
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرژی خود راا  

افظت نمائیدحم  

 راهنمای ابتدایی

  محافظت از انرژی شما  

 بر روی شبکه های اجتماعی
نج  نوشته ی زون   

و مترجم تصویرگر  

یوسفی الی   

  

  

 

 

 

 

 

 



1 

 فهرست عناوین
 

 2            مقدمه

 3   تخلیه می نمایندشبکه های اجتماعی  روی انرژی شما را بردیگران چگونه 

 5        را دریافت نکنید دیگرانانرژی 

 6        چیست؟ (روحیحمله ی سایکیک )

 7        هاله ی انرژی خود را تقویت نمائید

 8        تنفس پرانیک -صبحگاهی تمرین

 9     روتینگ -دفاعی سایکیک )روحی( حفاظ -صبحگاهی تمرین

 10    چرخیدن -دفاعی سایکیک )روحی( حفاظ -صبحگاهی تمرین

 11      گراندینگ یا اتصال به زمین-صبحگاهی تمرین

 12     خود را تعیین کنید و مقاصد اهداف -صبحگاهی تمرین

 13   انداختن پاها روی همبه سینه و  دست -(روحیسایکیک )دفاعی  حفاظ

 14      دیگران را قطع کنید  وانرژی بین خود  رشته ی

 15        بدن اسکن -به بدن خود بازگردید

 17         بازگردید تانبه انرژی خود

 18        کنید پاکسازیخود را  سنگچگونه 

 19     و تورمالین سیاه )کهربای سیاه( سنگ سلنیت -پاکسازی

 20         قهوه و نمک وان -پاکسازی

 21           درباره ی من

 22           تماس با من

 23           کپی رایت

     



2 

 مقدمه 

 

ورد کالهبرداری مچنانچه بابت این راهنما هزینه ای پرداخت کرده اید، رایگان می باشد. راهنما  این

بطور طبیعی از کانالهای نکرده ام. این روشها ابداع قرار گرفته اید. من روشهای حاضر در این راهنما را 

من آنها را با سایرین ازطریق پیام و  به من رسیده اند در زمانهایی که به آنها نیاز داشته ام، مختلف

 مستقیم بر روی توییتر به اشتراک گذاشته ام.

 

ممکن جهت دنبال  شیوه ی می باشد. من این راهنما را به ساده ترینراهنما برای افراد مبتدی این 

. روشهای بسیاری جهت محافظت انرژی شما بر نموده امتهیه  راحل و دستورات ذکر شده،م کردن

 ونها روشهایی را که خود تمرین کرده ت اجتماعی وجود دارد. من در این راهنماشبکه های روی 

 را گنجانده ام. کرده اند  فکر می کنم بسیار به من کمک

 

کوتاه و ساده برای خواندن. چنانچه شما روشهای این یک راهنمای ساده می باشد. یک راهنمای 

عی محافظت موجود در این راهنما را دنبال و تمرین کنید، از انرژی شما بر روی شبکه های اجتما

 قادر خواهید بود که هرچه بیشترانرژی می کند. در نتیجه، شما شناخت کرده و شما را وارد مسیر 

با روشهای بیشتری جهت محافظت از انرژی خود  گاه کرده و طبیعتأانرژی ن به همه چیز از دیدگاه

 می شوید.رو به رو 

 

خالصانه پایان در ید این راهنما را بنویسم. ه باک متوجه شدم 2020در نوامبر بطور ناگهانی من 

امیدوارم که این راهنما به نوعی به شما کمک بنماید. شما عزیز هستید. شما ارزشمند هستید. شما 

 شما زیبا هستید.کافی هستید. 

 

 !همراه با عشق و رحمت 

 Inner Practitionerزان ج ن ملقب به 
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 انرژی شما را بر روی شبکه های اجتماعی تخلیه  چگونه دیگران

 می نمایند

 

  انجام دهید. کارهای زیادیاز شما درخواست کنند که برایشان  دیگرانممکن است 

 ممکن است توئیت من را باز توئیت نمائید؟ -

 ممکن است عضو کانال یوتیوب من بشوید؟ -

 و غیره

 انرژی شما را تخلیه می نمایند. روشی نیست که آنهاولی این 

 شما زمانی تخلیه ی انرژی می شوید که بر خالف آنکسی که هستید و چیزی که حس می کنید،

 رفتار نمائید.

است که از لحاظ بدنی  باشد، ممکنهستید و حس می کنید چنانچه درخواست آنها منطبق با آنچه 

 .ب تخلیه ی انرژی شما نخواهد شدخسته شوید، اما کمک کردن به آنان موج

 .گفتن نباشیدنه زمانیکه شما قادر به 

 .زمانیکه شما می خواهید خودتان را در بین آنها جا کنید

 .زمانیکه شما می خواهید آنها را راضی نمائید

 .زمانیکه شما از آنها چیزی می خواهید

 .، اهمیت می دهیددر مورد خوددیدِ آنها مانیکه شما بیش از اندازه به ز

 .زمانیکه شما فکر می کنید که مسئول خوشحالی آنها هستید

 و غیره
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د و آن چیزی که فکر میکنید، قدم کسی که هستی در جهت خالف آنبه آنها، شما با پاسخ مثبت و 

 بر می دارید.

 خلیه ی انرژی می شوید.شما تبدینوسیله 

 را گم می کنید. واقعی تان شما خودِ این طریقز ا

 باشید.شما باید با خود روراست 

 شما باید به درستی بدانید که چه چیزی را می خواهید و چه چیزی را نمی خواهید.

 الزم است بگوئید: نه.

 و به اجرا درآورید.کرده عریف تباید برای سایرین حد و مرز 

 تعریفی شما باید از حس همدلی شما قویتر باشد.حد و مرز 

 .شما مسئول خودتان هستید نه دیگران

 شما از لحاظ ارائه ی توجه، زمان و انرژی به هیچکس بدهکار نیستید.

بسیار  بلکه به معنای توجه ،این بدین معنا نیست که شما بیش از حد به سایرین توجه نشان میدهید

 به خودتان می باشد. کم
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 را دریافت نکنید انرژی دیگران

 

را دریافت نکنید. شما مسئول انرژی آنها نیستید. این قضیه بطور صد در صد در اختیار  انرژی دیگران

 را شخصی تلقی ننمائید چیزی که آنها چیزیو کنترل شما می باشد. نکته ی کلیدی این است که 

 می آید.  خودشانشات انرژی انجام می دهند، از ارتعاکاری که آنها می گویند و یا 

 چیزی که شما می گوئید و انجام می دهید از ارتعاشات انرژی شما می آید. سعی کنید که در 

 که ممارست همیشه باعث بهتر شدن می گردد. باشد یادتاندامنه ی ارتعاشات خودتان بمانید. 

 مثال شماره ی یک:
 

 .کرد برخوردشخصی با من بحالت تهاجمی 

 .نگفتممن چیزی 

 چند ساعت بعد از من پرسید: چرا عصبانیت من تو را متأثر نکرد؟

 چون عصبانیتِ تو بود، نه من.من پاسخ دادم: 

 

 مثال شماره ی دو:
 

 .ندو کامأل احمقانه بود ندنداشت پایه و اساسیهمینی که گفتم. اون ادعاها هیچ -

 ه اشتراک گذاشتی.بسیار خوب، من حرف شمارو شنیدم. ممنون که نظر خودت را ب-
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 ( چیست؟روحیسایکیک )حمله ی 

  

فکر ایجاد می نمائید. این ی یا شکلی از فکر فکر یا احساس می کنید، یک موجودزمانیکه شما 

ک یا منفی باشد. عصبانیت یفکری می تواند بسته به افکار و احساسات شما، بشکل مثبت  موجود

 فکری مثبت ایجاد می نماید. نماید. شفقت و دلسوزی یک موجود فکری منفی ایجاد می موجود

 عصبانی هستند، نوعی موجود به هر دلیلی از شماشما  آنالین (Hatersهنگامیکه نفرت جویان )

 -یتحقیر م کراتبه را  شماشخصی  وقتیفکری منفی ایجاد کرده و بطرف شما ارسال می نمایند. 

 شما را به سمت این کار می تواند، منفی را قبول کنیدکند، در صورتیکه شما این موجود فکری 

 دهد. ، و کاهش اعتماد بنفس سوقحس بی ارزشیتصویر ذهنی ضعیف از خود، 

ری فک آگاهانه یا ناآگاهانه یک موجود حمله ی سایکیک به موقعیتی اطالق می گردد که، شخصی

 منفی ایجاد کرده و به سمت شما ارسال می نماید.
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 خود را تقویت نمائیدانرژی  هاله ی

 

ت که . نیازی نیسبیندازیدیک انگشتر الماس در انگشت میانی یا انگشت کوچک دست راست خود 

ماً الماس بزرگ یا با کیفیت باال باشد. این روش موجب تقویت هاله ی شما شده و شما را در حت

 برابر اکثر حمالت سایکیکی محافظت می نماید.

شما حتی می توانید یک انگشتر لعل )نارسنگ( در انگشت میانی یا انگشت کوچک دست راست 

و آن اینکه در  وجود دارد نکته ی مهمی این انگشتراستفاده از  موردخود بیندازید. هرچند که در 

احساس منفی یا غمگینی می کنید، در دست داشتن این انگشتر برای شما بدشانسی  صورتیکه

حساس مثبت یا نشاط دارید، این انگشتر برای شما خوش شانسی . در صورتیکه ابهمراه می آورد

. بنابراین بهتر است مطمئن شوید که هنگام احساس منفی یا غم داشتن، انگشتر همراه خواهد داشت

 را از دست خود خارج نمائید.

زمانیکه هاله ی شما قوی باشد، امکان حمله به میدان انرژی شما برای سایرین و موجودات نامرئی 

 شکل خواهد بود.م
 

 شما خوش شانس تر خواهید بود.
  

 این کار موجب بهبود سیستم ایمنی بدن شما می گردد.

 افراد بدطینت از شما دوری خواهند گزید.شده، افراد خوش نیت به زندگی شما وارد 

احساسات شما با ثبات تر خواهند شد چرا که بدن احساسی شما بخشی از هاله ی شما محسوب 

 می شود.

 -شما قادر خواهید بود که شفافت تر فکر کنید چرا که بدن ذهنی شما بخشی از هاله ی شما می

 باشد.

  و غیره.



8 

 تنفس پرانیک -صبحگاهی تمرین

 

این روش موجب افزایش انرژی حیات، کاهش استرس، تمدد اعصاب، کاهش ضربان قلب و فشار 

 ی شما می گردد. خون، بهبود ثبات عضالت بنیادی، و تثبیت تدریجی حافظه

 

 دهان خود را ببندید.

با زبان خود کام )سقف دهان( خود را لمس کنید. این عمل موجب اتصال مسیرهای انرژی بخش 

 جلوئی و پشتی بدن شما می گردد.

 .به آرامی نفس بکشیدبا دیافراگم )تنفس شکمی( و از طریق بینی خود 

 بشمارید. 7هوا را به داخل ریه دهید )دم( و تا 

 بشمارید. 1مکث کرده و تا 

 بشمارید. 7هوا را به بیرون داده )بازدم( و تا 

 بشمارید. 1مکث کرده و تا 

 این روش را تکرار نمائید.

 می باشد. 7-1-7-1این روش پرانیک 

بیش از اما  را امتحان کنید. این روش مشکل تر می باشد، 6-3-6-3در صورت امکان لطفاً روش 

 خواهد گردید.موجب افزایش حیات شما  7-1-7-1روش 

 دقیقه انجام دهید 10الی  3تنفس پرانیک را بمدت 
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 روتینگ )ریشه ای( -روحی حفاظ -صبحگاهی تمرین

 

 یا ابتدای ستون فقرات خود قرار دهید.اولین چاکرا( و ، )ریشه اکرای روتچآگاهی خود را روی 

ریشه بدین یجاد ا ایجاد ریشه، انجام دهید.بار و همزمان با  9را به تعداد  7-1-7-1تنفس پرانیک 

 شرح می باشد:
 

یا ابتدای ستون فقرات شما به  روت )ریشه(از چاکرای به شکل ریشه از نور  کنید که نواریتصور 

 است. حرکتمتر( در حال  4.5پا )حدود  15طرف زمین و تا عمق 

 ر به اطراف می باشد.سپس تجسم کنید که این ریشه خود در حال ایجاد انشعابات کوچکت

 :نمائیددر حالت سکوت تأکید 

من حکم می نمایم که تمام حمالت سایکیک و آلودگی های ارسال شده به طرف من، بالفاصله 

 . و اینگونه خواهد شد.شوندبسمت زمین تخلیه 

برای جذب حمالت سایکیک و آلودگی های ارسال شده بطرف من. و اینگونه مادر زمین، به  سپاس "

 7( و برنامه ی داده شده بمدت روحیخواهد شد. من حکم می نمایم که این ریشه ی سایکیک )

 ". و اینگونه خواهد شد.بماندروز باقی 

می دهم تداوم دهید. من معموأل ریشه ی خود را تا یکروز ادامه روز  7شما می توانید این ریشه را تا 

 نمایم.این عمل روتینگ را هر روز صبح تکرار می و بنابر

چرخیدن، انجام دهید،  -سایکیک حفاظ -چنانچه شما این روش را بطور تواماً با تمرین صبحگاهی

 نسبت به حمالت سایکیک روی شبکه های اجتماعی مصون خواهید شد.
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 چرخیدن  -حفاظ روحی -صبحگاهی تمرین

 

 دهان خود را ببندید.

این عمل موجب اتصال مسیرهای انرژی جلوئی با زبان خود کام )سقف دهان( خود را لمس کنید. 

 و پشتی بدن شما می گردد.

 بار در جهت حرکت عقربه های ساعت در حال چرخیدن می باشد. 12تصور کنید که هاله ی شما 

 در حال سکوت تأکید نمائید:

من حکم می نمایم که تمام حمالت سایکیک و آلودگی های روحی ارسال شده به طرف من، بسمت 

 . و اینگونه خواهد شد.شوندزمین منحرف یا تخلیه 

 این حفاظ روحی باعث متوقف یا تخلیه شدن حمالت سایکیک به زمین می گردد.

روحی  حفاظ نار دهد، ایچنانچه کسی شما را مورد سوء استفاده ی کالمی یا حمالت فیزیکی قر

 ع می گردد.بسیار مؤثر واق

این حفاظ روحی معموأل بین چهار تا شش ساعت یا حتی بیشتر، بسته به مهارت شما، دوام خواهد 

 .این تمرین را انجام دهیدداشت و این بدین معناست که شما باید در طی روز بدفعات 

توامأ انجام دهید، نسبت  روتینگ -حفاظ روحی-صبحگاهی تمریندر صورتیکه شما این عمل را با 

 به حمالت سایکیک روی شبکه های اجتماعی مصون خواهید شد.
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 گراندینگ )اتصال به زمین( -تمرین صبحگاهی

 

 با پای برهنه روی چمن بایستید.

 بدن خود را شل و رها نمائید.

 .به آرامی نفس بکشید

 تنفس پرانیک انجام دهید.در صورت امکان بهتر است که 

 می توانید از درگاه الهی طلب کمک و محافظت نمائید.

 دقیقه انجام دهید. 15الی  10این عمل را بمدت 

اگر امکان دراز کشیدن روی چمن را داشته باشید، چاکرای روت )ریشه ی( شما چمن را لمس 

 .عمل می کندکنم این حالت بهتر از ایستادن  خواهد کرد. من شخصأ احساس می

 ی شما گردیده و شما را به کسی که هستید مرتبط می سازد.این روش موجب تقویت بنیاد
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 خود را تعیین نمایید مقاصد -صبحگاهی تمرین

 

 مقاصد شما مسیر حال و آینده ی شما را تعیین می نمایند.

 به این مثال ها توجه نمائید:

 خواهم گفت. "نه"من 

های اجتماعی هستم به پائین رفتن در صفحه ادامه خواهم داد. )بدین معنی که زمانیکه در شبکه 

چنانچه با مطلب یا پستی برخورد نمایم که احساس خوبی در من ایجاد نمی کند، بدون توجه و یا 

 وقفه به پائین رفتن در صفحه ادامه خواهم داد(.

 من حد و مرزهای خود را به اجرا خواهم گذاشت.

 دهم.نیازی نیست که من به همه پاسخ 

 من انرژی و مشکالت آنها را بعهده نخواهم گرفت.

 در صورتیکه متوجه شوم که خود را در شبکه های اجتماعی گم کرده ام، از آنها خارج خواهم شد.

 در صورتیکه انرژی بد، تاریک، منفی، نادرست یا عجیب باشد، من از آن موقعیت خارج می گردم.

 برداشت، سرزنش، حسادت، برون فکنی، و تحقیرات آنها را تصاحب نمی کنم.من 

 محافظت خواهم نمود. واهم بود، از خود به خوبی مراقبت ومن عاشق خودم خ
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 انداختن پاها روی همدست به سینه و  -(روحیحفاظ سایکیک )

 

مواجه می شوید، از این روش جهت یا افرادی که انرژی سمی دارند،  "افراد سخت"زمانیکه با 

 محافظت از خود استفاده نمائید.

 دست به سینه نشسته و پاها را روی هم بیندازید.

 و کوچک می گردد. جمعد، هاله ی شما ین وضعیت هستیزمانیکه شما در ا

فکری منفی به هاله ی شما  موجوداتهنگامیکه هاله ی شما فشرده و کوچک است، امکان نفوذ 

 مشکل تر می گردد.

شینید، نن انداختن پاها روی همزمانیکه در حال یادگیری در کالس هستید، به حالت دسته به سینه و 

ینید، ت بنشحسوب می گردد.. چنانچه در این وضعیچرا که یادگیری نیز یک فرآیند تبادل انرژی م

 میزان گیرائی شما کاهش خواهد یافت.

 

به سینه نشستن بعنوان مخالفت تلقی می گردد، لذا هنگام رویارویی با رئیس خود  دستآنجائیکه از 

ه بر عالوبا اینکار  می توانید پاهای خود را روی هم انداخته و شکم خود را با دستهایتان بپوشانید.

 دهید. مورد محافظت قرار میتا حدی نیز خود را  بخش تحتانی، نواحی فوقانی بدن
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 انرژی بین خود و آنان را قطع کنیدرشته ی 

 

تید، داش نامأنوس، نادرست یا یپس از تعامل با فردی در شبکه های اجتماعی، چنانچه احساس کثیف

 رشته ی انرژی بین خود و آنها را قطع نمائید.
 

 .در حالت نشسته قرار بگیرید

 در صورت امکان بهتر است که تنفس پرانیک انجام دهید.. به آرامی نفس بکشید

 را شل و رها نمائید.بدن خود 

 .شما ایستاده اندازطریق چشم ذهنی خود ببینید که آنان پشت سر 

 به وضوح رشته ی انرژی بین خود و آنان را ببینید.

 این رشته ی انرژی می تواند به قفسه ی سینه، گلو، معده و یا سایر نواحی از بدن شما وصل باشد.

 نگه دارید.دست غالب خود یک شمشیر درخشان طالئی را با 

 هر وقت که آماده اید، شمشیر طالئی را پائین آورده و این رشته را قطع نمائید.

 اهد افتادن آن روی زمین خواهید بود.شو شما ن رشته را از میان برش می زند، شمشیر طالئی ای

 همچنین می توانید بازوی غالب خود را مانند زمانیکه درحال بریدن چیزی هستید، پائین بیاورید.

 حاال شما از آنها جدا می باشید.
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 اسکن بدن -به بدن خود بازگردید

 

انرژی های متفاوت بسیاری در شبکه های اجتماعی وجود دارد. بعد از سپری کردن ساعتهای متوالی 

در شبکه های اجتماعی، ممکن است ارتباط شما با بدنتان قطع بشود. این تمرین را جهت بازگشت 

 دهید. به بدن خود انجام
 

. بدن خود را شل و رها سازید. آگاهی خود را روی پای راست و به آرامی نفس بکشیددراز بکشید. 

 انگشتان آن بیاورید. بمدت چند ثانیه آنها را حس نمائید.

 سپس، همین عمل را برای این قسمت های بدن انجام دهید:

 ی زانونزانوی راست، پا و بخش تحتا

 ران راست

 انگشتان آنپای چپ و 

 زانوی چپ، بخش تحتانی زانو

 ران چپ

 کفل، لگن و باسن

 بخش جلوئی شکم

 قفسه ی سینه

 بخش تحتانی کمر

 ستون فقرات

 بخش فوقانی کمر

 دست راست

 مچ راست و ساعد

 آرنج راست و بخش فوقانی بازو
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 دست چپ

 مچ چپ و ساعد

 آرنج چپ و بخش فوقانی بازو

 گردن و گلو

 آرواره

 صورت

 سر
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 بازگردید تانبه انرژی خود

 

انرژی های متفاوت بسیاری در شبکه های اجتماعی وجود دارد. بعد از سپری کردن ساعتهای متوالی 

 .کنید و بی حسی کرختیبت به انرژی خودتان احساس در شبکه های اجتماعی، ممکن است نس
 

 دراز بکشید

 بدن خود را شل و رها سازید.

 . بهتر است در صورت امکان تنفس پرانیک انجام دهید.نفس بکشیدبه آرامی 

 به آرامی نسبت به ناحیه ی قفسه ی سینه ی خود آگاه شوید.

 چگونه احساس می کنید؟

، نگران نشوید. به خودتان زمان بدهید. این حس بطور ناگهانی در صورتیکه احساس خاصی ندارید

 ظاهر خواهد شد.

ظاهر می شود، تا حد امکان با این احساس همراه شده و آنرا حس مهم نیست که چه احساسی 

 نمائید.

 اشکالی ندارد اگر به خواب بروید.

 دقیقه ادامه دهید. 60الی  30این  تمرین را بمدت 
 

زمان خود را به گونه ای هدفمند و آموخته ام،  اشتراک گذاشتن درسهائی که خود بهجهت من 

فواصل زمانی سعی در فاصله گرفتن از شبکه های اجتماعی می نمایم، تا هر  آگاهانه می گذرانم و با

باشم. در غیر اینصورت، دچار خودگمگشتگی   از گاهی قادر به احساس کردن خود و بازگشت به انرژیم

نمی برم بلکه این شبکه های اجتماعی خواهند بود  نها از شبکه های اجتماعی بهره ایشده و نه ت

 فاده خواهند کرد.که از من است
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 چگونه سنگ خود را تمیز کنید

 

 نیازی به پاکسازی سنگ سلنیت ندارید چرا که این سنگ بطور خودکار پاک می گردد.معموأل شما 

 ی باشد.سازی مه پاکب مندنیاز با توجه به جذب انرژی سیاه، سنگ کهربای سیاه یست کهحالاین درو 
 

 کنید.به سنگ خود نگاه 

 در حالت دعا تکرار نمائید:

به خداوند متعال، اساتید حاذق معنوی، و فرشتگان مقدس، از اینکه این سنگ را از انرژی آلوده، 

 د شد.و اینگونه خواهعقاید روحی قبلی، و برنامه های قبلی پاکسازی کردید متشکرم. با ایمان کامل. 

  این عمل را سه بار تکرار نمائید.
 

 استفاده شده است. هاسنگ در آناست که  قبلی د روحی و برنامه های قبلی، موارد*منظور از عقای

 

 

 

  

 

  

 



19 

 سلنیت و کهربای سیاهسنگ پاکسازی 

 

همچنین شما را از هرگونه آلودگی انرژی کثیف  این روش انرژی بدن شما را پاکسازی می نماید.

 پاک می گرداند.

 

 دراز بکشید.

 بدن خود را شل و رها سازید.

 . در صورت امکان بهتر است که تنفس پرانیک انجام دهید.به آرامی نفس بکشید

 روی پیشانی خود قرار دهید.سنگ سلنیت را 

 دست چپ خود نگه دارید. دررا کهربای سیاه 

 دقیقه انجام دهید. 15الی  10این عمل را بمدت 
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 پاکسازی وان قهوه و نمک

 

روش پاکسازی در وان، هاله و انرژی بدن شما را پاکسازی می نماید. همچنین شما را از انرژی آلوده 

 کند. روحی را اصالح و درمان بخشی از حمله ی خواهد بود کهکرده و قادر پاکسازی 
 

 .را با آب گرم پر کنیدوان 

 به آن اضافه نمائید.( Epsom)کیلوگرم نمک اپسوم  3تا  2بمیزان 

 گرم قهوه ی فوری خالص یا معمولی به آن بیفزائید. 350تا  200سپس مقدار 

 . دراجازه دهید تا پوست بدنتان خیس بخورد دقیقه در وان مزبور دراز بکشید و 20الی  15بمدت 

 الهی طلب کمک و پاکسازی نمائید. درگاهاین حالت می توانید از 

 بدن خود را پاک نمائید. ،سپس از وان خارج شده، دوش گرفته
 

 در صورت نزدیکی جنسی با افراد بیگانه، این روش را انجام دهید تا بدن خود را پاکسازی نمائید.
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 درباره ی من

 

ساله بودم به لوس آنجلس مهاجرت کردم. 13اسم من زون ج ن است و متولد تایوان می باشم. زمانی که   

فردی ضعیف و متزلزل بودم. در اینجا برخی صفاتی که نمایانگر شخصیت من در گذشته بود را ذکر گذشته در 

، دروغگو، اهل دوز و کلک و ل گرکنتران، بسیار وابسته، می کنم: سوء استفاده عاطفی، بدنبال توجه اطرافی

. افرادی با ارتعاشات پائین را جذب می کردم که ید دیگران، خودشیرین، متظاهر، و بدنبال تأیخودشیفته متقلب،

یاد گرفتم که به آنها آسیب عاطفی وارد نمایم.و من نیز متقابالً  به من آسیب می زدند،  

مالقات کردم که بدن من  شخصی عارف سپس بادنم آسیب دیده بودند. ساله بودم، اکثر قسمتهای ب 33زمانیکه 

س پداد. من  آموزشرا  بودائیمکتب به من را شفا داد. این شخص عارف با استفاده از قدرتهای فوق طبیعی خود 

موفق به شکستن هسته ی  صاین شخ و سرانجامه متوالی تحت فشار درونی دوام آوردساعت  26از گذشت 

 د و توانست قلب مرا بیدار نماید.من ش یدرونی خودشیفته 

 

پس از تولد دوباره ام گریستم، چراکه تمام آسیب هائی را که به خود و دیگران زده بودم را دیدم. با تمام کسانی 

که از طریق من صدمه خورده بودند تماس گرفته و عذرخواهی کردم. تاکنون با وجودیکه بکرات آگاهی های 

بسیاری را تجربه کرده ام، اما در سکوت در میان سایرین زندگی کرده و به انجام تمرینات درونی و تمرینات سایه 

 پرداختم.

در اکتبر 2017، ناگهان متوجه صدائی از درونم شدم که به من می گفت باید شروع به پست کردن در توئیتر 

 نمایم. من این پیام را چهار بار نادیده گرفتم و در نهایت بار پنجم وارد توئیتر شدم.

در نوامبر 2017، ناگهان بخش اعظمی از ذهن من بصورت خنثی )بیطرف( درآمد. در نتیجه من بدفعات تغییرات 

بسیار درونی و آگاهی های زیادی را تجربه نمودم. در حال حاضر برخی چیزهائی که در کتابهای معنوی توضیح 

 داده شده اند، به واقعیت درونی من تبدیل گردیده اند.

در فوریه 2018، مادر زمین امواج انرژی بسیاری را بطرف جهان ارسال کرد. این خود تغییرات بسیاری را برای 

 من بهمراه آورد. تا سال 2019، بسیاری چیزها بر من آشکار و واضح گردید. بعنوان مثال، من در حال حاضر 

 می دانم که به اشتراک گذاری واقعیتِ درونی من در توئیتر بخشی از قرارداد روح من می باشد.
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Contact Me 
 

https://twitter.com/MindTendencies2Twitter  

 

https://www.instagram.com/mindtendencies2Instagram  

 

https://innerpractitioner.comBlog  

 

https://tinyletter.com/Inner_PractitionerNewsletter  

 

innerpractitioner@gmail.comEmail  

 

https://www.buymeacoffee.com/mindtendencies2Buy Me Coffee  

 

https://www.spiritualtwitter.comSpiritual Twitter Products  
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