من در حال مراقبه و مدیتیشن هستم .یکی از قوی ترین ابزارها و تکنیک ها برای کسانی که به دنبال
موفقیت هستند ،مراقبه است .مطمئن باشید که اگر از آن استفاده کنید نتایج بسیار زیادی را می گیرید.
امروز یک هدیه عالی برای شما داریم ،بنده یک مراقبه مخصوص را در سال  88تولید کردم که
.زحمت زیادی برای تهیه و تدوین این مراقبه کشیدم
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موسیقی این مراقبه تحت نظر آقای کارنگ عباسی از موسیقی دانان معروف و به نام بوده است که
دکترای موسیقی خود را از اکراین گرفته است و با نوت های چاکراها آشنایی کامل را دارد ،و در
حوزه انرژی ،رانا و پرانا کار کرده است ،تا فرازها و فرودها در این مراقبه به خوبی رعایت شوند.
مراقبه ای که ما واقعا ً به لحاظ محتوایی به لحاظ موسیقی برای آن هزینه و سرمایه گذاری زیادی
.صورت گرفت و منجر به کسب نتایج عالی برای کاربران ما شد
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اکنون من تصمیم گرفته ام که این مراقبه را از حالت فروش در سایت به حالت رایگان تبدیل کنم و در
اختیار عموم قرار بدهم که همه استفاده کنند .این مراقبه که ساعت  11شب و  6صبح در سراسر
کشور توسط جمع کثیری از دوستان که از سال  88تاکنون به جمع ما پیوسته اند در حال استفاده است.
در این مراقبه کاربران برای همدیگر دعا می کنند ،برای همدیگر انرژی ارسال می کنند و سطح
انرژی چاکراهایشان را باال می آورند و سطح بیوریتم خود را شارژ می کنند .تنفس پرانیک انجام می
دهند و نتایج خیلی شگفت انگیزی می گیرند .اگر می خواهید فروشتان بیشتر شود ،اگر می خواهید به
اهدافتان برسید ،اگر می خواهید به نیمه گمشده خود برسید ،اگر می خواهید آرامش را درک کنید یا اگر
.هر آرزوی دیگری دارید ،یکی از کانال های بسیار قوی انرژی ،مراقبه است
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به جرات می توانم بگویم یکی از بهترین مراقبه ها در سطح کشور مراقبه راز  4فصل است .مراقبه
ای که در ساعت  11شب انجام می گیرد .ساعت  11شب یک ساعت انرژیک است ،بسیاری از
مدیتورها و یوگی ها این ساعت را برای مراقبه انتخاب می کنند .گفته می شود که اگر شما در ساعت
 11شب در سطح آلفا یا خواب باشید ،هورمون جوانی در شما ترشح می شود .مسلما ً اگر خواب
نیستید ،در حالت مدیتیشن جوانی به شما باز می گردد و هورمون جوانی در شما ترشح می شود .بیایید
مراقبه کنیم من هم این مراقبه را که از  7قسمت تشکیل شده است تقدیم شما می کنم .این مراقبه با
سوره قدر شروع می شود انا انزلناه فی لیله قدر ،یعنی از خداوند طلب می کنیم بهترین تقدیر را برای
ما رقم بزند چون هر شب ما می تواند شب قدری باشد .پس امشب این مدیتیشن را شروع کنید و سوره
قدر را بخوانید و از خداوند درخواست کنید که به واسطه برکت این سوره تقدیر عالی برای شما رقم
بزند .شما در مرحله اول ،سوره قدر را می خوانید و در مرحله دوم وارد تنفس پرانیک می شوید ،با
نفس عمیق انرژی مثبت را به درون جذب می کنیم و ناخالصی ها را به بیرون می ریزیم و بعد از به
سراغ شارژ چهار چاکرای نیروی جسمانی ،احساسات ،تفکر و الهامات درونی می رویم و بعد روی
سیستم خود شفادهی و پرانای سفید و شفای درونی و بخشی از شفای کوانتومی را کار می کنیم و بعد
این انرژی عظیمی را در ما ایجاد شده است با سایر کسانی که در این لحظه همراه ما در این سینرژی
و آگاهی قرار گرفته اند ،تقسیم می کنیم و با آنها هم نوا می شویم و برای آن ها دعا می کنیم ،دعا می
کنیم برای کسانی که در این لحظه با آنها هستیم .گوینده به تمام این موارد اشاره می کند و موسیقی و
نوت هم شما را به همان سمت و سو می برد .جالب است برای دیگران دعا می کنیم و صدها و
هزاران نفر دیگر هم برای تحقق خواسته های ما دعا می کنند .و شما از این انرژی اضافه ای که به

واسطه شارژ چاکرا بدست آورده اید با جهان هستی و همراهان این مراقبه همراه می شوید و اتفاق
جالبی که بعد از آن می افتد این است که گوینده از شما می خواهد به مدت  68ثانیه روی هدفتان
.متمرکز شوید
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گفته می شود که اگر  17ثانیه بدون پرش به هدفتان فکر کنید یک جهش کوانتومی در راستای تحقق
بخشی از خواسته شما در این جهان هستی اتفاق می افتد و اگر بتوانید 4تا  17ثانیه که معادل  68ثانیه
است پیوسته تمرکز قوی داشته باشید به خلق خواسته هایتان نزدیک و نزدیک تر می شوید .تفکر شما
باعث خلق آن پدیده در این جهان هستی می شود ولی متاسفانه ما در افکارمان دچار پرش می شویم اما
باید تمام تالشمان را انجام بدهیم ،در این  68ثانیه روی هدف ،آرزوها ،خواسته ها ،دعا برای دیگران
.و یا هر آن چیزی که شما دوست دارید به آن دست پیدا کنید  ،تجسم کنید
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و نهایتا ً وارد قسمت شکرگزاری می شویم ،از خداوند شکرگزاری می کنیم ،شکرگزاری یکی از قوی
ترین ابزارهایی است که اگر از آن به درستی استفاده کنید اتفاقات باور نکردنی برایمان خلق می شود.
ما فقط این توصیه را از دیگران می شنویم ولی به آن عمل نمی کنیم ولی هر موقع به درستی از آن
.استفاده می کنیم برکت و نعمت و فراوانی به زندگی مان وارد می شود
کل موسیقی متن و افکت های صوتی آن از جمله صدای رعد وبرق ،صدای باران ،صدای موجهای
دریا که انگار شما به ساحل خواسته هایتان رسیده اید و آرامش می گیرید و تمام این ها ضمیر
ناخودآگاه ما را نسبت به افزایش سطح انرژی و ارتعاش مثبت تنظیم می کند تا بتوانیم ضمیر ناخودآگاه
.خود را برای رسیدن به اهدافمان برنامه ریزی کنیم
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جالب است که چون سینرژی هم است انرژی دیگران هم به شما کمک خواهد کرد .به یاد دارم یکی از
بهترین مربیان یوگا در مشهد که نرم افزار ما را بیشتر به خاطر مراقبه آن خرید ،بعد از چند روز
تماس گرفت و گفت من به اندازه موهای سرم مراقبه انجام داده ام ولی انگار پشت این مراقبه شما یک
انرژی خاصی وجود دارد ،می گفت من کاری به محتوای آن ندارم ولی انرژی جمعی و روح موجود
.در مراقبه تان را حس می کنم ،یک انرژی قوی پشت این مراقبه وجود دارد به شما تبریک می گویم
دوست عزیز ،در یکی از مراقبه های خاص من که در دوره های آموزشی به آن پرداخته ام به من
الهام شد که این مراقبه را از حالت فروشی خارج کنم و به رایگان در اختیار عموم مردم قرار بدهم .آن
را استفاده کنید و تا جایی که می توانید آن را در اختیار دیگران هم قرار دهید این از آن فایل هایی است
که با کپی کردن آن شفای زمین را حاصل می کنیم .شما باعث می شوید افرادی شروع به دریافت حس
مثبت ،صلوات فرستادن ،خواندن سوره قدر ،چشیدن عشق الهی را تجربه کنند و در صدای باران
موجود در مراقبه برای دیگران دعا کنند .و ناخودآگاه ارتعاشات مثبت افزایش پیدا می کند و جهان
.هستی برای شفای جامعه ،عزیزان و کل انسان های روی زمین قدم برمی دارد
به هر شیوه ای دوست دارید می توانید مراقبه کنید ،من یکی از بهترین مراقبه هایی که توانستم ارائه
کنم مراقبه مخصوص راز  4فصل بود که به لطف خدا این افتخار را دارم که آن را به شما معرفی و
هدیه کنم .توصیه می کنم حتما ً آن را جدی بگیرید و حداقل آن را هفته ای چند بار انجام دهید ،اگر 6

صبح خواب هستید  11شب  ،اگر  11شب خواب هستید  6صبح آن را انجام دهید .اگر مثل خود من
در بعضی مواقع مشغول در حال رانندگی هستید و نمی رسید مراقبه را در ساعت  11شب گوش بدهید
فقط در آگاهی آن قرار بگیرید .من  11شب که می شود سوره قدر را می خوانم و می دانم االن یک
اتفاقی در این جهان هستی به واسطه انرژی همه عزیزان در حال رخ دادن است ،من هم ،با این انرژی
مثبت هم نوا می شوم ،تجسم خالق می کنم ،برای دیگران و خودم دعا می کنم و حس مثبتی را در
خودم ایجاد می کنم .حداقل درساعت  11شب در آگاهی مراقبه قرار می گیرم .وقتی در آگاهی مراقبه
قرار بگیرید منافع آن مراقبه حتی در حالت رانندگی هم برای ما اتفاق می افتد ،حتما ً حتما ً این مراقبه
را انجام بدهید و آن را به هر کسی که دوستش دارید یا حتی آنهایی که دوستشان ندارید هدیه بدهید.
چون آنها نیاز به محبت بیشتر دارند چون حتما ً آن ها کاری کرده اند که شما از آنها ناراحتید ،آن فرد
بیشتر از همه نیاز به محبت دارد ،چون یک چیزی کم داشته است که شما را آزرده است و نیاز دارد
.که شفا پیدا کند
پس سعی کنید این فایل را تکثیر کنید و بگذارید تعداد افرادی که در این جهان هستی شروع به مراقبه
در ساعت  11شب می کنند و در دعای جمعی ما شرکت می کنند ،بیشتر و بیشتر شود .در اصول
مراقبه گفته می شود که هر هفت نفر که با هم در آگاهی یک لحظه مراقبه می کنند برابر با  100نفر
است که به تنهایی مراقبه و مدیتشن می کنند ،منظور از باهم بودن در یک آگاهی زمانی در یک لحظه
است ،حتما ً قرار نیست کنار هم باشند .پس اگر توانستید  7نفر را پیدا کنید که یک کاری را به صورت
).جمعی انجام بدهید ،اتفاق بزرگی می افتد (ید هللا مع الجماعه
در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که اگر چهل مومن برای یک بنده دعا کنند ،دعا مستجاب
خواهد شد ،حاال تصور کنید در یک مراقبه ای قرار می گیرید که خیلی ها برای خواسته شما و خواسته
خودشان دعا می کنند شما با این سطح از آگاهی ،شعور و باور وارد این مراقبه می شوید .از این
.مراقبه استفاده کنید و نتایج عالی آن را در زندگی تان لمس کنید
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