
 تـناسـخ

 همانطور که در ویدیوی پسران میتراس تماشا کردید تناسخ یک حقیقت است و فراموشی سرنوشت

 بسیاری از ارواح می شود و آنها بارها و بارها به زندگی باز می گردند مگر اینکه از دریاچه خاطرات بنوشند.

 اینها آبهای یادآوری هستند که روح شما را به ابدیت دعوت می کنند و روح شما آزاد خواهد شد که در ابدیت

  .آسمانی جاودان شود

  اما در این دانش باستانی به روشی اشاره شده است که شما در صورت رعایت موارد مشخصی می

 توانید جسم قبلی خود را ببینید

 شما باید در شب ۲۴ دسامبر این عمل را انجام دهید. اما قبل از آن باید مواردی دیگر را

  .رعایت کنید

  

  ابتدا باید فقط غذاهای سالم و غذاهایی که مستقیما بر روی چاکراهای بدن تاثیر می گذارند  مطرف کنید

 شما باید هر روز مراقبه را انجام دهید و تمام تمرکز خود را بر روی پاک سازی ذهن و روحتان معطوف

  کنید

 باید توازن بین روح و جسمتان را برقرار کنید (درباره یین و یانگ مطالعه کنید)

  هر شب زود بخوابید وبعد از براهما موهورتا بیدار بمانید

  از تمام انرژیهای منفی دوری کنید

 در شب ۲۴ دسامبر
  فراموش نکنید که مراقبه را انجام داده اید

  توجه داشته باشید که از ۶ ساعت قبل از خواب غذا نخورید به جز کمی میوه

 توجه داشته باشید که در این شب هیچ فرمانس و انرژی منفی در نزدیکیتان نباشد(برای مثال: خواهرت در

 اطاق کناری است و تمام روز را در حال حسودی به لباس جدید دوستش بوده پس در شب هم ادامه خواهد

 داشت)



 تالش کنید که الکترونهای خود را بارورتر کنید (این کار را به راحتی می توانید با جوراب پشمی انجام

  دهید)

 اما هنگام خواب
 .شما باید طوری بخوابید که سر شما به سمت شرق یا غرب باشد

 شما نباید در آپارتمان و یا جایی بخوابید که از کف زمین فاصله دارد

  شما باید بر روی کف زمین بدون هیچ زیراندازی بخوابید

 حاال همه چیز مهیا است

 چشمانت را ببند و این جمله را تکرار کن تا خوابت ببرد

 (من این جسم نیستم. من این روح نیستم. پس من کیستم)

 آنقدر این جمله را تکرار کن تا خوابت ببرد

صبح فردا زندگی برایت معنای دیگر خواهد داشت


