك 

د يفرد نبا كيب دادن يفر يادمان باشد كه براي( .كند يانش وارد ميبه خود و اطراف ن خسارات رايبزرگتر ،گذارد يار او ميدر اختانسان 

شته و از با خود دا ييايشه هدايهم ،خود يب قربانيفر يز برايك ها نينارگار يغ .اول است يپله  يسازاعتماد . شه به او دروغ گفتيهم

 يكيزيف يايكالهبردار در دنهاي همانطور كه انسان  !كنند يم يار هوشمندانه ايبس يها يزيشده و برنامه رخوب وارد  يسمت كار ها

  ).كند ين كار را ميا

 ين اراده  و خواست ذهنيبا اول .ك ها بسته و آن ها را دفع كنديانر ارگيراه را بر غك اراده يو با  يتواند به سادگ يك انسان ميشه يهم

كه  ن مشاهده،يآن ها در ح ينابود يتمركز و اراده براك بسته شده و در مرحله بعد با ير ارگانيغ يشما به رو يكالبد يچه هايدر

   .رود ين ميدفع شده و از ب يبا سادگك ير ارگانيغ ،فتدا يا اتفاق ميمعموال در رو

د ها ن انگل ها وارد كالبي، ادهد يبه كالبدش را م يسترساجازه د ش از حديب) يك منفير ارگانيغ( يكه انسان به انگل روح يدر موارد

شدن از  حذفقابل  ي، به سادگا استفاده از چشميو  يتمركز شخص ز توسطين يميقد ين انگل هايا. شوند يشده و در آنجا ساكن م

تسلط انگل بر  ي، و به معنانبوده يا خاصيموضوع بزرگ و  يروح ي، وجود انگل هابر خالف تصورات عوامانه .انسان هستند يكالبد ها

 يها يماريب ،كه در آن قرار دارند يكالبد ينرژن انگل ها از ايه ايل تغذيتنها بدل. باشد ياو نم يو اراده  ياريب هوشانسان و سل

 16س يك انگل كرم آسكارياگر  يك انسان حتي. مصداق دارد يجسم ير مورد انگل هاقا همانطور كه ديدق. ندكن يجاد ميمختلف ا

 يه كار هايزود تر خواهد بود و بق ي، گرسنگيك فرد عاديتنها تفاوتش با  يرونيدگاه بي، از دخود داشته باشد يه در رود يمتر

ت عايشتر حس شده و ضاي، فشار حضور انگل ها بف تر بشونديچه بدن و كالبد ها ضعهر . اننديدر جر يچ مشكليش بدون هيندگز

   .شود يشتر ميها ب يماريب يرونيب
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عالوه بر  ،وادارند يرا به بردگ يكيرارگانيغال خود يرات زده و به خيتسخ يخواهند دست به عمل شرورانه  يكه انسان ها م يدر مواقع

ك ها توسط اعمال يانرارگيدن غيبه بند كش يم كه ادعايحال بگذر. (رشان خواهد شديبانگيشدت گران به بازتاب عملش ،يمشكالت قبل

   !)س را درون مشت خود نگه داشته استيامواج الكترومغناط ،ادعا كند ين است كه كسيمثل ا ،انسان يكيزيف

  

 ک هاير ارگانيم در مورد کار کردن با غياشتباهات عظ

 يچه پر ،ويچه د ،چه همزاد ،چه روح ،چه جن باشه. مييگو يم كير ارگانيغ ،دندار يكيزيكه جسم ف يموجودبه هر  در اين بحث نيز

  .گذارند يم شانيكه برا يهر اسم مسخره ا يا ،لچه موك

قابل  روحيي مختلف علوم ايزوا وسيعبطور  ووجود ندارد  يرسم ك ويآكادمبطور  ينه علوم روحيعات در زمنكه مطاليل ايمتاسفانه بدل

دن يد كه تنها به صدمه شود يجاد ميا نييو با سطح تفكر پا يعام در مردم يعيوس و قيعم اريانحرافات بس ،نيستعموم  يح برايتشر

 .است هشد يانسان ها منته

ارش زن ارتباط گيدر ا كه ييشامد هايتمام پ. دندار يكيزيبدن ف چون ،انجام بدهد يكار يكيزيف يايدر دن اندتو ينم يكير ارگانيچ غيه

قا يشته و دقدا يكيزيسم فجست كه يانانس يك واسطه يل وجود يبدل ،گر عالئميجاد صداها و دياء، اين خوردن اشاه است، مانند تكشد

عدم خودباوري و آگاهي، تلقين پذير بودن و آلودگي هايي كه ل ياما به دل. دهد يعمال را انجام مان يش ايدرون يروهاين انسان با نيهم

انسان  يعني. يا خودش به تنهايي اعمال را انجام دهدآورده و را كه خودش انجام داده به خاطر  يتواند كار ينمانگل ها ايجاد كرده اند، 

  !رنديگ يم ياز او سوار دادن، بيرك ها با فير ارگانيشود كه غ يم يبه مانند خر

 ريچ غيكنم كه ه يد ميرد و تاكيگ يخود انسان صورت م يو تنها با اراده  ن واسطه شدن تنهاين هست كه اينكته مهم ا

 يچ وجه نميبه ه ،دهند يار آن ها قرار ميدر اخت، و با اراده كه انسان ها از درون يچه ايدن دربدون باز كر يكيارگان

 يدرون يهاروياتفاقات به ن يو همه  دعمل كن دناوت يانسان نم كي يز باالتر از اراده يچ چيه. انجام دهندرا  يكار انندتو

  .دگرد يخود شما بر م

احمقانه  ا قبوليو  يريو تصو ينات صوتيو تلقرش خواب ها يپذ ،وم شدن هايمد ،كردن هار يو تسخ مثل احضار يا با اعمالي چهين دريا

  .دفتا يتوانمند اتفاق م يرويك نيك ها بعنوان ير ارگانيغ ي

 چه يروح يات هايبا انجام عملنند يتوانند بب ينم ،)ستنديكالبد با چشم باز مسلط ن 9 ينيبر هاله ب( ندارند ينيكه روشن ب ييانسان ها

. شوند يم يديو تقل ينين تفكرات تلقيا ناندركاردست ا يبرا ييها يماريجاد چه بيده و باعث ارگران وارد كيبه خود و د ييضربه ها

 ه كرده و يان تغذشيانرژاز  چسبند و يم يقربان ك انگل به يمثل  ،ن هاآرش يانسان و پذ يعوت از سود ليز بدليك ها نير ارگانيغ

 يكيزير فيعد غد كه در بينيب ياما شما نم ،ودش يم درستاز كار ها  يظاهر برخ د بهيشا. كنند يمن استفاده ادن به اهدافشيرس يبرا



 4صفحه  ........................................ ............................................................................................... مباحث پراكنده

 
نخواهد  يدر پ يسرانجام خوب ، هرگزرفته استيصورت پذ يمنف يروهاينن يق ايكه از طر يهر كاراست و  افتاده ياتفاقچه 

   .ل خواهند شديتبد يا و صدمات بزرگنده به شكست هي، در آكوتاه مدت يها ظاهر يروزيپ !داشت

ك مشت يدست  يچه يتا باز ،اتكا كنند ناخودش يدرون يروهايبه ن ،ك هاير ارگانيتوسل به غ يد بجايانسان ها با

 .و انگل نشوند يمنف يروهاين

 

  گريد يمنفک ير ارگانيک غي) نيقر(همزاد 

ر يك غيست بجز ين يزيهمزاد چ. باشد ي، همزاد مشود يبه از آن نام برده ميلوم غرنه عيكه در زم ييك هاير ارگانيگر از غيد يكي

مجاب را  ن نام و ترفند انسانيكنند با ا يم ين بار سعيا يانگل يروهاين يكه، سعدر ذهن انسان  يساختگ يو انگل روح يمنفك يارگان

ر كه د يهيچ عنوان آن اشكال زشت و كريبه ه يمنف يروهاين. دنباز دار يشرفت  و تعاليو از په كرده يش تغذياز انرژ ،منحرف كردهو 

بر  گذارند و يباز م يرونيموجودات ب ياراده شان را برا كه يافراد يتوانند برا يآن ها م. ندارندرا  شود يده ميمختلف كش يها ينقاش

، امبرانين و پيسيقدو  ينورانموجودات شكل به  .كنند ييمده و توهم زا، به اشكال مختلف درآستنديمسلط نوم خود چشم س

 يفقط با روش دعوت به كار ها يمنف يك هاير ارگانيبعالوه غ !ديدار يكه شما از او حرف شنو يردا هر فيا مرده و يزنده  شاوندانيخو

خود و كشف  يد و به تعاليبمان يخود در جهان راض يت فعلين كه شما به موقعيهم. كنند يانسان ها را منحرف نم  ينفزشت و م

   .شدن و انحراف است يدمه قربانچون جهالت مق .اهند بودوخ يد راضيد فكر نكنيجد يها يآگاه

د به فكر يد و بايده ايرس ي، اكنون شما به تكامل و تعالنديگو ين همراه است كه به شما ميدورغ ين توقف با الهاماتيد اموار ياريبسدر 

  . ديباش گرانيت ديهداو  ر جامعه و انجام رسالت خودييتغ

به  يا اطالعاتيدرخواست شما با شما ارتباط گرفته، و ا بدون ي، و د باز دارديجد يو كشف ها يه تعالشما را از را ييرويهر ن

  .باشد يم  يو انگل روح يمنف ييروي، قطعا نشما بدهد

  

  ار مضر است ؟يک ها بسير ارگانيچرا ارتباط و استفاده از غ

گر يد ياهخودتان،و كالبدرون كالبد يمتناظر با آن كالبد، درون و ب يد سطح آگاهيتوان ي، شما مهركالبد 6 يشكفته شدن چاكرابا 

د و هدف ينيا ببر آن سطح يك هاير ارگانيد غيتوان يشما م ،م سومچشه از يبا باز شدن هر ال. دينيرا بب يوجودات آن سطح فركانسم

ك ينارگار ير را در هنگام حضور غيين تغيت كرده و كوچكتريگران را رويخود و د يهاله ها. ديابيدر شانيها يت انرژيتوسط رو آن ها را

رار گرفتن چه قيد خود را از بازيتوان يم ،ديكن يافت ميدرق چشم سوم يكه از طر ييها يضمنا با آگاه. ديگران مشاهده كنيدر خود و د
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 يك ها توسط افراد ساده لوح اتفاق مير ارگانيرا كه در موقع انجام ارتباط با غ يد رونديتوان ين ميهمچن. ديو گمراه شدن نجات ده

  .دينيوارده را بب يب هايكرده و آست يافتد رو

كه با شما ارتباط  يكيرارگانيا غيآ ،دينيو بب ردهك يبررسقا يرا دق ها يانرژد يتوان ينم ،كه چشم سوم شما فعال نشده يزمان پس تا

د با يكه نتوانسته ا يمانپس تا ز !كار استدر  يرگيد و اهداف ا موضوعيانحراف شما آمده،  يبراد و يگو ي، دروغ ماست انگلگرفته 

ح يصح يردايچه در خواب و چه در ب يافتيچ دري، هدينيرون و درون ببيرا از ب ينسانا يكالبد ها يكيو تفك ياري، بطور اختچشم باز

قطع  يداريدر خواب و ب يكيانر ارگي، هر گونه ارتباطتان را با هر غناتد تا باز شدن چشم سوميشما با. ستانبوده و منحرف كننده 

، هر چشم سوم يدار سازيتا بكنم مطقا  يد ميتاك. گرين باشد، چه هر شكل و ترفند ديسيچه شكل دوستان، اقوام و قد. ديكن

  .دنتان خواهد بودياف شما و صدمه دبه منزله انحر ،موجوات ايانسان ها  گريبه د يا ارتباط كالبديگونه اجازه حضور 

  

  آن يو آفت هازم يپنوتيزم هيمکان

ش ياز كالبد ها يكي يبه حالت آگاه يكالم ين هايسوژه توسط تلق. شود ياستفاده م شما يكالبد هان بر يزم تنها از تلقيپنوتيدر ه

 يدرون يروهايتنها با استفاده از ن ،دهد يزور انجام ميپنوتيكه ه ييهاكار. كند يافت مياال تر دستورات را درمنتقل شده و از سطوح ب

 يسوژه بستگ يها ييبه توانا يهمگ ،دهد يژه انجام مسو يبر روزور يپنوتيكه ه ياعمال. رديپذ يانجام م) سوژه(زم شونده يپنوتيه

ش ينمابه تواند آن كار را  ينم هرگز رزويپنوتيه ،را نداشته باشد يانجام كار يياناتو يدرون يداشته و اگر سوژه از لحاظ قدرت ها

 يو اراده ا لتر منطقيتوسط عبور از ف ،هد يسوژه انجام م يزور برايپنوتيند و هيآ يقابل اجرا م ريكه به نظر سوژه غ ييكار ها. بگذارد

  .ميكن يم يريگيك مثال موضوع را پيبا ذكر . رديپذ يانجام م ديزور آزاد كرده ايپنوتيه يكه خودتان برا

  

اما . اورديرون بيشكم خود فرو برده و بدرون  يبيو آس يزيچ درد و خون ريرا بدون ه يخين را دارد كه سيا ييد سوژه توانايفرض كن

فرو . شوند يم يلتر عقل و منطق بررسيف توسط ،برسند مغز ييغام ها به قسمت اجراينكه پيرا قبل از ايز. تواند ينم يعيطب در حالت

فرد  اما .باشد ير ممكن ميغ ن شده،يت و تلقيكه سوژه تمام عمر با آن ترب يدگاه منطقيز دا ،كه ذكر شد يخ در بدن با شرحيتن سرف

 يمحقق نم او يبرا ييتوانا نيا ،ستبه نكرده اغل شزم  منطقيكه بر مكان يل تا زمانين دليبه هم! آن را دارد يدرونقدرت  مورد نظر

 كردهرد  او يلتر منطق و اراده يفن از يرا كه بتواند با تلق ياميرد و هر پيگ يرا در دست م او از اراده يقسمتن يزور با تلقيپنوتيه. گردد

  .گذارد يبه اجرا م ،آن را داشته باشد ياجرا يدرونقدرت  سوژهو 

ن يا تواند تجربه خوردن يزور نميپنوتي، هفسنجان نخورده باشدخورشت در تمام عمرش باشد و  ييقايك آفريگر اگر سوژه يد يدر مثال

  .شود يسوژه وجود ندارد كه بازپروردرون  يتجربه قبلچ اطالعات و ي، چون هجاد كندياو ا يغذا را برا
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زور ذهن يوتپنيق هيشود كه از آن طر يزور باز ميپنوتيه ياز دورن كالبد سوژه برا ييچه هايزم دريپنوتيبا شروع روند ه 

  .كند يسوژه را كنترل م

را كه  يتواند عمل ينم يچ شكليزور به هيپنوتيك هيكند و  يزور باز ميپنوتيه يچه را برايخودش در يهر انسان با اراده 

صادر زور يپنوتياز طرف ه يخلسه اگر فرمان يدر سطوح باال يحت .سوژه باشد به انجام برساند يقلب يبر خالف اراده 

  . دار شوديخارج شده و ب يالت كالبدتواند با اراده خود از ح ي، مرديخواهد آن را بپذ يسوژه دلش نم، كه شود

د از هيپنوتيزور بع ،در نمونه اي از اثرات تلقيني. مايش هيپنوتيزور ها را بازگو مي كنيمزدرك بهتر موضوع تلقين يك آبراي : مثال

بعد به او مي گويد كه حاال يك ميله داغ روي دستت مي گذارو تا ببينم . هيپنوتيزم كردن سوژه به او مي گويد كه چشمانش را ببند

تماس مي دهد و به محض تماس سوژه به لوي چشم حاضران يك مداد معمولي را آرام به دست سوژه اما ج! آستانه تحملت چقدر است

اين موضوع تنها به اين دليل اتفاق مي افتد كه سوژه چيزي را كه به او ! شدت دست خود را عقب كشيده و جاي تماس تاول مي زنند

پس تنها و تنها موضوعي كه يك انسان . در بدن خود ايجاد مي كند تلقين شده است پذيرفته و واكنش هاي مربوط به همان تصوير را

      .مي تواند صدمه بزند در حالت كالبدي فقط اراده و پذيرش خود اوست

  

  :زم يپنوتيه يآفت ها

زور يپنوتيكه ه ييچه هايدر. دانند يك ها نمير ارگانيعملكرد غ يو نحوه  ينيتسلط بر هاله باز  يزيزور ها چيپنوتياغلب ه - 1

ده و در حد توان بر او مسلط ب رسانيتا به سوژه آس باشد يم ك هايرارگانيغ ين فرصت برايبهتر ،كند ياز مسوژه ب يبر رو

ب يق سوژه خود را در معرض آسين طريزور ها بديپنوتياغلب ه. نات مورد نظرشان را بر سوژه بگذارنديرات و تلقيشده و تاث

ز يبعالوه خودشان ن .دم آن را ندارنيمقابله و ترم ،كشف يياطالعند و توانا ياز آن ب دهند كه خود كامال يقرار م يجد يها

  .ك ها قرار دارندير ارگانيغماران و يمختلف ب يها يدر معرض خطر آلودگ

تواند  يزور ميپنوتيه. ار اشتباه استيبس يدهند كه كار يزور قرار ميپنوتيار هياغلب سوژه ها خود را به طور كامل در اخت - 2

عا به حالت خلسه يدن آن سريكه به محض شن يديك كلمه كليمانند قرار دادن . را در ناخودآگاه آن ها حك كند يعموضو

 ،از اتمام آن دكه سوژه اجرا خواهد كرد و بع يا دادن دستوري. نديآ يزور در ميپنوتيتحت فرمان هزم رفته و يپنوتيه ي

 يزيچ چيد و هيبه خانه برگرد ،پول به او داده يمقدار ،گر سراغ او رفتهيروز د 2د شما يومثال بگ. آورداد نخواهد يبه  يزيچ

و زور داده است يپنوتيبه هزم شدن يپنوتيدر زمان هار يست كه خود سوژه به اختين اجازه ايا! اد شما نماندين عمل به ياز ا

، فرمان صادر شده را ن دستوريافت ايانسته در هنگام درتو يسوژه م و. در كار نبوده است يرونيب يرويو نچ اجبار يه

 .دبا اراده پس زده و قبول نكن
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 يرا حذف م يماريب يرونيرض بعوا ،ينات ذهنيبرده شده و اغلب با تلقن يمار از بيمشكالت ب يشه يزم كمتر ريپنوتيدر ه - 3

ك انسداد يبصورت شما  يد اما مشكل همچنان در كالبد هايبسپار يك مسئله را به فراموشين كه شما صورت يمانند ا. كنند

باعث  ،يرونيبلكه حذف عالئم ب ،ستيها صورت مسئله به قوت خود باقنات نه تنيگر از تلقيد يدر گروه. ك پابرجاستيانرژ

 .د بروز كنديجد يعه ايو ضا يماريب گر و به شكليد ياه ياز ناح يگردد كه فشار انسداد انرژ يم

صورت مي پذيرد جزو توانايي دورني سوژه هستند و سوژه مي تواند همين كار ها را بدون اعمالي كه با واسطه هيپنوتيزور  : نكته

  .حضور هيپنوتيزور و با اتكا به قدرت دروني خودت انجام دهد

  

ك درمانگر ي. داند يمو كور كورانه خطرناك  ين استفاده نكرده و آن را روشيچ وجه از روش تلقيبه ه هاله درمانگرك ي 

 يرا بر طرف م يراكد انرژ يهانقش  ،يانرژكمك  هكرده و برا كشف  يماريهر ب يشه هايخود ر ينيبا روشن ب يحرفه ا

  .كند

 

  زم خوابيمکان

جسم  ياز آگاه انسان و به حالت نيمه خودكار درآمده  ،ت خود را به حداقل رساندهيفعال يكيزيآن بدن ف ياست كه ط يزمينخواب مكا

، و همچنان كانال هاي ديون خود را عوض كنيزيكانال تلو ن است كه شمايمانند ا. دهد ير ادراك مييباالتر تغ يد هاكالب يبه آگاه

در  يكيزيط فيگانه خود با مح 5با حواس  يداريدر حالت ب يعاد يها انسان. ديگر بطور همزمان در حال پخش و اجراي برنامه هستند

و همزمان با تمام سطوح در  يتواند بطور اراد يو چشم سوم، فرد م ينيو تسلط بر هاله ب يدرون يروهاين يدارياما با ب. هستندارتباط 

در طبقات مورد نظرش  يه و به كارهاش را از هم جدا كردي، كالبد هاكه جسمش در حال حرف زدن با شماست يبوده و در زمانارتباط 

  .دت كنيريده و مديانال را همزمان دچند ك يعني. ديجد يون هايزير تلوير در تصويصوت تيه به قابليشب يزيچ. بپردازدموازي 

ح وباالتر خود تجربه كسب كرده و در سط يه هايبا كالبد ال ،كه دارد يكالبد ييبسته به توانا ،رود يكه به خواب م يهنگامانسان 

د كه در حال تجربه يهستك يكالبد انرژك يحالت خواب در كه شما  ين معنيبد. پردازند يت ميبه فعال شيهاكالبد يكيزير فيغ يآگاه

تمام  يبرا يعيكامال طب ين رونديو ا ينه مكان ،دارد يت زمانينه محدوك يكالبد انرژك ي. ديبر يبه سر م يكيزير فيغ يه هايدر ال

د خواب يتوان ي، مچاكراها يريو طرز بكار گتان يها ستم كنترل كالبديبا دانستن س. ننديب ياست كه خواب م يو موجوداتانسان ها 

ندارد و تنها داشتن  ين قبليا تمريخاص و  يرويچ گونه نياز به هين امر نيا. ديكنترل كن يشده و اراد يزيامه رتان را كامال برنيها

  . انسان ها قابل اجراست متما يو برابوده  يروند خواب و عملكرد كالبد ها كاف يبر چگونگ يآگاه

تنها تفاوت  ،فتدا ياتفاق م همه ياست كه برا يا امريدر روك ها يرارگانيو غگران ينده و ارتباط با ديدن آيد ،)يبرون فكن(روح  پرواز

ه لاز جم(در هر حالتي  انسان به ياد داشته باشيد، .باشد يات مين تجربياد آوردن ايه كنترل آگاهانه و ب ييدر توانا ،ن كنندهيك تمري
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از خود اراده دارند و اين تفكر كه كسي بگويد من بر كالبد يا خواب هايم كنترل ندارم نظري سفيهانه ) هاي كالبديخواب و حالت 

شما چه توسط تلسط بر چشم سوم بتوانيد به درستي خواب و حالت هاي كالبدي را به ياد بياوريد، و يا اصال چيزي به ياد ! است

با همين اخالق و اراده و تفكر، فقط با يك بدن . امل داريد و كالبد ها دقيق خود شما هستيدنياوريد، بر خود و كالبد هايتان تسلط ك

  ).فقط لباس خود را عوض كرده ايد. (انرژيك

فوق  ي، موضوعيكيزيدرون خواب، توسط جسم ف يات كالبديتجرب يد آورايروند  ينجا موضوع اطالع از چگونگيدر ا

ه است كه به موضوع اتفاق افتاد ين عدم توجه و آگاهيدر اثر هم يم بشريار عظيبسانحرافات . باشد يم ياتيه حالعاد

  . گردد يچشم سوم و تسلط بر آن بر م

  

 يداريب اورند كه پس ازيرا به خاطر ب يا صحنه ايو  اشندده بيخود را در حال پرواز د در خواب، اتفاق افتاده است كه ياديافراد ز يبرا

گر يد ييو انتقال آن ها به جا ير جسميغ ين همان جدا شدن كالبد هايا. دور تر در حال اتفاق بوده است ينمتوجه شوند كه در مكا

نبوده و هر كالبد در طبقه و جهان متفاوت و  يكيزي، در جهان فكه كالبد به آن منتقل شده است ين، مكاد توجه داشتياما با. (است

 يمتصل مگر يكدي بهمشترك  يكانال انرژك يجدا شده توسط  ين حالت كالبد هايدر ا .)گر قرار داردياز كالبد د ينه اكامال جداگا

 يو تا ب )تانيمانند كالبد ها( ر نبودهيچ وجه صدمه پذيبه ه ،شوديده مينام "يسمان نقره اير"كه اصطالحا  يكانال انرژن يا. دنباش

سمان يق ريك لحظه از طريدر كالبد ها  ،بازگشت به جسم يشما برا اده كردنا به محض اريو از اتمام تجربه  سپ. ابدي يت ادامه مينها

ك ي، تنها ستيبازگشت ن يبرا يچ عمل خاصيه از بهين. ديكن يرجوع م يداريو ب يجسم يگاهبه جسم برگشته و به حالت آ ينقره ا

  .هست يعيكامال طب يه انسان ها كارهم ينداشته و برا يچ قدرت خاصياز به هين امر نيا .ستياراده كاف

  

  
  

 يش آمده كه با قرار گرفتن در صحنه ايافراد پ يهمه  يبار ها برا. نده هستيدن آياما د ،بودهز نيبحث بر انگ يگذشته موضوع دنيد 

نجا يموضوع از ان يا. آورند ياد ميا بطور واضح به يو  "رسد يبه نظر م يم تكراريده ام و برايد يين را قبال جايمن ا"با خود گفته اند 

 يها يل آلودگي، بدلشود يدار ميب يوقتاما . نديكوتاه مدت خود را بب ينده يآ تواند يدر خواب م يرد كه هر كسيگ يسرچشمه م

ت تجربه شده در يبه واقع يچ ارتباطيكه ه آورد ياد ميمبهم و خراب شده را به  يريا تصاوي ،آورد يا كال به خاطر نمي چشم سومش
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كه با قرار گرفتن در آن ينماند تا زما يثبت مكه با آن ها تجربه كسب كرده  ييكه در خواب داشته در كالبد ها يتجربه ا. ندارندخواب 

  .انسان هاست يبرا يعيكامال طب يينده توانايدن آيپس د. شوند يم ينيبازآفرصحنه ها  ،تيموقع

خواهند  يه منده را آنگونه كيخود آ يرو و اراده يتوانند با ن يست و انسان ها مين يحتم ينده نگريچ آيه :مهم 

ك ي، خود را در رنديپذ يخود را م ينده نگريكه آ ييآن ها .ر دهنديين حادثه ها را تغيبزرگترن و يو بدتربسازند 

 يريا بكار گي يتوجه يو اال با ب .شود ير مين ها موجب تحقق آن تصاورش آين پذيهمر متوقف كرده و يتصو

  .ر استييراده شما هر لحظه قابل تغنده با اي، آيدرون يروهاين ياراد

و غير قابل او باطل  يها ينيا بي، روه با چشم باز ندارديال 9 ينيله بكه تسلط بر ها يفرد:  ياد آوري( 

  ).هستنداستناد 

 يباال تر م يه هايبه ال ياهر آگييدر خواب تغ ،هانطور كه گفته شد. باشد يك ها در خواب ميرارگانيا غيدن افراد و يد يموضوع بعد 

قرار دارند ارتباط  يكه مانند ما در خواب هستند و در همان سطح آگاه يگريد يا انسان هايك ها و ير ارگانيم با غيتوان يپس م. ميده

قادر به  ،قرار دهد يفركانس يخود را بر رو دستگاه يهر فرد. ييويراد يم هايس يب ين فركانسيمع يمانند طول موج ها. مينبر قرار ك

موضوع حياتي كه بايد مجددا تاكيد شود اين است كه بدون تسلط بر چشم سوم . ن فركانس خواهد بودآگر افراد حاضر در يمحاوره با د

پس تا زمان . دهيد حقيقت تشخيصشما نمي توانيد انرژي كالبدي موجوداتي كه با آن ها مواجه مي شويد را ببينيد و فريب را از 

ابدا نبايد با هيچ احدي ارتباط كالبدي يا حين خواب داشته باشيد و در صورت هر برخوردي ديدن انرژي ها ط شما بر تسل

   .بايد با تمركز بر چشم سومتان اراده كنيد كه مراجعه كننده از بين برود

ز درباره ين "يبرون فكن"كه اصطالح گر است يكديدن كالبد ها از ش ، امكان جداداردق تر يمجدد و دقح ياز به تشريكه نخواب از  يحالت

از به داشتن يو ن ر گشتهيگر امكان پذيكديجدا شدن كالبد ها از  ،رفتن جسمبا به خواب  يعاد يتمام انسان ها يبرا. باشد يج ميآن را

هر  .دينيب يمبطور جدا شده ر يرا در شكل زكالبد مشترك همه انسان ها  9از كالبد اول  7 ينقاش. ندارد ين خاص قبليرو و تمريچ نيه

  . ت نشده استيرعااندازه ها ر يبزرگتر است كه در شكل ز ين تر خود كمييكالبد از كالبد شماره پا
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  .م يكن ياستفاده م زير ساده ترتصوير از  جدا شدن كالبد ها از يكديگر ميدرك مفاه ياكنون برا

  
از آن ها كه در هم  ييك مكان قرار دارند و قسمت هايهم در  يكيزيجسم سوار هستند و از بعد ف يكالبد بر رو 9تمام  يحالت عاددر 

  )دهد ينشان مروي هم كالبد ها را  يعيت طبحال زيرشكل . (گذارند ير ميهم تاث يدارند، رو يرفتگ

  
مكان  10ك زمان، در يد در يتوان ين است كه شما ميا ين جدا سازيت ايمز كي. است ييايمزا يگر دارايكديجدا كردن كالبد ها از 

ن امر به يا! يكيزيف ياي، نه در دنموازي هستندجهان  هر كدام در يكمكان مختلف، 10البته ). كردن جسمبا حساب (د يمختلف باش

 ين عمل را در خواب ميا يافراد عاد. دده يت همزمان در سطوح جداگانه را ميو فعال يكسب آگاه يعمل برا يشما قدرت و آزاد

همزمان با مثال . دهند يانجام م يز به سادگين يدارين كار را در بيا ،ده در كنترل چشم سوم و كالبد هايتوانند انجام دهند و افراد ورز

ه به يشب يزيچ. ول استمشغ يمستقل يت هايگر به فعاليد ي، در جاهاخود يكار كردنش در كنار شما، هر كالبدش در سطح فركانس
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، تا كسب گرفته يو درمانگر يعاد يت هايعالاز ف. (دينيب يدن كانال را همزمان ميون ها كه چنديزير در تلوير در تصويت تصويقابل

  ).ازشيمورد ن يو آموزش ها يآگاه

در واقع كالبد . رديگ يأت ماراده شما نشز هستند كه ا ياريو اخت يآگاه ين جسم شما دارايكالبد شما ع 9د كه هر ياد داشته باشيبه 

كه در  يان اراده ا، و هماراتيبا همان رفتار، همان خواسته ها، همان اخت. ك مختلفيد، در طبقات انرژيا هستقا خود شميشما دق يها

  .دهند يشما را انجام م يها نا خواستهياز شما كار نكرده و ع يچ وجه كالبد ها بطور خود سرانه و مجزايبه ه. ديجسم داشته ا

ز گذارند و مانع ا ينم ير منفثهم ا ي، رومختلف يكالبد ها يها ي، آلودگيل جداسازين است، كه بدليكالبد ها ا يگر جداسازيت ديمز

مختلف  يچاكراها يد بطور جداگانه رويتوان ي، مدين عمل را انجام داده ايخواب ا كه در يزمان .شوند يگر نميكدي يچرخش چاكراها

 ينيهاله ب ين چاكرا برايتر ياتين و حيكه اوليياز آنجا. ديع تر و بهتر آن ها را شكفته كنيسر يليآزاد شده تمركز كرده و خ يكالبد ها

خود را  يد شما كالبد هايفرض كن. ميده يقرار م  6 يچاكرا يات را روحي، ادامه توضهست) 6 يچاكرا(حرافات چشم سوم و عدم ان

سوم خود را در آن د چشم ينكه شما توانسته ايص ايتنها راه تشخ. ديتان هستيكالبد ها 6 يچاكرا يرود و در حال تمركز يجدا كرده ا

پس از . دينيق و كامل ببيخود را بصورت دقكالبد  يرون و تمام اجزايدرون و ب يد بصورت ارادين است كه بتواني، اديحالت فعال كن

كرده  يكسب آگاه، اشكاالت و درخواست د سواالتيتوان ي، و مديخود را باز كرده ا يو كسب آگاه يريتصو ين امر مجراينان از اياطم

درمان  و يگر كالبد مربوطه را شكفته كرده و تمام كالبد را پاكسازيد يد تمام چاكراهايتوان يتان ميد درونيبعالوه با د. ديريو جواب بگ

  .ديكن

ك كالبد را شكفته كرده ي 6يرانكه شما چاكي، و اقرار دارند يآگاه يدر سطوح مجزا مختلف يهاز كالبد ين يدر حالت جدا ساز :نكته 

د يتوان يسطح م 2، تنها در همان ديرا شكفته كرده ا 5و  3كالبد  6 يچاكرا يفرضا شما وقت. گر ندارديبه سطوح د يچ ربطيد، هيا

نه در يادآوري جسمي يا كالبدهاي .(دينان حاصل كنياطم آن سطوح در نحرف نشدن خودد و از ميح و سالم داشته باشيات صحيتجرب

  !)ديگر

تمام . است يداريآن ها در جسم و حالت ب دناد آويكامال مجزا از به  ي، موضوعدر حالت خروج از جسم يربه و آگاهكسب تج:  نكته 

د ياگر شما بخواه فرضا. ز صادق هستندينجا نيام، در يكردقبال ذكر ح خواب ها توسط چشم سوم يصح يادآوريكه درباره  يآن موارد

، بطور يداريد در بيبتوان دي، حتما باديح داشته باشيصح يابيدست 8ه يدر ال يجربه خود از حالت برون فكنتت و يبه رو يداريدر ب

. ديخود را مرور كن يو برون فكن، تجربه درون خواب ديل باشي، و هر چند بار كه مادهيرا د يه هاله انسانيال 8ق، ي، آگاهانه و دقياراد

 ك و يه هشت تا يال 6 يد حتما چاكراي، باديه اتجربه كرد 8ه ير شما در ال، اگدر جسم يح تجارب كالبديصح يد آوراي يبرا يعني

چشم كه  يفرد ين عمل برايد كه ايين اوصاف ممكن است بگويبا ا .كامل شده باشد يپاكساز )سر و گردن( طه در جسمه مربويناح

 يكسب شده در كالبد ها يها يات و آگاهي، تجربد گفتيدر جواب با !اورد ؟ياد بي نتواند به ي، وقتدارد يده ايچه فاسومش باز نشده 

شما خواهد ناخوداگاه در  يت هايو هدا ي، تفكريرات مثبت رفتارييانده و باعث تغره مي، ذخبه اصطالح عوامانه ناخودآگاه شماشما و 

رون يب از درون وتان يدن كالبد هاي،  ديم به آگاهيمستق يدسترسامكان ، از شدن چشم سومتان در سطوح مختلفل بيبدلبعالوه . شد
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كامل   يو پاكساز، درمان گرانيد يق كالبد هايدقت يرو و ،يا دروغگو و فريبكار يفص موجودات مني، تشخديبخواهكه  يه ايو هر زاو

 يروهاين يداريو ب يتان صورت گرفته و كار پاكسازيكالبد ها يم بر رويرات بطور مستقين تاثيو ا. رددگ يسر ميتان ميبرا يكالبد

  .بخشد يتان را سرعت ميدرون

، ممكن است متوجه ت نكنديچشم سوم بهم بخورد، و به دقت رو يمركزش از رون اگر تيك هاله بي يحت :د يتاك

سوم، و چشم  ي، حفظ تمركز روت كردنيپس دقت در رو. نشود يمنف يروهايبكارانه نير و اقدامات فريتصاو يبرخ

  . است حياتيم يباز كرده ا يور ارادكه بط يو با چشم سوم يداري، در بو كالبدي ات خوابيمجدد تجرب يبررس

 يه هاياطالعات الچه است كه يچشم سوم در. دارد ين گشوده بودن چشم سوم بستگزايا ها به ميح رويصح ياد آوريبه  ييتوانا :مهم 

ن نتوانسته چشم خود را يابيك رويكه يتا زمان. اد آورده شونديبه توسط جسم د از آن به سالمت عبور كنند تا درست و كامل يباالتر با

د آورد اعتما ياد ميكه به  ياز هيد به چيچ وجه نبايبه ه ،شكفتن آگاهانه چشم سوم نكرده استشكفته كند و قبل از خواب اقدام به 

با ذكر  يا را در دفتريتوان رو يم در صورت عالقه. برخورد كرد و از كنار آن ها گذشتك تجربه يد با آن ها تنها به عنوان يبا. كند

عدم شكفته . زدپردابماجرا  ياصلقت يحق ينيبه بازب پس از شكفته كردن آگاهانه چشم سوم ، ه ذهنشيه بر تخلتا عالو خ نوشتيتار

 ياد ميكه به  يگردد و اطالعات يشما م ياصل يايدر رو يرات اساسييختن و تغيف و بهم ريتحر ،يجاد فراموشيباعث ا ،بودن چشم سوم

  .باشند يماعتبار  يكامال بد يآور

  

ا يصدمه  ،درد ،واردنشده يدمه اچ صيه يتوده انرژك يبه . ديهست يكالبد انرژك ياب ود كه در خياد داشته باشيبه 

را  يير و سرعت جابجايمس يحت. ديشو يمختلف جابجا م يدر مكان هادن خود رله تصور كيبوس. ستيكارگر نضربه بر او 

را لمس  يزينكه چه چيا. زيشود و شما از درون همه چ يرد مز از درون شما يهمه چ. دير دهييد به اراده خود تغيتوان يم

صحبت .ستيدر كار ن يد، چون جسميس نداربه تنف يازين. دارد يد، به اراده شما بستگيا با آن تصادم داشته باشيد يكن

  . به لب زدن ندارد يازيو ن صورت مي پذيردنظر ا افراد مورد يق فكر كردن درون ذهنتان با فرد يگران از طريكردنتان با د

 

شما قابل لمس  يز برايهمه چ. كالبد شماست يت اول بازيكه شخصد يهست يسه بعد يوتريكامپ يك بازيانجام نكه در حال يمانند ا

 ا ازي ،رود يمك چاقو در شكمتان فرو ي د كهينيبب خواباگر در . ندارند يكيزيچ اثر فيلم بر شما هياما اتفاقات درون ف ،است يو واقع

چاقو از ! افتد ينم كيك كالبد انرژي يبرا يچ اتفاقيه رايد زيتفاوت باش يكامال ب ،دين هستيدر حال سقوط به طرف زم يارتفاع

ن ياما ا( !ديده اين كوبيا به زميد ياده يد هوا را با چاقو بريين است كه شما بگويمانند ا. ديرس ين ميبه زم يو به آرام ،شدهشكمتان رد 

  !)د مردين كار ها خواهيبا انجام ا يدارياست و در ب يكالبد ين خواب و حالت هايموضوع فقط در ح
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  ... )طلسم و ،دعا ،ذکر( به يرزم علوم غيمکان

كه  "احضار"هر  ،شود يانجام م يدن به هدفيرس يبرابه يكه در علوم غر يهر عمل ،شود يا نوشته ميكه خوانده  ييدعاهر  يبرا

كالبد و انرژي هايشان را باز  ،انسان يا انسان هايي خود را قرباني كرده ،ديآ يكه به نگارش در م "فقوِ" و "سمطل"هر رد، يگ يصورت م

ذكر ها، مناسك مختلف، . داردن يتيچ اهميعمل ه يشكل و صورت ظاهر .دنبعمل مي آورعوت د كيانرژگذاشته و از انگل هاي 

هستند  ييهاب ي، تنها فريگريوم شدن ها، و هر عمل ديرات، مديها، احضارات، تسخ ينياضت ها، مناجات ها، چله نشير

. رواج داده شده اند يخ بشريول تار، در طكرده اند يكه قبال خود را قربان يي، به واسطه انسان هايمنف يروهايكه توسط ن

خود دست به  يدن به هدف هايرس ي، برانير هاله بيا غيانسان نا آگاه و ك ي، كه ن استيافتد ا ين سبك ها ميتمام اكه در  ياتفاق

آن ها باز  يكالبد ها و اراده خود را به رو. كه هيچ اطالعي از عملكرد و مكانيزم كاريشان ندارد شود يم يكيزير فيغ يدامن موجودات

 يبا ترفند هارده و كاستفاده ش يد ها و انرژ، از كالبب دادهيهر چه تمام تر او را فر يبه سادگ يمنف يك هاير ارگانيكند و غ يم

 يزندگ يبت برايو مص يماريد و بجز بينخواهند رسبه يك نتيجه درست و پايدار   هرگز ين افراديچن. خواهند داد يمختلف او را باز

كه آن  يبه خود و افراد يند چه صدماتيتواند بب ي، هرگز نمندارد ينيم كننده كه قدرت هاله بفرد اقدا. كسب نخواهند كرد يزيخود چ

  . كند ير كرده وارد ميات درگيو ذهنن اعتقادات يها را با ا

در اگر آن هدف  ي، حتابديدار دست يت پابه اهداف خود بصور يمنف يتواند از راه ها ينم يانهرگز انس

  !ر باشديمثبت و خظاهر و نظر اقدام كننده 

تا  يممكن است از لحاظ ظاهر. كنند يو هوشمندانه عمل م دهيورز وق العادهب دادن في، اما در  فرندارند يگرچه قدرت يمنف يروهاين 

 ين غده يا ي، اما سر انجام روزو تجربيات غرور آفرين و قدرت هايي را تجربه كند ديايش نيپ ياقدام كننده مشكل خاص يسال ها برا

  . است يمنف يروهايشمار ن يب يوش هااز ر يكي ياعتماد ساز. شود يش آشكار ميدرون يرد و محتوان سر باز خواهد كيچرك

خواه آن . كه همگي انگل هستند دارد ييا موكل هايموكل  ،يپس هر عمل. شود يگفته مك ها موكل ير ارگانيغن يبه به ايدر علوم غر 

 يرويك ني يكردن خود برا يشما در حال قربان !ندارد يچ تفاوتيه ،گر بدست آمده باشدياه از مراجع دخو ،بوده يا دعا قرآنيعمل 

مت و از چه يد كه به چه قينيب يشما نم. ديت كنيشده رو م سوم كامال شكفتهاو را با چش يد كالبد هايتوان يكه نم ديهست يمنف

  . ديكن يما افراد مورد نظرتان وارد يبه خود و  يو چه صدمات ،ديد به هدف خود برسيخواه يم يراه

به  دنيرس يآن ها برا. ر هستنديتاث يما ب يايك ها جسم نداشته و در دنير ارگانيتمام غ ،دياد داشته باشياز مباحث قبل به اگر 

  . كنند ياستفاده م )زم گفته شديپنوتيكه در بحث ه(ن يزم تلقياز مكان ،اهدافشان
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و  ،افتد ياتفاق مخودتان  يدرون يرويتوسط ن ،ديهر چه را شما قبول كن. دهد انجام يكار يكيزيف يايتواند در دن ينم يچ موكليه

انجام خودش   يو كالبد ها ياستفاده از انرژ م بايرات بطور مستقي، تاثهدندر فرد دعوت كن. به اراده و خواست شما دارد يبستگتنها 

  .دنريگ يم

خود را به صورت، امواج  يام فركانسيپ يقيموكل مجبور است به طر ،باشند يگر كه دعوت كننده نبوده و بعنوان هدف ميدر افراد د

، داند يم حز ازجيه خود را بر هر چكه اراد يا فردي، خود آگاه است يستم كالبديبه سي كه فرد .ر به هدف بفرستديا تصويصدا ، يانرژ

و اين عمل ها كامال  دهد ينه برگشت ميك آيرا مانند  يارسال يغام هاين فركانس ها و پي، اهر چه تمام تر و بطور خودكار يدگبه سا

  . برايش بي تاثير خواهند بود

  . ستاك قانون ثابت ين يل كند، و اگران عميدتواند بر خالف اراده  ينم ييرويچ نيه يكيزير فيغ يدر جهان ها

و  است چماقيشود و از س ين كردن ها در خواب انجام مين تلقياغلب ا. بر جسم ندارد يريچ تاثيبوده و ه يذهن نيموكلتمام اعمال 

ا هر كدام ر. دهند يبه او مهايشان ن و خواسته يتلقرش يدر قبال پذ يخوب يشنهاد هايا پيا هدف را ترسانده و ي. رنديگ يج بهره ميهو

موكل ها مي توانند براي افرادي كه اراده شان به روي موجودات  .ده استيموكل به هدف خود رس ،ب بخورديرد و فريبپذ يكه قربان

 دارد توهم تاثير پذيريكه فرد مورد نظر از آن ها  يمختلف هاي مختلف به شكلمسلط نيستند  و بر چشم سومشان ،ديگر باز است

  . كنند يم يساز

را امضا  يردادد اگر فردا قرايگو يد كه به شما مينيب يدر خواب موحشتناك و چاقو به دست را  ييواليد شما هيبعنوان مثال فرض كن

ما ش يو چاقو  بر رو واليد آورد كه هياد خواهيبه  ،ديكه زده شد رجوع كن يواب و مثالزم خياگر به مبحث مكان! كشم يتو را م ينكن

ر ياو را از هر گونه تاث ،دور خودتان يشه ايك حباب شيتصور د تنها با يتوان يشما م. ر استيتاث يد بيهست ك كالبدي ،كه در خواب

در  نكه دستان شمايدرست مانند ا. ك از بدن شما رد شودير ارگانيو غد چاقو يده يد اجازه ميجسور تر باش ياگر كم. ديباز دار يگذار

اما اگر فرد آگاهي باشيد خيلي آرام و بي تفاوت روي  !رديا دردش بگيشود  ينكه هوا زخميكنند بدون ا يدر هوا حركت م يداريب

  .كز كرده و با اراده خود مزاحم را نابود مي كنيدرچشم سومتان تم

ر در حال شكنجه يا تصوي يعني. طعمه استفاده شودقه شما بعنوان د ممكن است از توهم صدمه زدن به افراد مورد عالين نوع تهديدر ا

دفع  ينير تلقيتصو ينابود يهمان تمركز برابا  يتواند به سادگ يز مين مسخره نين تلقيا. دين اتفاق شويد به ايا تهديد ينيزانتان ببيعز

 .گردد

ن يا يدر صورت امضا ،ديگو يشما م د كه بهينيب يخواب مرا در  يد شخصيفرض كن ،)جيهو(اعطاي هديه و تشويق ن يتلق روشدر 

 يبه تو م ياه يا هدي يرس يم يبه سعادت و بركت اله ،يا اگر فالن كار را انجام دهي. در انتضار شماست يخوب يليخ ينده يقرارداد آ

ا يمختلف  يقهرمان هامانند . آورند كه هدف، به آن ها عالقه دارد يدر م يه شكل افرادن خود را بياغلب موكل ،ن ترفنديدر ا. ميده

 ين مييار پاين بسيد بودن تلقنيل خوشايبدل ،ن موارديافراد در ا ياريهوش. فرشتگان زيباو  ي، افراد نورانيبامبران مذهين و پيسيقد



 

 

  

15صفحه  ... 

 يها يي توانا

 يافت هايدر

د به هر يبا يه ا

چشم سومش 

  .ب استير

ر ي موكل و غ

ست و اراده شما

، اما در سطوح د

را از  يارسال 

.........................

دن  مختلف و دا

د يه شدت بر رو

ن حرفهيك هاله ب

، با استفاده از چي

 نباشد، قطعا فر

تواند هر يم ،رد

ر اساس تفكر و ا

دي خود شما هست

اميپو گونه امواج 

......................

جاد توهماتي با ا

د بهيبا ،ديهست ي

كي يحت .شود ي

يور اگاهانه و اراد

سط چشم سوم 

ساده حين برخور

شما بر ياكالبد ه

قا يشما دق ي ها

، هر گ بودن اراده

  ي

...................

دهند و  يواج م

 

ينيا بيدر حال رو

يريجلوگ يني تلق

ن موضوع را بطو

مججد توس يس

يا يك تمركز س ب

ه نحوه عملكرد ك

لبدكا. شما ندارند

و بسته  يتفاوت ي

يخارج يارسال ي

...................

ان مردم ري در م

  . كنند يمئن م

د و ديفته كرده ا

نوع انحراف  ز هر

ن، و مجددا آكرده

و بررسل تكرار 

ن در خوابينماد 

د كهي داشته باش

طالع و كنترل ش

  .مان طبقات

يبا ب فقط ي عاد

  .هد

   

يو فركانس ها ي

...................

ن روش يت را از ا

ق بودن خود مطم

شكف خودتان راده

تا از ، چك كنيد

داده است، شك ك

قابل يافتيهر در

يو انجام حمله 

اديبا  .ن دفع كند

جدا از اطسرانه و 

هم ي شده از انرژ

ك فرد ي چگونه 

ده ي  برگشت م

انرژ يرش اراديذ

...................

ن انحرافاتيشتري

از برحق را يقربان
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  يدرون يت راهنماهايماه

خود را معرفي  "يدرون يراهنماها" عنوانكه تحت  برخورد خواهيد كرد دسته اي از غير ارگانيك هاچشم سوم به  يدار سازياز بپس 
ر غير ارگانيك ها يم آن ها را از سايتوان يمو چطور چه اهدافي دارند  ،، چگونه كار كردهن راهنماها چه هستندياما ا .خواهند كرد

  ؟تشخيص دهيم

طرف خدا انتخاب و  نه از ،درون افسانه ها "انسان كامل"نه ، "فرشته"، نه هستند "خدامرد"، نه يدرون يگفت كه راهنما هاد يول باا
كامل  يياگر سال ها از بازگشا يحت. نديآ يكمك و آموزش به او م يبرا يمطلق دارند و نه به دنبال كس ي، نه آگاهارسال شده اند

، نخواهد گفت به شما يامده و مطلبيبه سراغ شما ن يدرون يچ راهنماي، هدينكن ييراهنماارتباط با درخواست  چشم سومتان بگذرد و
  .ديخود ضرر بزن به و را اشتباه انجام داده ياگر تمام عمر كار يحت

اها همگي چشم راهنم. تنها راه تشخيص راهنماها از انگل هاي روحي تسلط بر چشم سوم و بررسي دقيق انرژي كالبد هايشان مي باشد
  .سومشان باز بوده و داراي كالبد هاي پاكيزه اي مي باشند

چشم سومشان را باز  ،شما به توانايي هاي دروني خود پي بردهقبل از همانند شما هستند كه  ييراهنماها انسان هابايد توجه داشت كه 
  .شان با شما ارتباط مي گيرندو از طريق تسلط بر كالبد هاي. كرده و كالبد هايشان را پاكسازي كرده اند

  

اين دست تعريفات  شامل طالب هدايت انسان ها وراهنماها ابدا موجودات خير خواه و  :نکته فوق العاده حياتي 
آن ها تنها انسان هايي هستند . راهنماها ابدا موجوداتي متعالي يا با تفكر برتر نيستند .نيستند و جاهالنه جوگيرانه

كه قبل از شما به قدرت هاي دروني و آگاهي دست پيدا كرده اند و به دنبال اهداف شخصي و سلطه جويانه خود 
و داراي قدرت ها و آگاهي  به هيچ وجه انسان كامل نبوده. مده اند و يك گروه را تشكيل داده اندآگرد هم جمع 

ب يا دسته هايي حز ،عالم تر تشكيل گروهدقيقا مانند دنياي فيزيكي ما كه افراد قدرتمند تر و . هاي متفاوتي هستند
. را براي اهداف دلخواهشان به كار گرفته و بازي مي دهند يشتريببتوانند جاهالن و افراد  چهمي دهند و هر 

ائنات را كشف كرده و طوري عمل مي كنند كه كار هايشان هم بر خالف اين قوانين راهنماها قانون هاي انرژي ك
. هم به خواسته هاي سلطه جويانه و قدرت طلبانه خود برسند ،براي خودشان آلودگي ايجاد نكنند هم نباشد تا

اما از انرژي هاي ساخت يافته اي كه  ،تغذيه انرژي از ديگر انسان ها ندارندنياز به  مانند انگل ها گرچه راهنماها
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زيرا توليد انرژي هاي ساخت . انسان هاي ديگر با جهالت و به اختيار در اختيارشان مي گذارند چشم نمي پوشند

  .يافته به زمان نياز دارد
  

ا بكار مي برند فوق العاده كم ي كه براي تسلط بر انسان هراهنماها از انگل هاي روحي فوق العاده هوشمند ترند و به تبع آن ترفند هاي
كاري مي كنند كه خودتان از صحت عملكرد ها مطمئن شده  ،يعني بجاي آنكه خودشان به سمت شما بيايند. هستند پيچيدهاشتباه و 

هيچ  راهنماها براي حفظ حكومت خود از هيچ كاري دريغ نخواهند كرد و .پيونديدو  به خواست خودتان به آن ها و قوانين گروهشان ب
نماها ياد گرفته اند چگونه عمل كنند كه مغايرتي با قوانين كائناتي نداشته و براي خودشان هيچ آلودگي هرا. مي در كار نخواهد بودترح

 يس هايسرو ياريكنند و بس يتان به شما كمك ميدهند، در درمان و انجام كارها يمثال به سواالت شما جواب م يبرا !ايجاد نشود
  !مجاب كردن شما يبراگر يگان ديرا
  

به ياد داشته باشيد كه براي هر كاري بايد هدف پشت آن را به دقت بررسي كنيد و هر كس در جواب اينكه براي كمك يا همراهي شما  :مهم
ريب خورده و يا فردي به شدت ف اهداف پليد و سودجويانه اي پشت ظاهر زيبايش نهفته استيا مطمئن باشيد  ،هدفي غير شخصي را عنوان كرد

براي نابودي  ،براي ايجاد صلح  و آرامش ،براي كمك به انسان ها ،براي تعالي بشر ،مثل براي رضاي خدا! ( و بازيچه نيروهاي ديگر است
  ...)و از روي خير خواهي  ،از روي ترحم ،پليدي ها

  

  ...ک سالک مبارز يجنگ  ينقشه 

  !كند يراه خود را آغاز نم اشروح عمه  يشاد يبرا ،ك سالك مبارزي

. كند يتالش م و بي نيازي از هر نيروي بيروني ،ير ماديو غ يماد يهات ياز تمام محدود ،مطلق خودش يآزاد يبرا ،ك سالك مبارزي

 يبرااو تنها . كند يمت خداوند پنهان نيمثل رضا يبانه ايعوام فر يش را پشت واژه هاياهداف شخص ،نياديبن يها يياو با دروغ گو

  .نديگز يراه مبارزه را بر م كه آزادي مطلق است ،خودش ياهداف و اراده 

  .با محدوديت ها و جبر ها و آلودگي هاي خودش مي جنگد سالك مبارز، كي

مطلق را  يه آزادگردد كه بتواند را يم ينيكند و بدنبال جهان ب يكوچك و بزرگ خود فكر م يت هايبه تمام محدود ،ك سالك مبارزي

  .كرده و به تمام مسائل و مشكالتش پاسخ دهدم يش ترسيبرا

تفكرش پس  ،دهد ينداشته و در برخورد با مسائل احساسات به خرج نم يذهن يتعصب و وابستگ يزيچ چيبه ه ، ك سالك مبارزي

  .گردد يا محدود نميمتوقف هرگز 

كه خودش اراده  يقا طوريدقنده اش را ياست كه آ يو به دنبال قدرت ،رديپذ يرا بعنوان سرنوشت خود نم زيچ چيه ، ك سالك مبارزي

  .بسازد ،كند يم

 ،ديجد يشه به دنبال كشف راه حل هايهم ،ا تالميتاسف  يكند و بجا يست ميلت ها و مشكالت و مسائلش را يك سالك محدودي

  .ع تر و آسان تر استيسر ،تريقو

  .شود ها يمارير بياس يطيچ شرايخواهد در ه يدلش نم ،ك سالك مبارزي

  .شود يا ضعف جسمانيكهولت سن و  ينخواهد قربا ينم ،ك سالك مبارزي
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 ،يخوشحال ،ترس ،ينيخودبزرگ ب ،يوابستگ ،طمع ،خشم ،شهوت ،مثل عشق و نفرت ير احساساتيهد اسخوا ينم ،ك سالك مبارزي

 ياز ها و ضعف ها درونياز ن يكه ناش ي، نه تالطم احساساتبه دنبال سكوت و آرامش مطلق است او .شود... ش و يتشو ،ينگران ،غم  ،درد

  !است

ك تصادف چالق يبا  ،چاره شوديل بيك سيخواهد با  ينم او. ر مترقبه شوديع غيحوادث و وقا ينخواهد قربا ينم ،ك سالك مبارزي

  !ن بخورديو ناگهان با صورت به زم برخورد كرده يش به سنگيدن پاين دويا در حيو  ،شود

دن يدنبال رس مت بهيبشود كه به هر ق يوانگانيت ديا آزار و اذيشكنجه و  ،تعرض ،سرقت ،جنگ يخواهد قربان ينم ،ك سالك مبارزي

  .اهداف خودشان هستند

  . ش بدون جواب بماننديشود و سوالهاسرخورده  ،خواهد شكست بخورد ينم ،ك سالك مبارزي

 ،خواب ،يخستگ ،يگرسنگ ،بيو آس يماريب ،گرما ،سرما ،ت زمان و مكانيمحدود. ( ر جسمش باشديخواهد اس ينم ،مبارزك سالك ي

  ... )مسكن و  ،پوشاك ،خوراك

 يمقطع يا شكست هايسخت و  يكند مرور كرده و هرگز از مبارزه ها يآن ها مبارزه م يرا كه برا يشه اهدافيهم ،ك سالك مبارزي

 يهمواره امكان دارد قربان ،افته يدن به اهدافش دست نيرس يكه به قدرت مورد نظر برايتا زمان ،را درك كرده استيز. شود يدلسرد نم

او  .لحظه امكان وقوع آن ها وجود داردبار تر كرده و هر م تر و اسفيخط او را ويشود كه روز به روز شرا ير مترقبه ايشمار و غ يب يايبال

  .ش تنها راه آزادي اوست پس تنها يك راه پيش رويش خواهد داشت كه درون خودش استيابد كه راهدر مي 

كند  يم يسع ،راسخ يبا تالش و عزم ،او را مجبور به حركت كنند و اجبار هاي بيرونينكه اجازه دهد حوادث يا يبجا ،ك سالك مبارزي

گران يد يو حوادث فقط برا داند مشكالت يكند و م يدل خوش نم و گذرا يفعل ياو به آرامش ها. به سرانجام برساندراهش را 

  .همواره در خطر است ،افتهيمطلق دست ن يكه به آزاديمانو تا ز! ستندين

 بلكه. كند يممبارزه نو احساسات ترس  يا از روي ، مفاهيم انتزاعي و غير ديدني ا جهنم پس از مرگ ويبهشت  يبرا ،ك سالك مبارزي

  .جنگد يم يكنون ين زندگيافش در همدن به اهديرس يبرا ،ياراده و آگاه ياز رو

   .گذارد ير پا نميگران را زيد يها ميظلم نكرده و حر يدن به اهدافش به كسيرس يبرا ،ك سالك مبارزي

ع يابد كه تمام وقاي يدر ماو . اطراف خود ندارد يايدنر درييجاد تغيبه ا يازيچ نيه ،حل مسائلش يبرد كه برا يم يپ ،ك سالك مبارزي

كشف . پردازد يخودش م ييابتدا به شناسااو . ندازديد آن را به كار بيشته و بااست كه درون خودش قرار دا ييرويانعكاس ن ،شيزندگ

ش و بكار يكالبد ها يد با پاكسازياو با. كند يرا ط يو آزاد يتعال و بايد راهر شده يمختلف اس يك روح است كه در كالبد هايكند  يم

  . كنترل كندآن ها را  شمطلق يدن به آزاديرس يافته و برايا درخود و كائنات رن يقوان ،شيدرون يروهايانداختن ن

  

و كشف  يكسب آگاه يشود و برا يچگاه متوقف نميه ،شيخو يو معنو يمطلق ماد يبه آزاددن يپس از رس يحت ،ك سالك مبارزي

  .استص يشه تشنه و حريهم ،شتريب يها
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كساني كه به  يط را برايشرا ،اراده اش بتواند ن است كه يا يدر پ ،خودشونجات مطلق  يدن به آزاديپس از رس ،ك سالك مبارزي

  .كنترل كندتفكر يك سالك مبارز رسيده اند 

دهد از  يانجام م يو هر کار ،شتر استيو قدرت  ب يحال کسب آگاهشه در يهم ،خود يپس از آزاد ،ک سالک مبارزي

 !داردنگران ين دست را در قبال دياز ا ياتيا چرنديت، رسالت ي، مسئولفيچ تکلياوست و ه يل شخصياراده و تما يرو

که را  ي، تنها افرادو اطالعات خود را منتقل کند گران آسان تر و کوتاه تر کردهيد يتا راه را برااما اگر عشقش بکشد 

 يا حتيو  يرا همراه يو ابدا افراد عادند يگز يدرک و شروع راه سالکان مناسب باشد بر م يآن ها برا يارزش تفکر

ا پروار کردن ي، ازيمورد ن يدن به سطوح تفکريرسرات بدون ييتغ جاديا ايدرمان  جهيرا تنها نتيز! کند يدعوت نم

و موجودات  گرگ ها توليد ا يدهند،  يب قرار ميگر موجودات از آنها استفاده کرده و واسطه فرياست که د يگوسفندان

  ! شوند يگران مشغول ميدو ظلم کردن به که به سو استفاده  است يو درنده ا يقو
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  يدرون يروهاين يداريب يليمراحل تکم
  
  

 يدارينه بيو آگاهانه در زم يشرفت اراديهر گونه پ يم كه برايم و خوانديآشنا شد يانسان يك كالبد هايستم انرژيبا س يدر مباحث قبل
تمام كالبد ها  يكسازگر چاكراها و پايشكفته كردن د ه، سپس  بخود را شكفته كرده يبد هاكالتمام  6 يچاكرا ديبا يدرون يروهاين

  . ميازدبپر
 و فركانس هاي باالتر انرژي ديبه سمت طبقات جد ياري، نوبت به حركت اختها و كانال هاچاكراتمام  يو پاكساز ييپس از بازگشا حال

هويت ص يتشخ يي، و توانايكي، كنترل شده و كامال تفكياري، بصوررت اختدر تمام اليه ها ينيبا فرض تسلط كامل بر هاله ب. ( رسد يم
  .)گريكدياز موجودات مختلف  يكالبد ها دقيق

  

  
  

ابتدا با جذب . ديخود بساز يبرا يباالتر آگاه ياه هيدر ال يديجد يبدن هاد كه يريگ ياد مي چشم سومتانن مرحله به كمك يدر ا 
م يد برسيم تا به مرز طبقه جديكن يخود را منبسط م ي، آنقدر هاله هاخود يره آن در كالبد هايخود و ذخ يق چاكراهايراز ط يانرژ

و كالبدي كه ساخته ايم در مرز اليه جديد به يك كالبد در اليه باال تر  شده يجمع آور يانرژ بطور خودكارسپس . )10ه يمثال ال(
 يجاد ميشما ا 10كالبد شماره  يعني. (د شديخواه يباالتر يدر سطح آگاه ديك كالبد جديصاحب  ن گونه شمايو بد. تبديل مي گردد

  .اعضاي انرژيك آن كالبد بپردازيد تا بدني بي نقص مهيا شود ريزه كاري هاي چاكراها وتمام سپس بايد به تكميل  .)گردد
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  .ادامه داشته و هيچ انتهايي براي پيشرفت وجود نداردت ينها يد كالبد تا بيتول
  

  !آن را امتحان كنيدو بدون اشكال بودن يك تكنيك ديگر نيز براي ساخت بدن هاي جديد ذكر شده كه بايد خودتان صحت 
مانند يك جنين انرژيك با اليه  ،رشد مي دهند، يك هسته ي كالبدي كه بند نقره اي را از باالي آخرين كالبداست بدين شكل  تكنيك

. جديدشان را ارسال كرده، كالبد را رشد داده و منبسط مي كنندكالبد به تدريج از طريق بند نقره اي انرژي . محافظ دورش مي سازند
داده، قرار  جايگاه مخصوصش در كالبد جديد سپس كونداليني را درونادامه داده، و بدون نقص  اين كار را تا ساخت يك بدن كامل

مانند .(آنقدر انرژي جذب كرده و كالبد را منبسط مي كنند تا فركانسش از سطح فعلي باالتر رفته و تبديل به بدني در اليه باالتر شود
  .)جوجه درون تخمي كه بعد از رشد، پوسته ي خود را شكسته و در جهاني جديد متولد مي شود

  
يك هاي كار كردن و تعالي، با استفاده از چشم سوم خود اطالعات نهاله بين حرفه اي بايد در مورد تكهمواره يك 

  .كسب كرده و بهترين تكنيك و روش را خودش پيدا كند
  

  :سوال هاي زيادي در اين زمينه مطرح مي شود كه تا كنون بي جواب مانده است
  

  تي خود رشد داد، به نحوي كه تمام بند نقره اي را پوشش دهد؟آيا مي توان كونداليني را درون كانال اصلي حرك
  آيا باز بودن كونداليني درون بند نقره اي ميزان فعاليت كونداليني را كم نمي كند؟

  آيا كونداليني در حالت فنري بودن مفيد تر است يا باز بودن درون بند نقراه اي؟
  ؟وري استرضحقيقت دارد و به دور خودش آيا چرخش كونداليني 

؟ و اين طول اضافه مفيد بوده يا كردمحدود نخواهد يش را فنرحالت  فعاليت ،)رشد كونداليني(آيا اگر طول كونداليني را افزايش داديم 
  گردد؟درون كالبد ها مهيا بايد براي استفاده از آن شرايط خاصي 

  ديگر انرژي ها ايجاد نمي كند؟ آيا باز ماندن كونداليني درون بند نقره اي مشكلي براي كونداليني يا
  د تا كارايي الزم را داشته باشد؟مستقر باش گاهشآيا كونداليني بايد بصورت چرخان و فنري درجاي

  آيا مي توان جايگاه مشابهي در قسمت هاي ديگر كالبد يا جلوي چاكراهاي ديگر ساخت و اين كار چقدر مفيد يا مضر است؟
  ي جديد بطور دقيق چيست؟تشكيل بدن ها نقش كونداليني در

  كونداليني چگونه اولين بار تشكيل شده و تمام جوانب كاربردي آن چيست؟
  .و اتمام ناپذيرند بسياربراي كسب آگاهي هاي جديد و سواالتي از اين دست ... 

التر، بر عهده خودتان د و بايجد يها يبه سمت آگاه ورشينداشته و  ييچ انتهايه يش آگاهيد كه بسط و افزايبه خاطر داشته باش
زماني كه تا . ديشو ينم ياهد آمد و دعوت به كاربه دنبال شما نخو يچ وقت كسي، همقاالت ين سريارائه شده در ا يهادر روش . است

شتر يب يها يد همواره خودتان به سمت كشف آگاهيشما با. ديآ يبوجود نم يچ حركتينباشد، هدر كار شما  ياراده و خواست درون
ت يق و موشافانه توسط عقل و رويدق يرا بدون بررس يچ حرفيهبوده،  نيروي بيرونيگونه د و هدفتان استقالل مطلق از هر يببر ورشي

  .)نباشد گرانيد  يم خصوصيحرار و يقض اختن ،يعمل منف يانكه اراده شما بريمنوط بر ا( !ديريخودتان نپذ يدرون
  

  

  تولد

شكل گيري جسم را متناسب با يك موجود به جسمي نو پيوند خورده، به تدريج  اي آزادتولد روندي است كه درطي آن كالبد ه

شدن چاكراها بر جسم جنين، قالبي براي  منطبقبدين معني كه كالبد ها پس از اتصال بند نقره اي  و . انرژيشان موجب مي شوند

  . هستندشكل گيري و رشد جسم 
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. مي خوابانداستراحت  و خواب فرو رفته، از جسم جدا شده و جسمش را براي رشد سريعالت اغلب در ح پس از تولد، نوزاد تا چند سال

  .استراحت و رشد هستند با كمي توجه به نوزادن و كودكان، خواهيد ديد كه دائما در حال تغذيه،

بيدار شده و خاطرات زندگي بعبارتي كودك در جهان فيزيي . كالبدي به فراموشي سپرده مي شود در روند رشد اوليه،كم كم آگاهي

  .كند، به فراموشي مي سپارد تفكر و اراده اش به آن ها رجوعهاي گذشته اش را تا زمانيكه با 

  

 منشاسراسر محدوديت و مشكالت وجود دارد كه  به دنياي فيزيكيِ موجودبد هاي آزاد شده يك لعلت هاي مختلفي براي بازگشت كا

  ! موجود مي باشد نآ فكرياشتباهات اعتقادي و تتمام آن ها 

  

رسالت بيشتر پرداخت نشده، بازگشت براي تكامل ونيبعنوان مثال، وابستگي هاي مختلف به دنياي مادي، ماموريت هاي ناتمام، د ،

وند هاي مختلف، پذيرش تلقينات انگل ها و راهنماها، و هر بهانه ديگري كه فرد را مجاب كند تا اجازه دهد كالبد هايش به جسمي پي

اغلب . نياز به بازگشت براي انجام هيچ كاري ندارد موجودي پس از ورود به سطح باالترغلط بوده و هيچ  ،تمامي اين افكار. بخورند

هدايت هاي پس از مرگ توسط راهنماها و انگل ها صورت مي پذيرد كه با تصوير سازي ها، تلقينات و حتي آموزش هايي در جهان 

همان كاري كه در دنياي فيزيكي  .تبديل شوندانرژي مورد نظرشان  تامين كنندگانبهترين قربانيان به تا  همراه است، هاي انرژيك

  )پرورش جانداران مختلف و دستكاري  ژنتيكي و هدايت نژادي آن ها. (انسان هاي عادي نيز با سار موجودات مي كنند

  

ي به بازگشت به نياز ي قديميپاك كردن آلودگي ها دارد، نه  و گذشتگاننه تاثيري در زندگي گذشته  به جسمي جديدبازگشت 

فوق العاده مناسب ، تنها نتيجه اي كه مي دهند، ايجاد بستري فريبنده و احساس كار هاي ناتمام و ديگر عناوين رسالت ها. جهان مادي

فراموشي و مشغوليات  يكي، درگيري ها،فيز بازگشت به دنياي مادي و محدوديت هاي مختلف زيرا بوسيله. استبراي موجودات سودجو 

هر موجود در دنياهاي انرژيك . كه انگل ها و راهنماها از آن تغذيه مي كننداتفاق مي افتد مربوط به آن، هدر رفت انرژي بسيار بااليي 

بدون اينكه . و تكامل خود بپردازدبه پاكسازي  مام خواسته هايش را برآورده كرده،مي تواند تنها با اراده و اتكا به نيروهاي دروني خود، ت

  . محيطي باشدآمد و پذيرش جبر هاي اجتماعي و تنفس، تغذيه، مسكن، پوشاك، شغل و در تحمل درد و رنج، نياز به

دي به دامي سهمگين گرفتار شده و با اتصال به جسم و دنياي مااما . كالبد ها در سطوح بي كران انرژيك هويتي آزاد و مستقل دارند 

  . كرده و دنبال راهكار مناسب بگردندتالش براي رهايي از آن بايد بسيار  سمت پايين گشيده مي شوند كهبه 

  

عد از مدتي روحي به آن حلول نكند، مي ميرد و از رشد و باست كه اگر  و ابزاري مكانيكي جنين بدون روح تنها يك جسم بدون هويت

  .توقف باز مي ماند
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رحمي انرژيك نيز پيدا مي كند و مراحل شكل گيري و رشد، بر اساس كالبد ها و نقش هاي انرژيك  جنين، پس از اتصال و حلول روح

  . مي باشدمربوط به نقش هاي كالبد ها و گذشته ي روح حلول كننده علت بروز بيماري هاي مادرزادي، . درون آن ها انجام مي شود

  
با  .كوچك مي باشدبوده، و اليه محافظ روي دهانه چاكرا  و مجراهايي كوچككراي كودكان تا قبل از تكامل و بلوغ داراي قيف ها چا

شكل كامل خود را بدست آورده و توري محافظ روي ، چاكراها )بروز آلودگي و حفظ سالمتدر صوت عدم (تكامل فرد و بالغ شدن او 

  .م مي گرددكامل و مستحك ها دهانه ي آن

     

  

  مرگ 

  

البته در مورد هاله بينان حرفه اي كه به نيروهاي دروني خود تسلط يافته . مرگ چيزي بجز رهايي از اسارت جسم و جهان مادي نيست

، و هر رند، هيج گونه محدوديت مادي ندازيرا هر كاري بخواهند مي توانند با جسم و كالبدهايشان انجام داده. اند، اسارت معنايي ندارد

  .كنندمي را ترك يا تعويض  هر كدام از بدن هايشانزمان اراده كنند 
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ديگر بازگشتي به برون فكني است، با اين تفاوت كه بند نقره اي بريده مي شود و يا  در خوابانتقال به حالت كالبدي همان مرگ 

اليه باالتر است، مانند تغيير كانال ن مرده به بدن تنها يك تغيير سطح آگاهي از بدمرگ ساده، بدون درد و  .در كار نيستجسم 

از جسم جدا شده و در طوالني  هاكالبد ،وقتي جسم به هر علت مي ميرد. درد و رنج تنها مربوط به جسم و دنياي مادي است .تلويزيون

   .مي رودبين از   اتصال بند نقره اي با جسم انرژي جسماني كامال تجزيه شده، روز 2بعد از حدود ، ترين حالت

تجزيه  قالبي براي شكل گيري جسم فعلي بوده اندكه ،  3تا نهايتا  1 بدن شماره ،ات اساسياساس اراده ي فرد براي تغييرگاهي بر 

  .البد هاي باالتر كشيده مي شودان به سمت كو انرژيششده 

، محدوديت هاي فرد هيچ درد و رنجي نداشته ،برون فكني يا مرگدر زماني كه كالبد ها از جسم جدا هستند، همانند حالت خواب،

  . آزاد است تا ادامه راه خود را انتخاب كند) يا هر موجود ديگر(دنياي مادي از بين رفته و انسان 

راهنماها و با ترفند هاي مختلف از روي تفكرات غلط خود، يا در همين جاست كه موجودات ناآگاه به نيروهاي دروني و قوانين انرژيك، 

نيروهاي سودجوي بيروني نيز به گونه اي اين موجود . خود و سرنوشتشان را به دست نيروهاي بيروني مي سپارندگل ها فريب خورده، ان

نياز آن ها كننده ي خوراك انرژي مورد به بهترين شكل ممكن تامين  كه،ناآگاه يا فريب خورده را هدايت كرده و تلقين مي دهند 

  . باشد

  

از طريق تمركز و اراده اش تحقق مي پذيرد، به  ،كه تمام خواسته هاي موجود بدون درد و محدوديت، هاي انرژيكبازگشت از جهان 

تنها و تنها فريبي ، احساسات، جامعه و بيشمار مشغوليات ديگر، هزاران محدوديت زمان، مكان، آگاهي، تغذيه، مسكنمادي با  يدنياي

به  موجودي كه به اليه هاي باالتر وارد شده، هيچ نيازي به بازگشت. دمي باشهدايت شده براي تغذيه موجوداتي سودجو 

  .بطور مستقل ادامه دهدرا طبقات پايين و پست تر ندارد و به سادگي هر چه تمام تر مي تواند روند رو به باال و تعالي خود 

  

ها و ن زمان تمام روند يدر ا. ديوارد شده ا يماد ياينك نوزاد به دي يكيزيجسم ف كالبد خود در 9ن بار با ياول يبرا د شمايفرض كن

ن ياهداف آن ها را تام شده است تا يزينامه رتان توسط راهنماها بريو كالبد يط جسمي، خانواده و تمام شرانيشما، والد ياتفاقات زندگ

 يم ياز انرژ ييشما قفل ها يچاكراها يزچه مركيدر يل بر روين دليبه هم! استفاده كنندتوليد انرژي ز شما بعنوان ابزار كرده و ا

نسبت به  يموشفرا ينوع به همين علت. دير بمانياس يجسم يد و در آگاهيدا كنيپ يدسترس يد به طبقات باالتر آگاهي، تا نتوانگذارند

امر كمك  اين ا بههمچنين اتفاقات و مشغوليات بيروني و بيماري ها و آلودگي ه. ديدارگذشته ي خود زندگي هاي و طبقات باالتر 

! ديرا به راهنماها داده ا يزين برنامه ريا پياده سازي و يبا تفكر غلط اجازه دسترس تاند توجه داشت كه خوديالبته با .خواهند كرد

دسته  نيد و ازيد تا تاوان اعمالتان را پس دهيد برگرديبا ،ايد و ين ادامه دهيت خود را در زميد مامورينكه شما بايمثل افريب هايي 

  .شود يشما م تلقينات بهرش يكه باعث پذ يمزخرفات انحراف
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 يبا تمرکز روو  دا کردهيرا پ ي، راه آزادو اراده د با تفکريتوان يه مهموار ن است کهير ايير قابل تغينکته غ

 يدسترس) د ساختيا بعدا خواهي(د يهر طبقه که در آن کالبد دار يبه آگاه) اول از همه چشم سوم(تان يچاکراها

ان بعنو يچ موضوعيد محدود کند و هيجد يها يشما را به کشف آگاه يتواند دسترس ينم ييرويچ نيه .ديدا کنيپ

  . نخواهد بود ياسرار از شما مخف

، هر زمان اراده كند. ش مسلط استيبدن ها يو كنترل تمام، بر روند مرگ خود كه چشم سوم خود را باز كرده استن يك روشن بي

در صورت  م گرفته،يبطور آگاهانه تصم شده، و در مورد بعد از مرگيل است بريرا از هر قسمت كه ماخود  يسمان نقره اير تواند يم

 يسمان نقره ايتوانند ر يم ي، به سادگن افراديا. باشدنداشته و كامال آگاه  ي، فراموشيدر هر شكل ،يكيزيف يايل به بازگشت در دنيتما

با مطابقت  يا حتي !برگردند يماد يايكامل به دن ي، و با آگاهند زدهپيو را ترك مي كنند جسمشانكه  ات ديگريخود را به موجود

 يگفته اند كه افسانه ها يبرخ. انجام بدهند ييق آن ها  كارهايمورد كاربردشان، از طر يبا سطح فركانس يخود با موجودات ينيكوندال

ص آن يگرفته، و تشخ ين قدرت مردگانشان نشات ميوانات مختلف، از ايجسم حاكانشان با يسرخپوستان در مورد بازگشت روح ن

  . شده است يتشان ميتوسط سرخپوستان زنده، مربوط به قدرت رو

  

ت يو به وضع دينباش يدرون يد و كسب قدرت هايجد يها يوسته به دنبال كسب آگاهيد كه اگر بطور پياد داشته باشيپس همواره به 

  !فريب داده شويد يگريبرتر د يقدرت ها ، ممكن است توسطديشو يخود راض يكنون

  !ديريخودتان نپذ با چشم سومت يق و موشافانه توسط عقل و رويدق يرا بدون بررس يچ حرفيه  :تذکر

  

  

در مورد چگونگي فريب انسان ها ) سالک مبارز روشن بين(نظر دون خوان 

  موجودات توسط ديگر

  
و به اين . كه تنها نقطه آگاهي است كه در ما مانده است به بازي مي گيرند ،ما را) قدرت فكر كردن( "ِخود انديشي" ، متجاوزان - 

آن ها براي ما مشكالت احمقانه اي پيش . گرانه مي بلعند اوسيله شعله هاي آگاهي پديد مي آيد كه آن ها به طرزي بي رحمانه و يغم
نگراني هاي تن كند و بدينسان ما را زنده  نگه مي دارند تا شعله هاي انرژيكي كه شعله هاي آگاهي را مجبور به برخواس. مي آورند
  .كنند تغذيه ما، آن ها را كاذب

  
  }تلقينات ذهني و فكري{. آن ها براي منحرف كردن ما ، ذهن خودشان را به ما مي دهند  - 
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.  از باال تا پايين با روكش تاباني پوشيده شده اندروشن بينان كودكان را همچون گوي هايي عجيب و درخشان انرژي مي بينند كه  - 
از كالبد و اليه هاي  موجودات سودجو تغذيه{ ).اما تا بزرگ شدن توسط متجاوزان خورده شده و به زير پاهايشان كاهش پيدا مي كند(

  }آن هامحافظ 
  
آورد و انتصاب بيگانه را از بين مي برد و پوسته را به ستوه مي ) متجاوز(سكوت دروني ، ذهن پروازگر . است  انضباط راه مقابله - 

  .آگاهي فرصت رشد مي يابد 
  

آن ها  خود داري مي کنند از اينکه توافقي را بپذيرند که در آن  ،انقالب روشن بينان اين است که -

! آيا موافق هستم که نوع ديگري از آگاهي مرا بخورد ،هرگز کسي از من نپرسيد. شرکت نداشته اند 

  !دينم مرا به اين دنيا آورده اند تا مثل خودشان غذا شوم و اين پايان داستان است وال
  
را شكست دهيم، جهان به ما اجازه ادامه ) متجاوز(اگر ما پروازگر . آگاه مي شود  جهان بوسيله ما از خويشتن خويش  - 

كه تنها موجودات قوي تر، باهوش . ابل مشاهده استدر مقياس ملموس و كوچكتر در دنياي فيزيكي اين موضوع به وفور ق{ .مي دهد 
  }.تر و متكامل اجازه ادامه حيات را مي يابند

  
. است بازي هاي فريبنده آنو  قدرت دوم. استترس  اول. آن ها مسلط شودانسان بر كه بايد  نوع آفت را برشمرده اند 4سالكان {

است كه موجب در جا زدن سالك و  كهولتو چهارم  .يا لمس مي شونداست كه بدون چشم سوم ديده  فريبنده و تجاربي وضوحسوم 
  }.اون به چيزي است كه اكنون دارد بسنده كردن
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  يكيدر مورد ر يخرافات
  
 REI و ا روحي يهانيك يهوشمند يبه معنا ،KI ن واژه يدر چ، يهانيهوشمند ك/ات روحيح يروين=  اتيح يروين يبه معناrei 

  .باشد يم cheeمعادل واژه 
 چيسمبل ها ه اقتياما حق. ستآنان ذكر شده ا يبرا يمختلف يشوند كه كاربرد ها يم دهيد يي، سمبل هايكير يدر اغلب سبك ها 

جلب توجه و تمركز  يبرا يكمك ي، تنها از آن ها بعنوان ابزار)usui shiki ryoho يآقا(  يكير يگذار اصل هيندارند و پا يتيخاص
نداشته و تنها  ييروياز خود ن يسمبل چيكه ه ميگو يبه شما م نانيبا اطم. كرده است يرباور خود استفاده ميشاگردان كُند ذهن و د

، و متمركز كردن توجهش بر انسان رباوريذهن د ي، ارضاتنها كاربرد سمبل ها.  باشد يم يتئور يدرس ها يادآوري يبرا يشنقا كي
  .باشد ياست كه در حال انجام م يروند يرو
، جهت ستنده انيمبتد يبرا ي، تنها ابزاردست نياز ا يكيزي، عود و ابزار فمختلف، شمع، بخور يها ستاليمانند كر يمورد ابزار در

 ي، نمك هابلكه مثال سنگ ها! ندارند يتيخاص چيابزار ه نيكه ا ستين يمعن نيگفته بد نيا. و درمان، و تمركز يروند پاكساز عيتسر
باشند كه  يم يانرژ ياز فركانس ها يمشخص يمحدوده  ي، ابتدا به ساكن عبور دهنده يگريشمع و هر خلقت د ي، شعله ، آبيمعدن

، تمامشان كنار يانرژ يدر كانال شدن برا افتنيو پس از مهارت  بوده يكمك آموزش يها ابزار نيا ياما تمام. دارند زين يمصارف درمان
 اءيتواند اش يانسان است كه م اين. است زيناچ اريذكر شده بس اءياش ي، قدرت عبور دهانسان كيشوند و در برابر قدرت  يگذاشته م

   .دهد رييآن ها را تغ يفركانس يعبور ده يحدوده ، مو شارژ كرده يرا پاكساز گريد
شده و همچنان در حال  يمعرف يكيسبك مختلف از ر 500شد كه امروزه بالغ بر  دي، متوجه خواهيكير رامونيپ يمختصر قيبا تحق - 

 يمختلف نيا عناوب ييروندها يخواهند ط يرا كشف كرده اند و سپس م يديجد يروهايكنند كه ن يافراد فكر م نيا. است شيافزا
. منتقل كنند گراني، آن را به د)empowerment( ي، توانمند ساز)initiation( يراه انداز ،)attunement( يي، همسومثل

 ي، كه اجازه باشد يخودشان  م يكالبد ها و شكفته شدن چاكرا ها يدر اثر باال رفتن درصد پاكساز اتيتجل نيتمام ا نكهيغافل از ا
كه به  ي، تا هنگامبه او منتقل شود ييتوانا نيكه قرار است ا ي، فردليدل نيبه هم. دهد يم شانيدرون يها تيقابل به ظهور يشتريب

  .  آن را مشاهده كند راتيتواند تاث ي، نمباشد دهينرس يكالبد يهمان درجه از پاكساز
 يشما برا يعني! منتقل شود يگرياستاد به نفر د كياز طرف  ديها با يي، همسوشود ياست كه گفته م يجعل يتر از همه قانون جالب

از  ديبا انرژياست كه  يمعن نيسخن بد نيا! ديكن افتيدر گرينفر د كيرا از  تيخاص نيا ديدار ازي، نديشو ل انرژيكانا ديبخواه نكهيا
كه  ديريبپذ ديتوان يشما م ايال آمث يبرا! و تحت كنترل انسان در آمده است ،دنشو ايمنتقل بشود  يتا به كس ردياجازه بگ انسان كي

  !يا قبلتان براي تپش! شما وارد بشود يتا به درون شش ها رديانسان اجازه بگ  كي، از كه اطراف شما وجود دارد يژنياكس
. ديرياجازه بگ ياز كس نكهي، بدون اديبكش قيعم ينفس ها اي،  نفستان را حبس كرده و خودتان يخودتان با اراده  ديتوان يم شما

كه در هر زمان و  ييروين! شود؟ يانسان  م كي ي، منوط بر اجازه كنند يمطلق ذكر م يآن هوشمند يكه برا يآنوقت چطور انرژ
   !ستيجار ائناتو در تمام ك يمكان

كفته شدن همسو نكرده بود و خودش در اثر مراقبه و ش ي، را كس)ييدكتر اوسو( يكير انگذاري،  بنبار نياست كه اول نيا گريد سوال
تنها درست كردن  هايي مانند همسويي انونقهدف از مطرح كردن ! روش كانال شدن و مراقبه را آموخت ،تاج يچاكراو موقتي  ياتفاق

مراحل )  Dr. chujiro hayashi( ياشيها رويدكتر چوج. شد جاديا ييدكتر اوسو نو شاگردا انيتجارت بود كه توسط اطراف كي
 يو آموزش ييهمسو افتيدر يرا برا هيگرفتن شهر) MRS. Havayo takata(تاكاتا   ويكرد و خانم هاوا را اختراع يكير ييهمسو

   .باب كرد  ،بود گانيرا ييكه در زمان اوسو
 ،مختلف يتمام انسان ها با درصد هان يهمچن. است ياز وجود هر انسان يجزوانرژي ند و هست يانرژ يكانال ها يتمام انسان ها دارا

  .گران دارنديرا به د يانتقال انرژ ييتوانا
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مشابه ، تنها موجوب  ي، گرفتن اتصال و كارها ييل حلقه ، گرفتن همسويمانند تشك يگر هر گونه باز كردن اراده خود ، جهت اعماليد يياز سو

  . آلوده يها ينرژاو  يروح يانگل ها يعني. د ينيب ياست كه آن ها را نم ييروهايموجودات و ن يشما به رو يباز شده كالبد ها

  

 يروح ياكنكار سوداگر

از . گرانيد يكتاب ها و نوشته ها ،ي، شرقيغرب يكاتب عرفانم يك سريبرگرفته از  ،مي باشد يو سرقت مذهب يك مكتب دزدير اكنكا
بردن  يپ يبرا .است شتهدا "چليپال توئ" يعني ،انگذار اكنكاريكه بن يمطالعات تمامو خالصه  يحيمس يمكاتب هند گرفته تا عرفان ها

  :ديمطالعه كنل را يذ د كتاب يناتو ين سرقت ميا يبه چگونگ

،  "انكوهيزاده م يمهندس شهرام قل"ترجمه ) Dr. David C. Lane( "نيل يس ديويدكتر د" ينوشته   "يروح ياكنكار سوداگر"
   "نشر جامعه نگر"انتشارات 

چل از او يپال توئ ياز نوشته ها يد كه قسمت اعظمينابخو انك ريپال سيكر يته هاد و نوشيبزنر سر يت زيد به سايناتو ين ميهمچن
  . است عوض كرده ار يشده و تنها اسام يربردا يكپ

teachings.org-http://www.kirpalsingh  

نگارش هاي مختلف  سمت هايو نگارش در ق يشود، و اختالف سطح فكر يده ميچا ديتو يدر نوشت ها ياديار زيتناقضات بس
 ين مكتب، مراسم مسخره اعطاين ايسيچل و قديپال توئ يظهور اكنكار،زندگ ياز تناقضان در مورد چگونگ. ار مشهود استيبستوئيچل 

ش را به يكند و وعده ها ينيش بينتوانست مرگ خود را پ يكه حت يقدرت اك، رهبر قدرت ياد و انتقال عصيمجوز ورود به سطوح جد
  !قدرتتصاحب اريكه بر سر  يرهبران بعد ياتمام برساند و دعوا

  .ن مي گذريمآمكتب اكنكار از اتالف وقت بيهوده براي نقد جزئيات  اتينشرسترده بودن توضيحات كافي در كتاب ذكر شده و گبدليل 

بدين طريق . ازندندا يح ميو صح يهزار حرف سطح يالبال ار يك حرف انحرافي، كنند جاديا ينكه انحرافيا يبرا شهيهم
 ديدوست دارند تقل، و موشكافي آن جداگانهبطور هر حرف  يور فكر كردن يبجا يچون مردم عام و   كرده ياعتماد ساز

  .دهند يمدشان به خور يزيهر چ ي، به سادگكنند

  
  و چالش ها) عرفان حلقه (  يهانيكعرفان 

 
د كردن خودش يتائ يبرا يو مذهب ينيو از سخنان د ،ددار يعام يافراد يكه برا يت ها و ظاهر موجهيبا تمام جذاب يهانيعرفان ك

ك يعرفان  .ستا ياساس يو عمل دچار  اشكاالت نظرياتاما در عمق  ،باستيو ز فريبندهار يبس يعموم يها يدر تئور د،كن ياستفاده م
  ! رخ داده يهانيقا عكسش در عرفان كيكه دق يكار ،دكن ير مذهب نميدرگ اچوقت خودش ريهست كه ه يمقوله فرا مذهب
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هزاران  يالبال در ،بلكه بالعكس!  دده يزشت ارائه نم ك قالبيدر  ااشتباه ر يحرف ها يچ احمقياصوال امروزه ه

  .سازي و و در اليه هاي زيبايي پنهان مي كندجا  اخودش ر يانحراف يكته هان ،يقيحرف درست و حق
  

 : ر هستند ين چالش ها به شرح زياز يتعداد

 ك ياز  يهانياجازه گرفتن شعور ك يعني(! ين هم بصورت حضورآ ،ستا يك استاد ضرورياز  انگرفتنشكه  ييحلقه ها
  !)گريشدن در انسان د يجار يانسان برا

 ض كرده ؟يحلقه تفو يطاهر يمحمد عل يبه آقا ين بار چه كسياول  

 سپر محافظ داده ؟ يطاهر يبه آقا يچه كس 

 م؟يشامطئن ب ودش يده نمياما د ودش يم كه ادعا يمحافظ يود حلقه و سپر هاچطور از انتقال و وج 

    بودهدن هاله يم سوم كه ابزار دچش ،روح يو تعال يكه در درمانگريصورتدر ! دوش يم ينه يهانيدر عرفان ك ينيبهاله، 
 يريجلوگ ودش يجاد ميت ايكه در اثر عدم رو يتا از انحرافات مي باشد يفوق العاده ضرور و ستا كشف آگاهي يچه يدر

 . بعمل آيد

 ق عملكرد يزم دقيچون در مورد مكان !كه كسي نبايد رويت كننده باشد ستاچه خبر  انشيست در پس حلقه هايمعلوم ن
در آخر هر . بحث كنند ن آمنطق  در مورد دنناتو يكنند و نم يتكرار م نايكه ع اردوجود د يكاغذ يا چند تئورهحلقه تن

 !دياسات يحرف ها بدون تفكرو تكرار  يوابستگ نوعي يعني! فرموده اند ياستاد طاهر كه دنويگ يما ن رياهم  يبحث

 دده يخودش انجام م يهانيك يهوشمند دنويگ يم ،كنندر يگ هايشانكارو  درمان يچگونگ حيدر مورد توض هم هر كجا !
ف خود يكه در تعاريدر صورت ؟استخلق كرده  آن را يطاهر يو محمد عل  وجود نداشته يهانيك يال مگر هوشمندپس تا حا

دش چرا خو ،ستا يرو هوشمند و در همه كائنات جارين نيپس اگر ا. ستا يو ابد يازل يهانيك يروين يطاهرمحمد علي 
مجبور است تنها از اساتيد عرفان مسخره است كه  ي؟ چه هوشمنددكن يدرمان نم مار رايسان ها ببدون اجازه و نياز به ان

 !؟ رديازه بگحلقه اجا

 ر يغ يآلودگ ،يهست يمنف يرويجزو ن تو"ويندگ يمشما  به ،ب بمانندابدون جون اارده به عرفانشو ياگر هم در نقد ها
 !دكنن يم ادعا ز خودشانا يتشعشعات مختلف دفاع و 1+ت تشعشع يبراو  ،"يخراب كن اما ر يهخوا يو م  يك داريارگان

  انگار بجز . هستند يطاهر يعلمحمد  يزم شده در جهت حرف هايپنوتيمسخ شده و ه يبه نوع ،ن عرفان يا يتمام اعضا
ن يمجه شدن هوقدرت مت يحت. رنديگ يو فقط از اون فرمان م فهمند ينم ار يچ كسيه يحرف ها يطاهر يحرف ها
 .و در علوم روحي فاجعه استن فوق العاده خطرناك يو اد هم ندارن اموضوع ر

  در عرفان و ! نداده استن باره يدر ا يحيچ توضيدا كرده و هين روش دست پيبه ا يقا چطوريدق يطاهر يست عليمشخص ن
ك فرد از يكه  دشاقا معلوم بيدق فوق العاده مهم هست كه .ح هستنديح و توضيقا قابل تشريدق اتيتمام تجرب يقياشراق حق

 !دا كرده است؟يخودش دست پ يبه قدرت ها يچه راه

 ك ها ير ارگانيغ ينكه به سادگيا. رواج مي دهندك ها ير ارگانيغ يارر گذيهست كه در مورد تاث ييها يتر تئور از همه مهم
حضور  يبرا ييچه هاين حرف ها باعث باز شدن درين هميقا تلقيدق! گريانحرافات د يليشوند و خ يارد مدر بدن انسان ها و

كه در  ييانسان هاض حلقه ها مشاهده شده است يتفو از جلسات ياريدر بس .كند يم يها شده و سوژه را قربان كير ارگانيغ
 ك ها بر كالبد ير ارگانيتسلط غ يدچار نوع تحت عنوان گرفتن حلقه يزيداشته اند  با چ يحالت عاد يطول زندگ تمام

  !خود خارج شده اند يو كنترل بر رو ياريشان شده اند و از حالت هوشيها
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 يدر راستا ،و فريب خوردگي بنيان گذار مكتب باشد ينا آگاه يچه از روو  ژهيو يات چه با غرض هاين نظرين ايتلق

رند يپذ يسخنان را م نيكه ا يانيدر قربان يها و انحرافات هولناك يبوده و  باعث بروز آلودگ يمنف يروهاياهداف ن
  ! خواهد شد

و داشتن علم و  دريگ يانجام نم ير و مثبتيخ يعمل ر،يت خيتنها با داشتن ن يعلوم روح د كه دريداشته باش اديبه 
  .   است ياتيح يآگاه

  
  
  

  كاستاندا يو نوشته ها يوستپنقد عرفان سرخ
  : مقدمه 

كا مهاجرت كرد و چهار يبه آمر  1951او در سال  ،ميكه بگذر  )Carlos Castaneda( "كارلوس كاستاندا"نامه  يزندگجزئيات از 
را عوض كرده و در  ده خوديعق 1959سپس در . ثبت نام نمود يل در رشته روانشناسيهدف تحص الوس آنجلس ب دانشگاه سال بعد در
  .ل ادامه داديبه تحص يشناس رشته مردم

 يبرا كه يو. روبرو شد سرخپوستك استاد يبا 1960شود كه او در سال  يجا آغاز م  شناس از آن سنده و مردمينو يكاستاندا يماجرا
 1960  كاستاندا از حدود سال. آشنا شد "دون خوان"با  از دوستانش يكيق يك رفته بود، از طريزا به مكز اهان توهميق در مورد گيتحق
 زا ندارد؛ اهان توهمياز گ به استفاده يربط حقيقياه سالكان ر: دون خوان ابتدا به او گفت. ديد آموزش  ش دون خوانيپ 1980تا 
  .ميكن ياهان شروع مين گياول از ا ين مسائل هستيآشنا به انا  يك غربيچون تو  يول

در . بودند و نوعي تكامل شخصيتي و عملي باالبسيار  يروح يقدرت ها ياراكردند د يم يكه با او همكار يديگر اساتيدون خوان و د
خود را بصورت كتاب  و تفاسير غربي اتيتجرب ،گر هم گروهانش بوديدون خوان و د دن نزديكه كاستاندا در حال آموزش د يره ادو يط

  ....رش قرار گرفتيمورد پذ يو يدكترا ارشد و يكارشناس يمنتشر كرد و دو كتاب اول او بعنوان رساله 
  

  :ران يگر در ايد يدگاهيادامه داستان از د
ن يبدنبال ا ،يو افراط ياحساسات يبا برخورد هاها  يرانيشه ايو مانند هم ترجمه شد يبه فارس يشمس 1360استاندا از ك يها كتاب

اهان يگ يگروه ،به مواد مخدر رو آوردند يگروه! ه بود برسندشدكاستاندا ذكر  يكه در كتاب ها ييك شبه به قدرت هايبودند كه 
مانند  يدسته جمع يگر كارهايز به ديگر نيد يگروه ،ه كردند و مصرف نمودنديده بود تهسم آمرا كه در كتاب از آن ها ا ييتوهم زا

كه  يمردم ياز حماقت ها ييسودجو يبرا يافراد مختلف  شهيمانند هم! ابان دست زدنديهدف در كوه و ب يو ب يطوالن يها ياده رويپ
دا شدند و يپ  ،خارق العاده برسند يبه قدرت هاين مستمر و اصولي و درك صحيح، و تمرق يمطالعه و تحق ،يخواستند بدون آگاه يم

 يد بر علت بود تا عالقمندان منبعيران مزيدر ا ينه علوم روحيدر زم يقاتيتحق يالبته نبودن نهاد رسم( .افتيها گسترش  يكالهبردار
  !) دست بزند يدن به هر روشيآموزش د يمراجعه نداشته و برا يبرا
 نه و انتشارين زميت در ايافت و دولت هر گونه فعاليش يافزا نه هايزماين ده در يافراد معتاد و صدمه د يكه بعد از مدتن شد يجه اينت 

  .كاستاندا را ممنوع كرد يكتاب ها
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  قت ماجرا چه بود ؟يحق
كرده  ياستاد گفته بود چشم پوش كه خود دون خوان بعنوان يدم و از آن همه مطالبيدر آور يازب- يرانين بود كه ما باز هم ايقت ايحق
  .)سال طول كشيد 20آموزش كاستاندا توسط دون خوان ( !ميانبر به مقصد برسيم ياز راهم تا ياو را دور زدبه خيال خود و 

و بار ها دادند  يخود انجام م يكه تمام كار ها را با قدرت درون دبودن يافراد دكردن ين گروه كار ميكه در ا يگريد ديدون خوان و اسات
 ينم ،بود يدانشگاه يشده  يزيو قالب ر يبا تفكر غرب ياما چون كاستاندا فرد. را گوشزد كرده بودندموضوع ن ياستاندا او بارها به ك

ان همان طور دون خو! خود را درست بداند ياشت مثال علمكرد برد يم يرد و سعيح خودش بپذيرا در همان قالب صح يخواست آگاه
و ذهني د يشد يهااز هم پاشيدگي جاد ياهان توهم زا شروع كرد تا با ايكاستاندا از گ ير ذهنييجاد تغيا يبرا ،ديواندكه در مقدمه خ

  !م كندياو را به زور وادار به تسلذهن  ،بير عجيتصاو
با قدرت دون خوان تاد ك اسين روش ها تنها با حضور ين بود كه ايها به آن توجه نداشتند ا يرانيكه ا فوق العاده مهم ياما نكته 

به خورد  يدون خوان آنقدر قدرت داشت كه اگر زهر. استاندا منحصر به كاستاندا بودندك ينات او براياز تمر ياريبس. قابل تكرار بود
د روشن جايا يرادون خوان اغلب ب. كند يپاكساز يرات منفيرا از تاث او يهاله  يو سرعت بدن و كالبد ها يبه سادگ ،داد يكاستاندا م

. گذاشت يكاستاندا م ينه يس يرا رو ين درد گاها سنگيتسك يا براي ،زديضربه م او ين كتف هايبه كمر و ب ،در كاستاندا ينيب
كه دون  ييتا جا! مي شده استرات او ييا ضربه باعث تغيكرد كه آن سنگ  يفكر م ،ديان رسيكه آموزشش به پا يزمان يكاستاندا حت

نحرف م ين حركات فقط برايدادم و ا يخودم انجام م ين كار ها را با قدرت درونيد كه من تمام ايبه او بگو يخوان مجبور شد علن
ك يك سنگ ي يا اگر بجاي. جاد كنميرا در تو ا ينيتم روشن بتوانس يم يچ ضربه ايو اال بدون ه. كردن ذهن متعصب تو بوده است

  .ر را داشتيثدادم همان تا يقرار منه ات يس يسطل آشغال را رو
  :ن بود كه يگر ماجرا ايد يجنبه 
آن روزگار  يو غرب ييكايرا به زبان آمر يحيرات صحين و محدود بود و كاستاندا نتوانست تعبيار نماديزبان سرخپوست ها بس )1

  .شكل گرفت يل فرهنگين تبديدر ا يطار غليده بود بكار ببرد و موضوعات بسيكه د يميتعال يبرا
 ياز آموزش ها ،توسط استادش انجام شد او يشكستن مقاوت ها و تعصبات ذهن يكه برا ييت ترفند هاكاستاندا نتوانس )2

 .كرد يقت دون خوان تلقيآموزش و طرز بدهد و آن ها را جزو يتم ياصل

ريقت انتقال طان  و يقت خود به جهانيطر يمعرف يك واسطه برايشتر از او بعنوان يب ،ون خوان عالوه بر آموزش كاستانداد )3
 .كرد ياستفاده مسالكان مبارز به نسل هاي ديگر، بدون نياز به حضور خودش 

ر يياصطالحات آن تغ يكرده بود و حت يار كميرات بسييتغ ،تولتك باستان يپوست هاقت دون خوان از زمان سرخيطر )4
ار يو انحرافات موجود در آن بسل رفع اشكاالت ين دليبه هم. ار محدود بودياو بس يگروه آموزش نينكرده بود  همچن يچندان
ضعف ها و  يرادا يك ها و تعالير ارگانينه غيبخصوص در زم( .باشد يم يك خاصيانحرافات تئور ياز بوده و داريناچ

 ).گرچه شناخت چهره واقعي اساتيد تولتك و اهداف دروني آن ها بسيار سخت و پيچيده است .است يتباهات بزرگشا

آن ها تمام . ق نداشتنديو بصورت دق ،هيال 9ر را د يانسان يك هاله هايتفك ييتوانا ،تولتكد ينان عصر جديروشن ب يحت )5
عمل و ك ي يشتر از آن كه چگونگيآوردند و ب يبدست م يشخص يخطا و با تجربه هاش ويآزما يانش خود را از روش هاد

 .هدف آن ها بود ،قدرت بدست آمده ،شان مهم باشديعواقب آن برا

 يداشتن علم شرفت ويعدم پ ،شود يو درون گرا انجام م يباستان يكوچك كه آموزش آن ها به سبك ها يگروه يالبته برا )6
 .است يعيطب يجامع امر
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  : چند نكته از زبان اساتيد تولتك

كه مانند  ،دده شده انيمداومت و عزم ورز ، يمطلق هستند و چنان در آگاه يمبارزان آزاد) ديرت دوران جديصاحبان بص( :دون خوان 
  .ننديگز يخودشان بر م ،ن جهان يا ش را ازيمت خويدر عوض لحظه و روش عز ،شوند ياد مرگ نميشكار ص ،ريناپذر مردمِ فيسا

  .ار مبتكر باشديد بسيق معرفت بايرسلوك در ط يانسان برا :دون خوان 

 ياز ما منفك نم ،ميشو يل ميرت نايصاحبان بص يينايكه به مقام ب يزمان يما حت يكه لغزش ها يد فراموش كنينبا :دون خوان 
  .شود

ز را يزما همه چ. م باشدين مفاهييتب يبهتر برا يهاراه  ين است كه همواره در جست و جويفه انسان درون بين وظيا :دون خوان 
  .ديف نمايش را توصيت خويمدد آن رود تا به ينو فراگ يشه هاير است واژه ها و اندين ناگزيكند و هر نوآموز درون ب يدگرگون م

  .اعتماد نكن ياحساس يافت هايبه درچ وقت يه :دون خوان 

ا كه چر ،كرده اند يم يفاحش يا شوخي ،اندكودن بوده  يليا خي ،دنديه آن قوه را به نام عقاب نامنان كيآن گروه از روشن ب :خنارو 
  !اندازند  يفضله هم م ،گذارند يعقاب ها فقط تخم نم

  
  

  :جه ينت
 يها يريالف موضع گاما برخ ،ستين يمورد عالقه آن ها شك يه هانيزم يد تولتك در برخياسات يعمل يها ييگرچه در توانا

ك دست ي جسور ييآن ها فقط به مانند بچه ها. تندو علم اعمال خود داش يبر چگونگ يار كميآن ها اشراف بس ،جيرا ياحساسات
عرفان  يريادگي. ا از خود سوال بپرسنديبكنند  ين توجهيات آن كوچكتره مضرنكه بيبدون ا ،زدند يج ميمه يبه كار ها
ر يغ يو آگاه يبا همان قدرت روح ييبدون حضور استاد ها ،نهفته در آن يعالوه بر صدمات ذاتبه روش دون خوان  يسرخپوست

ه به گفته دون خوان ، روش سالكان نكيضمن ا .شمار خواهد بود يان و انحرافات بيپا يجه آن صدمات بيممكن است و تنها نت
  .ستند ين يب و نقصيع يا بيمطلق و  يد خودش ، روش هايبه تاك يپس روش ها. ل داردياز به رفع اشكل و تكميهمواره ن

و تمام شرايط  شياما جانب انصاف را بايد رعايت كرد كه اساتيد تولتك  انسان هاي كاملي از ديدگاه تسلط بر خو 
  .ر اثر هوشمندي و جسارتشان، به موجوداتي شكست ناپذير تبديل شده بودندبيروني بوده و د

  

ز يگر مكاتب نيد يتوان آن ها را برا يبود كه م ييباال سرفصل ها يمثال ها :مهم 
ق يدق ينيه روشن بيكه بر پا ي، هر مكتب ينان حرفه ايدگاه روشن بيدر د. م داد يتعم

ح يها تشر يدن انرژيه دياعمل و اتفاقات را برپا كارها و ياينبوده، و نتواند تمام زوا
  .شود يشناخته م يانحراف يكند، مكتب

  
  !ديريخودتان نپذ با چشم سومت يق و موشافانه توسط عقل و رويدق يرا بدون بررس يچ حرفيه  :تذکر
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  جهان بيني سالک مبارز آگاهي

  

هان بيني روشن بينان مبارز مقاله قبلي را بطور كامل و دقيق درك كرده باشيد، چون پايه  واساس ج 4مقاله بايد حتما براي درك اين 
  .مي باشد

. رژي را تعريف كرديمدر مطالب گذشته خوانديم كه انسان ها داراي بدن هايي انرژيك هستند و سيستم كلي چاكرا ها و كانال هاي ان
تنها نشانه باز شدن كامل چشم سوم در . را به انسان مي دهد  "رويت"قدرت ) چشم سوم( 6همچنين گفتيم كه در هر كالبد، چاكراي 

ي كه هر اليه اين است كه شما بتوانيد هاله هاي خود و ديگران را بطور كامال ارادي، تكرار پذير و دقيق از درون و بيرون و هر زاويه ا
  .دلتان مي خواهد مشاهده كنيد

  
ا كه نتوان هر چيزي ر مي گويند روشن بينان مبارز. با چشم سوم شكفته شده مي توان هر چيزي را در هر اندازه و زمان و مكان ديد 

موجودي با تعريف كه ما تا كنون اطالع داريم هيچ  يغير فيزيك هاي هيچ روشن بيني در جهان فيزيكي و اليه .ديد وجود خارجي ندارد
  . پس خدايي وجود ندارد. نديده است "خدا"

ما مي دانيم كه اگر هر موجودي در هر كدام از جهان هاي موازي كالبدي نداشته باشد، به هيچ وجه نمي تواند با آن جهان ارتباط 
يا روي آن تاثيري  ردهياي مادي ارتبط برقرار كد با دني، ديگر نمي تواندشما بميرجسم مثال اگر . برقرار كرده و يا تاثيري روي آن بگذارد

، اُم وجود دارد و قابل رويت است n ه در طبق مبا فرض غلط اگر بگوييم موجود قدرتمندي كه اسمش را خدا مي گذاريحال . بگذاريد
  .ص، و از تعريف خدايي ساقط مي باشدبدليل عدم دسترسي به اليه هاي زيرين موجودي ناق

و وابسته به هيچ موجود و نيروي بنده نمي خواهند برده، . خدا نمي خواهندسالكان مبارز اصال ! سالكان مبارز است از آن مهم تر هدف
د كه براي رسيدن به اين هدف بايد تنها سالكان روشن بين دريافتن. آن ها به دنبال آزادي و استقالل مطلق خود هستند. باشند بيروني
  .تفكر خود باشند متكي به نيروهاي دروني وو تنها 

اين است، كه هوا را نمي توان ديد اما وجود دارد، خدا را هم نمي  بكار مي برندي كه حضرات ه آميزسطاستدالل هاي سفنمونه اي از 
  :در صورتي كه ! توان ديد اما وجود دارد

 .با چشم سوم همه چيز را مي توان ديد - 1

احكام هم تعيين نمي  ويم، برايمان وحي و دين و پيغمبر نازل نمي كند،ما از هوا دستور نمي گيريم، برده و بنده او نمي ش - 2
تازه برعكس، ما هر طوري دلمان بخواهد از هوا استفاده مي كنيم، آن را هدايت يا آلوده كرده و براي اهداف مختلف . كند

 .خود به كار مي گيريم

 !بندگي و بردگي نمي خواهند ،سالكان مبارز - 3

  
ايي كه بعد از مطرح كردن اين جهان بيني پيش مي آيد اين است كه پس اين همه اديان و مرسولين و مبعوثين يكي از اولين سوال ه

   از كجا آمده است؟
ارگانيك ها داديم و گفتيم كه همان طور كه در دنياي فيزيكي گروهي از موجودات  ردر مقاالت گذشته توضيح كاملي در مورد غي

يا  "انگل"اين موجودات را اصطالحا . وجود دارنددر جهان هاي غير فيزيكي نيز چنين موجوداتي هستند كه نقش انگل را دارند، 
از  ورد نياز براي ادامه حيات خود،اي تامين انرژي مرو مجبورند ب اين موجودات هيچ قدرتي نداشته .كرديمنامگذاري  "نيروي منفي"

انگل هاي غير فيزيكي . زنده ماندن به مكيدن خون ديگران نياز دارد طور كه يك كنه يا پشه براي همان. انسان ها تغذيه كنند
نيروهاي منفي موجوداتي هوشمند هستند كه براي اهداف خود برنامه ريزي ! هوش و شعورموجوداتي بدون قدرت هستند، اما نه بدون 
الف اراده كسي از انرژي او استفاده كند، انگل از آنجايي كه هيچ موجودي نمي تواند بر خ. هاي بلند مدت و بسيار پيچيده اي مي كنند

غير (بيروني اتها مجبورند با ترفند هاي مختلف كاري كنند تا انسان ها فريب خورده و خودشان اراده خودشان را به روي موجود
اين . ن نيروها مي شوديعني دقيقا انسان فريب خورده انرژيش را تقديم به نيروي منفي مي كند و بازيچه اي. باز كنند) ارگانيك ها

  .داستان، قدمتي به اندازه طول تاريخ بشريت دارد
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! بيننداديان ساخته و برنامه ريزي دقيق نيروهاي منفي هستند براي فريب انسان ها و باز كردن اراده آن ها به سمت نيروهايي كه نمي 
بايد كشته شده و يا  كيش اديان نباشد يا- سي كه همهر ك! نبايد فكر كردديدني نيست و به اصل خدا  به همين دليل خداي اديان

زيرا اگر سيستم تفكري انسان در اثر ! سلب مي كنندرا  اومختلف امكان زندگي و آزادي و در اجتماع به راه هاي  و مترود است سنج
بر  فو فرقه هاي مختل ادياندليل به همين  !زياد استو تناقضات بسيار شدن فريب ها  برمال، امكان وسعت يابد با تفكرات ديگر ارتباط

كه همگي  ،احكام مشغول كننده ذهن و تقليد بنا شده اند ترس و شعف ها، احساسات، پايه اطالعت، بندگي، تلقين و دستور پذيري،
  . كننده ي خوراك انرژيك نيروهاي منفي هستندتامين 

ين ا نيروهاي منفي شاد و خوشحال، از ،ينيد و در پشت پردهكه نمي ب يا تقديم مي كنيد به خدا و ديگر موجوداتشما انرژي خود ر
 فلاي مختغذاي بدون زحمت به دست آمده، به مصرف آن پرداخته و روز به روز ذهن انسان ها را بيشتر فريب داده و بيماري ه

اي انرژيك، هاله بيني و هيچ كجاي اديان خبري از روشن بيني، چشم سوم، تشريح بدن ه .جمسي و كالبدي براي او ايجاد مي كنند
هندي ها، چيني ها، آفريقايي ها  در صورتي كه روشن بينان مكزيكي، شمن هاي اينكا در قلب آمازون، تبتي ها،. نيروهاي دروني نيست

 گيو فرهن د و اين موضوع هيچ محدوديت تاريخي و جغرافيايين زيادي از ابتداي تاريخشان داشته انروشن بينا ،آزاد و ديگر اقوام
  .شته استندا

مي را فريب داده و واسطه انحراف ديگر انسان ها ) جوگير و احساساتي يا حتي روشن بينانِ(نيروهاي منفي انسان هاي غير روشن بين 
، دادن اطالعات مختلف از هاي هدايت شده رويا بيني ،نوراني ديدن نور ها، موجودات زيبا و بالدار و عجيب در توهم سازي. كنند

لقينات از طريق كالبد مكالمات ذهني مختلف و ارسال ت ،و آينده و ديگر موضوعات كه همگي اثر چاكراهاي خود انسان هستندگذشته 
تمام به اصطالح معجزات انجام شده نيز دقيقا توسط . دوكه به اسم وحي و پيغامي از طرف خداي ناديدني انجام مي شهاي انسان 

رده و با هدايت نيروهاي منفي اتفاق افتاده اند و امروزه مي بينيم كه تمام اين كار ها توسط نيروهاي دروني همان افراد فريب خو
  .كساني كه نيروهاي دروني خود را تقويت مي كنند به سادگي در تمام دنيا در حال نمايش است

حتي هيچ انسان احمقي وقتي . هستندبلكه داراي هوش و تفكر ! يادمان باشد كه نيرو هاي منفي موجوداتي احمق و عقب افتاده نيستد
بلكه مدت هاي براي ! گويدبطور مستقيم به قرباني خود نمي مي خواهد كسي را فريب داده و مورد سو استفاده قرار دهد، اين مطلب را 

ين خود را وارد او بذر پاشي كرده و دام مي گستراند، اعتماد سازي كرده و در البالي هزاران موضوع صحيح و سطحي، انحرافات بنياد
   .ذهن قرباني مي كند

 براي تشخيص فريب از حقيقت داريد؟ از كجا فهميديد ين و پيغمبران نپرسيد كه چه مالك و معياري هيچ وقت كسي از مرسول
 ؟نمي كنددر انتقال مطالب اشتباه يا ستنده ي وحي با شما ارتباط گرفته، اوال موجودي مثبت و خير خواه  بوده موجودي كه بعنوان فر

ثانيا چگونه مطمئن شديد كه اين موجود از طرف خدا آمده است؟ و چگونه صحت ادعا و ارتباط او را بررسي كرديد؟ يي را كه هرگز 
  وجودش كسي نتوانسته اثبات كند، 

 يسطحتلقين پذير و  فقط افراد. هاله بينان حرفه اي بودند، نه از نحوه تشخيص فريب ها اطالعي داشتندهيچ كدام از پيغمبران نه  
او را به بازي گرفته براي اشاعه اهداف خود  انسان خود با نيروهاي درونيو ديگر موجودات سلطه جو، بودند كه انگل هاي روحي  ينگر
   .به كار گرفته اندر دنياي فيزيكي د

كه در لحظه اي ديگر و در مورد تمام  آيا به فرض راستگو و عالم بودن يك فرد درباره موضوعي در زمان حال، مي توان نتيجه گرفت
موضوعات ديگر، اين فرد عاري از اشتباه بوده و عالم و آگاه به تمام زواياي بحث مي باشد؟ با چه ابزار و مالكي ديگران ادعاي فرد را 

ي بر درست و بي مورد بررسي قرار داده و از صحت گفته هايش مطمئن شوند؟ آيا اين منطقي است كه به صرف ادعاي خود فرد مبن
  روش و گفته هايش، او را در تمام جوانب انساني معصوم، بدون اشتباه، غرض و آگاه مطلق بدانيم؟ اشتباه بودن

   
ي  ، بررسي انرژي ها با چشم سوم كامال باز شدهتوسط هر شخص تنها راه تشخيص فريب از حقيقتدر ديدگاه روشن بينان حرفه اي 

در اين روش كسي كه چشم . شم سوم به سادگي قابل تشخيص استدروغگو ها با چانرژي  ياي منفي كالبد نيروها .باشد يم خودش
سومش فعال نباشد، هرگز نمي تواند صد در صد از صحت چيزي مطمئن شود و همواره در كارهايش درصدي از ريسك پذيري را 

ايد با آن كنار آمده و ابزارهاي ديگر كسب آگاهي، با خواهد داشت كه امري اجتناب ناپذير است و تا زمان بازگشايي چشم سومش ب
  .كنترل عقل و منطقش، براي كاهش اين ريسك بهره ببرد

  



   3 صفحه ....................................................................................................................................  جهان بيني سالك مبارز آگاهي 

اسير غرور يا احساسات  ،، و تفكر دقيق در مورد دريافت هايشفه اي بجاي رويت كردن با چشم سوم يك هاله بين حراگر حتي  :نكته
اي بررسي دقيق انرژي ها و جزيرا به . ا و اطالعات غلطي را كسب مي كنديرسازي هشود، به سادگي فريب خورده و تلقينات و تصو

قدرت روشن بيني تنها يك . يادمان باشد كه تفكر و شعور از قدرت جداست. (شده است خودبزرگ بينيمطالب از تمام زوايا، اسير 
ردي كه نمي خواهد حقيقت را بداند، پس دريافتي هم نخواهد مانند ف. ندارد ، يا اراده ي غلط اوابزار است و ربطي به سطح فكري انسان

  ).داشت
علتي هر معلولي ( !همه چيز را خدا آفريده، خدا از ازل تا ابد بودهاست كه  اين ،حضراتاستدالل هاي رايج و تلقيني يكي ديگر از 

ا راهي براي فرار از عدم توانايي پاسخگويي به اين حقيقت اين جواب تنهدر اما  !) ستاو خودش علت العلل ! ندارد علت اما خدا... دارد
يا جهان هاي موازي نمي ديگر موجودات چطور خدا  مي تواند ازلي و ابدي باشد، اما "و  "خدا را چه كسي آفريده؟"سوال است كه 

ي كه جهان بيني هاي غير روشن از آنجاي(! موجودات هم مي توانند راگر خدا مي تواند ابدي باشد، ديگ.  "ازلي و ابدي باشند؟ توانند
  .)غير واقعي است، از پرداختن بيشتر به جزئيات و اتالف وقت مي گذريم و  بينانه مبتني بر مفاهيم انتزاعي، ناديدني 

  
   "؟است ه كسي آفريدهچجهان را ": تفكري تلقيني و خطي است مربوط به ،كه پيش مي آيد مهميسوال 

به غذاي خود  از اين روش تا سعي كرده اند ذهنيات مورد نظر خود را به انسان ها تلقين كنند ،شربحيات طي تمام در نيروهاي منفي 
به همين دليل اغلب  .)دهند يكاستاندا، متجاوزان ذهن خود را به انسان مكارلوس نوشته  ير دون خوان در كتاب هايبه تعب(. برسند

طوري كه هست، با جهان بيني خود  ي و بي نهايت را همانجهان هاي مواز انسان ها داراي سيستم تفكري خطي هستند و نمي توانند
به دنبال انسان ها هميشه . چرخه و ازلي و ابدي بودن قابل درك نيست! در جهان بيني خطي بي نهايت قابل درك نيست. درك كنند

ه و از چه اين مي گرديد كه چه كسي آن را كشيدال مثال اگر به شما يك دايره نشان بدهند، دنب. نقطه شروع و پايان اتفاقات مي گردند
كه هست، بدون نياز به  يطور ؟ اما در تفكر سالكان درك بي نهايت وجود دارد و مي توان اين دايره را هميننقطه اي شروع كرده است

بي نهايت و  ،انرژي و ي نداشتهيادر آن ها زمان و مكان معن وسادگي قابل تجربه هستند  زيرا جهان هاي موازي به. ي پذيرفتهيچ خالق
  .هميشگي وجود داشته است

  
هر اليه بازه معيني از فركانس . ست و هيچ ابتدا و انتهايي ندارداهر جهان براي خودش يك بي نهايت  ،آگاهي درجهان بيني سالكانِ

ادمي با هم داشته باشند، چون فركانس تمام اليه ها دقيقا روي هم و در يك مكان قرار دارند، بدون اينكه تص. مي باشد ي انرژيها
مانند اين كه در هواي اطراف شما انواع ملكول هاي گازي، طيف هاي مختلف نور، امواج موبايل، راديو، . هم متفاوت است اانرژيشان ب

م تاثيري داشته تلويزيون، ماهواره، و بي سيم هاي مختلف و امواج الكترو مغناطيسي در يك مكان وجود دارند، بدون اينكه روي ه
   .شما نيز براي دريافت هر كدام بايد دستگاه تبديل مخصوص همان فركانس را داشته باشيد. چون فركانس هايشان مختلف است .باشند
از درون  يچ تصادميتوانند بدون ه ين علت كالبدها ميبه هم. باشد يكامال منحصر به فرد م يفركانس ين كالبد هر انسان دارايهمچن
  .عبور كنند گريهمد

 هكنندو تبديل ، تقويت جمع كنند سيگنال با مشخصات معين ، شما به يك ديشامواج ماهواره ايرويت محتواي براي نمونه براي  
  .، رسيور و مبدل سيگنال، دستگاه تلويزيون و پخش كننده صوتي نياز داريد)LNB(فركانس مخصوص در نقطه كانوني

كالبد هاي شما گيرنده هاي مخصوص همان اليه هستند و هر چاكرا طيف معيني از . طور است در مورد جهان هاي موازي نيز همين
پس . مركز چاكراها محل تبديل فركانس هاي مختلف به يكديگر مي باشد. دهد مي فركانس موجود در آن اليه را جذب كرده و عبور

سطح پس ما بي نهايت . كامال پاكسازي شده و شكفته باشند براي دسترسي صحيح به آگاهي هاي هر اليه ، بايد چاكراهاي واسط شما
موجود داريم كه هر كدام در نوع خود بي نهايت هستند و تنها چيزي كه آن ها را از هم مجزا مي كند، طيف فركانسي انرژي  انرژيك

  . آن هاستدر 
  

روشن بين همواره در پي كشف و  هستند كه سالكانِ شانتمام انرژي هاي هر اليه داراي خاصيت ها و قوانين يكساني در مورد كاربرد
انرژي از خود هوشمندي ندارد، بلكه خاصيت هايي دارد كه هاله بينان آن ها را رويت و كشف كرده و براي  .بوده اندكاربرد بيشتر آن 
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ديگر خواص نمك را كشف انسان اين خاصيت و . مانند عنصر نمك كه يكي از خواص آن شور بودن است. اهداف خود بكار مي گيرند
  .كرده و از آن براي اهدافش استفاده مي كند

اين چرخه . انرژي استآورنده اي ندارد و جزئي از ذات  ست كه نياز به هيچ بوجودوين دروني كائنات اكحركت و ت ،يكي از خاصيت ها 
دقيقا همان اتفاقي كه در طول چرخه ي حيات . دتكويني جهان ها تنها به موجودات قدرتمندتر و متكامل تر اجازه ادامه حيات مي ده

  . بر روي كره زمين افتاده است
فرض كنيد در ابتداي . ي ساده تر استفاده مي كنيم و تا سطح همان ذهنيت خطي پايين مي آييماز مثال ماجرا ملموس شدنبراي 
اين ماده متراكم شده و كهكشان ها و ستاره . تتمام جهان يك ماده خام بي نهايت اس. چرخه تكويني در جهان فيزيكي هستيمع وشر

، و بعد دائما نوع موجودات تفكيك پذير تر شده ).رخ مي دهداين اتفاق همزمان در اليه هاي ديگر نيز ( مي دهد تشكيل ها و سيارات را
و شايد موجوداتي با تكامل  انسان، گياهان، بعد حيوانات و موجودات زنده تك سلولي، بعد از عناصر. گردديافته تر مي - انرژيشان ساخت

  !بيشتر
كامل  ها و كونداليني باالتر رفته و تعداد كالبد ها و دستگاه انرژيك آن اتانرژي ها ساخت يافته تر شده، آگاهي موجوددر هر مرحله  

بكار گرفته  درت هاي درونيش را كرده و ق انسان تا اتمام چرخه تكويني فرصت دارد كه يا شعور مورد نياز را پيدا در پايان. تر مي گردد
ام خي آزاد شود، يا بعنوان موجودي بي شعور و بي ارزش، به روش هاي مختلف نابود شده و به انرژو  و از چرخه خود را بيرون بكشد

  . و همه چيز از اول شروع مي شوددر چرخه قرار گيرد  رهاوليه تجزيه مي گردد تا دوبا
  

تاجايي كه ما توانسته ايم اطالعات بدست آوريم، . براي انسان دارند كه قابل تعويض مي باشدكالبد ها فقط نقش يك لباس را 
يعني كالبد هاي مختلف به واسطه اتصال انرژيك به . كونداليني چيزي است كه باعث هويت و تحركت پذيري كالبد ها مي شود

ين اتصال قطع گردد، آن كالبد بصورت فلج و نيمه خودكار در مي كونداليني توانايي حركت و آگاهي پيدا مي كنند و اگر به هر نحوي ا
 نها مي دانيم كه كونداليني نابودو ت اما در مورد اينكه خود كونداليني چطور شكل گرفته فعال اطالعات دقيق و قابل ارائه اي نداريم. آيد

  .و تجزيه نمي شود و روندي رو به رشد را دائما طي مي كند
  

  .با جهان هايي طرف هستيم كه ترحم و حرف هاي رمانتيك و انتزاعي در آن ها جايي ندارد لكان روشن بين در ديدگاه سا پس
در جنگلي مملو از حيوانات درنده قرار داريد که براي تمايالت دروني خود به هر شکلي سعي مي کنند به شما شما  

  .آگاهي درونيتان آزاد هستيدبه ميزان قدرت و شما ! ه و مورد استفاده قرارتان دهندتزور گف

اين موضوع را درك كرده، بدون اينكه منتظر كمك كسي باشد، جسورانه براي استقالل و آزادي مطلق خود  ،آگاهي مبارزِ يك سالك
  .مبارزه مي كند و همواره در حال حركت به سمت بي نهايت بوده و تمام ابزار ممكن را بكار مي گيرد

 يط را تغيير بدهيد يا با لزوما باديدگاه قانون جنگل براي كل هستي، بدين معني نيست كه شما بايد محشايان ذكر است كه پذيرش 
همانگونه كه در طبيعت ديده ايد، يك موجود قوي . شما بايد تنها به خودتان و درونتان بپردازيد! بلكه دقيقا برعكس! ديگران بجنگيد

بينند، ديگران به واسطه ي قدرتي كه درون او مي . ش درگير باشدمام موجودات اطراف خودنياز ندارد همواره با ت) مانند شير يا ببر(
جنبه ي . تنها درگيري هاي كوچكي با هم رده هاي خود دارد )شير يا ببر( .به سرشان خطور نمي كند خود به خود خيال مزاحمت

شكل است، برآيندي از تفكر و اراده ي اكثريت موجودات  ديگر اين داستان، پذيرش اين واقعيت است كه اگر جامعه و كائنات بدين
شما نه مي توانيد تفكر و اراده ي ديگران را به زور عوض كنيد و نظرتان را تحميل كنيد، و نه از لحاظ قوانين . درون آن مي باشد

  . انرژيك مجوز چنين كاري را داريد
به  و حركت هاي قهرمان مĤبانه، اي درگيري با اجتماع و طبيعتكه هست مي پذيرد و بجيك سالك روشن بين حقيقت را آنگونه 

  .سرنوشتش مي پردازدو پيدا كردن راه حل هايي براي مصون سازي خود از محيط و كنترل هرچه بيشتر  تقويت درون
  

تدالل كه ما اجازه نداريم در بسياري از سبك هاي مثال عرفاني، ديده شده كه افراد را به گياهخواري سوق مي دهند، با اين اس  : نكته
اشتباه فاحش اين تفكر در اين است كه اگر قرار باشد انسان از موجودات ديگر . جانوران ديگر را بخوريم و نوعي گناه محسوب مي شود

و گونه هاي همانطور كه حيوانات روح دارند، گياهان . تغذيه نكند، هيچ تفاوتي ميان حيوانات، گياهان و حتي تك سلولي ها وجود ندارد
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چه گياه بخوريد چه حيوان، انسان نيز مانند ديگر موجودات دائما در حال تغذيه از ديگر . ديگر حيات داراي روح و حيات هستند
  .موجودات زنده و عناصر طبيعت است

ت داراي نوعي هسته آگاهي و اال تمام كائنا. تنها تفاوت ميان انسان و گونه هاي ديگر موجودات، در اندازه ي قدرت و تكامل آن هاست 
شايد باور اراده داشتن . با هم نوعان خويش را دارند) حداقل(بوده، و تمام موجودات زنده داراي اراده، تفكر، و قدرت تكلم ) كونداليني(

ري براي ديگر موجودات از همه سخت تر باشد، اما حقيقت تفكري كه انسان را تنها موجود صاحب اراده و تفكر مي داند تفك
  .خودخواهانه است

امروزه در بسياري از تحقيقات بر روي جانداران، به اثبات رسيده كه گونه هاي حيات غير انساني نيز قدرت يادگيري، تفكر، انتخاب و  
 نشانن ها و نهنگ ها براي هم نوعامي دهند، دلفي زندگي ميمون ها به بچه هاي خود آموزش. انتقال آموزش به هم نوعان خود را دارند

  .جانسپاري مي كنند و حتي گياهان خود را به تدريج با شرايط مختلف وفق مي دهند
قبل، به جنين  نسلِ مي شود، در حقيقت انتقال روح مردگانِ هاي مختلف در علم از آن ياد چيزي كه به اسم انتقال غريزي بين نسل

ثال يك ماهي آزاد مسير يك رودخانه معين را با سختي زياد به بعنوان م! هاي نسل بعدي، با يادآوري تجارب زندگي هاي گذشته است
اما نسل هاي بعدي دقيقا همين . تخم ريزي كرده و بعد مي ميرد. سمت باال طي مي كند و به محل تخم ريزي معيني بر مي گردد

هنگاه بيرون آدم از تخم پشت  همين طور بچه هاي الك! مسير را تكرار مي كنند، بدون اينكه از والدين خود آموزش ديده باشند
به همين ترتيب انتقال روحي آموزش ديده در زندگي هاي گذشته، به درون جسم جديد، . مادري را نمي بينند كه از او آموزش بگيرند
  .مي گردد) غريزي(باعث ايجاد آگاهي هايي به اصطالح فطري 

بدين معني كه هر زمان  .نشات مي گيرداراده و تفكرشان  نيز از قدرت رفتاري و فيزيكي در نسل هاي مختلف موجوداتتكامل 
او خواهد شد كه  و كونداليني ه ي او باعث تغييرات هاله هاموجودي از وضعيت فعلي خود ناراضي باشد و خواستار تغييري بشود، اراد

جهش و تكامل . خواهد شدنيز  در نهايت بسته به تكامل قبلي اش، زماني طول كشيده و اين تغييرات دروني موجب تغييرات جسمي
بين نسلي توسط جسم موجودات شكل نمي گيرد، بلكه اين تغيير ابتدا بايد در روح او اتفاق بيفتد و توسط تداوم اراده ي آن موجود، 

براي  اين روند تغيير و تكامل جسمي تا آنجا ادامه پيدا مي كند كه موجود درك كند كه. اين تغيير منجر به تغيير جسمي مي شود
بيشترين امكانات و  ، در باالترين سطح كالبدي خودو تعالي نيازي به بازگشت به دنياي جسمي يا سطوح پايين تر نداشته پيشرفت

  .شته و تنها با اتكا به قدرت هاي درونيش مي تواند به تمام خواسته هايش برسدآزادي عمل را دا
    

  !ديريخودتان نپذ با چشم سومت يه توسط عقل و روق و موشافانيدق يرا بدون بررس يچ حرفيه  :تذکر

  
  



  1صفحه . ......................................................................................................................................................هفرزان شفاگر شمن كتاب از ييها دهيگز

  "فرزانه شفاگر شمن" کتاب از ييها دهيگز

 

 در کتاب ي سندهينو ريتفاس و است شده بازگو ينيب هاله دگاهيد از که باشد يم مذکور کتاب از ييها قسمت ريز متن

 .باشد ينم ليدخ آن

 }است مطلب بهتر درک يبرا ما يليتکم حاتيتوض ومهيگ درون يها نوشته{

 : "فرزانه شفاگر نشم" کتاب در لولدويو آلبرتو دکتر

 

 پخش بدنشان سراسر در سرطان که اند شده باعث فقط تومور، يرو" يدرمان يانرژ" با و اند داشته سرطان که ام دهيد را ياشخاص  ‐

 تيرو بدون دادن يانرژ که يمعن نيبد{ . کند يم رشد يانرژ از يخاص يها  شکل در سرطان که اند کرده کشف ينابر با آنان. شود

 .}شود يماريب توسعه و ييجابجا باعث درمان، يبجا تواند يم ،يانرژ

 .زد صدمه زين آنان به توان يم کرد، ياري يانرژ يشفا با مردم به توان يم که اندازه همان درست که بردم يپ  ‐

 مادر ديشد يارميب موجب و داشته نگاه متصل خودش کالبد به را دخترش کالبد يوابستگ ليبدل دخترش، مرگ از پس يمادر{  ‐

 ،اوينوران نديفرا يط.  بود دشوار کردن رها نيا شيبرا. سپرد شفاگر به و کرده رها را دخترش مادر  جلسه نياول در}  .بود دهيگرد

 شده جدا نازک حجاب کي توسط فقط او از دخترش که داشت را تجربه نيا يو کرد، مشاهده تيابد به يا دروازه بعنوان را مرگ

 يانرژ ي حوزه در يپارگ نيا. بود شده وارد آن از دخترک که ميبست را او تابان يانرژ ي حوزه ي شده باز قسمت آن ما سپس. است

 .بود مزاحم يها يانرژ و طلب فرصت يروح موجودات دعوت يبرا يمکان باز زخم کي چون اون

 درمان اي و پنچر ريتا کي يريپنچرگ مانند اشد،ب يم مشکل يرونيب بخش نمودن درست با رابطه در و است يميترم کردن معالجه  ‐

 . مار شين

 و مباشران آنان که دانستند يم ها سرخپوست اند، شدن رانده بهشت يا افسانه باغ از که بودند باور نيا بر ها يياروپا که يحال در  ‐

 .کردند يم حبتص زمزمه پر يها کوه و پرخروش يها رودخانه با هنوز آنان. هستند باغ نيا يها داريسرا

 زمان آغاز در بزرگ انفجار زمان تا عقب به را شيخو وجود ينوران يها نخ که کرد يم ادعا او}  لولودويو ينکايا شمن استاد{   ‐

 شکل آن به دوباره ما هانيک که يزمان آن، يورا زين و.  است کرده تجربه شد خواهد که را چه آن ندهيآ در زين و است کرده دنبال

  .گردد يم باز شده خلق آن از که يزينگا شگفت
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 يروين يموجوِد انگل. ک زن خانه کرده بوديتابان  يانرژ ين روح درون حوزه يا. دميک موجود متجاوز را دين بار من ياول يبرا -

  .ديمک ياو را م يزندگ

  .نميب يرا م يت است که من انرژين واقعيح دهم ايتوانم توض يآن چه را که نم -

رون يچک وار مانند بازوان اختاپوس از شکم زن بيا شش شکل پيناگهان پنج :  }"دون ادواردو" يلولدو از جلسه درمانيوگزارش { -

ن موجود را يا"  ادواردو. "متصل شد, دميد يرنگ که در کنار م يريشکل ش يده شده و به شکم ين بازو ها کشياز ا يکي. آمدند

. }شوهر سابق زن فوت کرده بود{.رديدخترش را به عهده بگ يتالش داشت سرپرستنمود که  ييبعنوان همسر سابق او شناسا

  .ق رحم به تو ملحق شده استيرساند، او از طر يب مين مرد به تو آسيزن گفت که ابه  " ادواردو"

 يکيزيکه توده ف يدر حال. گردد يا ماه بعد سرطان باز ميدارد، چند هفته  يک تومور را بر مينکه جراح يده ام که چگونه بعد از ايد -

  .است يماريطرح ب يتابان هنوز دارا يانرژ يا تومور برداشته شده است، حوزه ي

را که  يدر سطح پوست حرکت دارند و نقاط ييدر سراسر بدن حرکت دارد، نصف النهار ها يدر خطوط موج يهمان طور که انرژ -

 يتم حلقويهمانند س يانرژ ين نصف النهار هايا. کنند يگر متصل ميدکيهستند، به  يار کوچکيبس يش چاکراهايخو ي يدر جوهر

را به عنوان  ين نصف النهار هايکا ايآمر يپزشک ها. باشند يم يتابان انرژ يحوزه  يت هايآن ها رگ ها و آرتر. درون بدن هستند

ن اجرا يش اوليند که پنج هزار سال پيگو ينه ها مافسا. شوند يم يجار يشناسند که از درون بدن نوران ينور م يا نهر هاي" وزِدلوزير"

  .ننديدر سطح بدن را بب يشبکه ا يقادر بودند که نصف النهار ها يکنندگان طب سوزن

ا ينور  ياد داده تا شعاع هايش آموخته که با او يک را از مادربرزگ خوين تکنيح داد که ايتوض} نکايا ياز درمانگر ها يکي{او  -

  .شود يجار يرا که توده اند را ماساژ دهد تا نور بتواند دوباره به راحت ييند و جاهايطولِ پوست بب را در"  ِسک ها"

. درختان چاکرا دارند يحت. وانات ، سنجاب ها و انسان هايح يچاکرا. رک ها چاکرا دارنديرجيج. هر موجود زنده چاکرا دارد -

ک درخت متحرک است، چون درخت ي يچاکرا. ز در انسان هاير  دارد و نستون فقرات آن ها قرا يوانات رويح} ياصل{ يچاکراها

  .ستون فقرات ندارد

  .ر شدن ما اثر بگذارديپ يبر چگونگ يتواند حت يما م ينوران يت انرژيفيک -

به همان  يتله حفاظيک پين غشا بعنوان يا. قرار دارد يبدن نوران" پوست"ا يتابان، غشا  يانرژ يحوزه  يه ين اليتر يدر خارج -

کنده  ين غشا همچون طرح هايها در ا يماريو ب يکيزيحوادث ف ينقش ها. کند يجسم است عمل م يوه که پوست غشا حفاظتيش

ک نقش يبا همواره يکنم، تقر يبرد کار م يرنج م يطوالن يماريک بيکه از  يماريکه با ب يوقت. شه، کنده شده انديشده بر ش

ا سال ها طول بکشد، و فرد نه تنها يتواند ماه ها و  ياگر آن نقش پاک نشود، بهبود م. را پژمرده کرده است يمنيستم ايس يکيانرژ

  .ش خواهد برديخو يبعد يرا به زندگ يت خواهد بود، بلکه آن نقش انرژيمستعد بازگشت به همان وضع
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 يهرگز نم يرا بفهمد، اما روان درمان} از همسرش{ييکمک کرده بود که موضوع جدا} ماريک بي{به سوزان  يسال ها روان درمان -

  .تواند نقش را پاک کند

اشاره دارند که در  يين شفاگر ها به استعاره به نقش هايکردم، کشف نمودم که ا يم يقاتيکه با شمن ها کار تحق ييدر سال ها -

  }گفتند يم ين خانوادگيکه عوام به آن نفر{. ابدي يان نسل ها انتقال ميم

ن کار را انجام دادم يا يوقت." دوم خود به درخت گسترش بده ياز نور را از چاکرا يچکيبا شکم خود انجام بده، پ"و گفت که ا -

آن را  يپوسته  يتوانستم نقش ها يم. ميگر هستيکديدر حال لمس کردن  ييبا درخت کاج دارد، گو ياحساس کردم تماس ذات

را که از شکم  ينوران يتوانستم رشته  ياز من خواست چشمانم را باز کنم، م" ويآنتون" يوقت. به درون درخت بروم يحس کرده و حت

  .نميرون گسترده شده بود را ببيمن به ب

ا از يداند و  يش جدا نمياو خود را از آرزو. ندارد ياعتقاد يانرژ يو نامرئ يان جهان مرعيا ميان بدن و روح يم ييشمن به جدا -

  .خود ينيروشن ب

ر يگر پيآنان د. ده انديرس يکيزيف يبه جاودانگ يدار کرده اند، حتيششم را ب يکه چاکرا ياسطوره ها آمده است، کسان يبرخ در -

با چشم سومِ  يفرد يتمام آروزو ها. نديو قدرت خود را ابقا نما يات، جوانيح يرويشوند، بلکه قادرند ن ينم يماريم بيا تسلينشده و 

  .وندديپ يت مين به واقعياره زميس يداشته باشند، برا يکسانيدگاه ياز شفاگران د يوسته، و اگر تعداديت پيدار شده به واقعيب

. ن ندارندياره زميا سياهان و يبا سنگ ها، گ يچ تفاوتيدانند که ه يشمن ها م. ر شکل استييتغ ييهفتم توانا يگر چاکرايه ديهد -

  .سرخپوست ظاهر شد يبايک زن جوان و زيبه شکل " دوناالرا"مان ياز مالقات ها يکيک بار در ي

ششم او هنوز فعال بوده و  يرا چاکرايز{. ر دارديسرشار از رنگ و تصو ياهاينا هنوز رويفرد ناب, انسان قطع شود ييناياگر عصب ب -

  }.را دارد يکيزير فيدن ابعاد غيد ييشش توانا يتوسط چاکرا

 ٣ک زن شفاگر شمن را به کمک خواستند و او پس از ي يحاکم شده بود، اهال يالو خشکس يک دهکده، قحطيپس از آنکه در { -

دند، او جواب يتش را از او پرسيده علت موفق يد هايش سفيکه ر يهنگام}ديدن باران گرديتنها، موجب بار يروز مراقبه در کلبه ا

ن خاطر بود که مجبور شدم به يبه هم. تعادل خارج شدمز از يشما آنقدر از تعادل خارج بود که من ن يدم دهکده يکه رس يزمان:"داد

  ."ديز به تعادل بازگشت و باران باريشما ن يدم، دهکده يمن به تعادل رس يوقت. رفته و به روزه و مراقبه بپردازم يکلبه ا

ن درس ها يکه ا يزمان .باشد يم ييگران بها يدرس ها يآورد، حاو يبا خود نزد من م يماريکه ب يدانم که هر زخم عاطف يمن م -

از ينکه نين برد، بدون ايتوان زخم ها را کامال از ب يو م{. دردناگ ندارد يتجربه  يدوباره  ياز به زنده سازيگر نياموزد، ديمار بيرا ب

  }.ت آن حادثه باشديا رويبه وقوع 



  4صفحه . ......................................................................................................................................................هفرزان شفاگر شمن كتاب از ييها دهيگز

 يسم يها يده اند و انرژيغفلت ورز يرنو يک پاکسازيخود پس از  يانرژ يده ام که نسبت به بستن حوزه يرا د ييشفاگر ها -

  .شوند يمار ميماران خود را جذب کرده و خودشان بيب

توانند  يم يسم يها ياز انرژ يسوزاند، برخ يتابان را م يانرژ يدرون حوزه  يها ياکثر انرژ ينور يند پاکسازيکه فرآ يدر حال -

د يبا{. زه کرديمتابول ينور يپاکساز نديفرآ قياز طر ست که آن را بتوانصورت ناممکن ان يشوند، و در ا يبا ماديستاله شده و تقريکر

 يگر نميه سنگ و چوبِ سنگ شده هستند که ديآن ها شب} .ها استفاده کرد ين نوع انرژيده تر و مخصوص ايچيپ ياز روش ها

  .سوزند

توان با  يها و موجودات مزاحم را نم يانرژ .برد يفرو م يستم عصبيخود را در س} ک پس از وروديانگل انرژ{ک موجود مزاحم،ي -

توانند در تمام بدن حرکت  يال هستند و ميرا آن ها سيز. ستاله خارج کرديکر يها يا خروج انرژي ينوران يه پاکسازيک اوليتکن

  .کنند

ک چاگرا يوجودات مزاحم به م. ر افتاده انديگر گين جهان و جهان ديان ايهستند که در م يافته ايمزاحم، ارواح تجسم ن يوجود ها -

آن ها ارواح سطح . شوند يزبان وارد ميبا م يانگل يک رابطه يکه به  ييجا. شوند يمتصل م يستم عصبيق آن به سيده و از طريچسب

  .باشند يم يانرژ ين هستند که مکنده ييپا

 يموجودات مزاحم م يبرا يآسان يتعادل ندارد، هدف ها يباز هستند و از نظر عاطف يو روح يکه از نظر معنو ياشخاص -

  }.باشد يم يه انگل ها همواره بعلت باز بودن اراده خود قربانيکه ورود اول ين معنيبد{.شوند

  .کنند يه ميتغذ يعصب يستم مرکزيچاکراها و س يمزاحم از انرژ يوجود ها -
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