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Ruhsal güçler geliştirmek ve yeteneklerimizi geliştirmek ruhsal yeteneklerimizi geliştirmek için bilinmesi ve yapılması gerekenler nelerdir? Hangi konuları öğrenmeli ve hangi kavramlar göz önünde bulundurulmalıdır? İnsan, evrendeki en mükemmel yaratıktır. Hem madde planında hem de transmadde ruhani planında
gelişime açık bir yapıya sahiptir. Astroloji, parapsikoloji ve psikoloji gibi bilim eğitimi aldığınızda, bir insanın büyük bir bağlantısı olduğunu görürsünüz. Uyuyan bir insanın potansiyeli ortaya çıktığında, muhteşem bir sanat eseri ortaya çıkabilir. Bugün, bir maddeyi planlamaya mahkûm edilen bir kişi ruhsal yönünü
keşfettiğinde ve ruhsal gücünü geliştirdiğinde, madde ile maddenin ötesinde oluşturulan ağlarla köprüler kurabilir ve normalde telepati, telekinezi, astral seyahat, önsezi (öngörücü yetenekler), önsezi (sezgi), durgunluk ve diğer alanlarda imkansız gibi görünen birçok ruhsal yeteneği ortaya çıkarabilir. Aslında, neden
hemen hemen herkes doğuştan belirli ruhsal güçler ve ruhsal yetenekleri varken istedikleri gibi kullanılamaz? Aslında cevap basit. Bilgi ve yöntem eksikliği ile elde edilen Mynfly bilgi. Bunun yapılamayada olduğu yanlış bir inanış. Herkes çok şey istiyor, ama en önemlisi ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını, neden
yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Hepimiz çok basit engel cümleleri duyduk, ne yapacağınızı, neden istediğinizi, ne yapacağını, ne yapacağının size bir faydası olmayacak, ama herkes uzay keşfinin insan keşfiyle başladığı noktaya atlıyor. Çünkü madde, sınırlarıyla birlikte, oradadır. Madde temelli bilim, maddi yöntemler,
teknikler ve fikirlerle elde edilemez. Eğer parapsycology ile ilgili alanlarda ilgileniyorsanız, ne yapmak ve nasıl yapmak hakkında karışıklık yaşamış olabilir, ve bir süre sonra vazgeçmiş olabilir. En azından şimdi değil, ama bir süre sonra, arama vazgeçmek ve günlük hayata geri dönecek olanlardan biri olmak için bir aday
vardır. Arama için en büyük nedeni doğuştan gelen ruhsal etkileri. Sana bir şey bulmanı, başka bir şey öğrenmeni sağlıyor. Eğer yeterli sabır, çaba ve çaba yoksa, sonuç çok ifşa edilemez ve cesareti olduğunu. Kirli bir odada kaybettiğin bir nesneyi orada olup olmadığını bilmeden aramak senin için ne kadar cezbedici
olurdu? Bu makalede, arama yapanların kısaca ne yapmaları gerektiği tartışılır. Eğer istemiyorsanız hiçbir yazma ya da herhangi bir bilgi iç gem ortaya çıkarmak için yeterli olacaktır. Birisi yol açar, sana ne yapman gerektiğini söyler, ama sonra tamamen senin yapmaya çalışır. Ne istiyorsun? Ne yapmalı? Seni aramaya
ne götürdü? Ne aradığınızı ve neden aradığınızı bilmek önemlidir. Farkında olmayabilirsin ama bilinçaltın yanlış anlaşılmış olabilir. İzlediğiniz filmden etkilenip size zarar verenlerden intikam almak mı istiyorsunuz? Herkesin seni sevmesi için olağanüstü şeyler mi yapmak istiyorsun? Paran yetmediğinde doğaüstü güçler mi
kullanmak istiyorsun? Oyun şansınızı artırmak ve kısa bir süre içinde zengin olmak ister misiniz? Gerçekten ne istediğinizi bilmek Eğer cevaplarınız onlarla ilgiliyse, gerçekten aradığınız şey ruhsal güç geliştirmek değildir. Kısa sürede elde edilebilir güç arıyorsunuz. Eğer bu düşünceler ile yola, yakında vazgeçmek ve
başarısızlık böyle bir şey isim. Tanımlayamadığın tekrarlayan rüyalar mı görüyor? Bir süre sonra ne görüyor ve hissediyorsan onu yapıyor musun? Elektronik cihazlar bir süre sonra ortamınızda bozulmaya başlıyor mu? Başkalarının göremediğini görüyor musun? İnsanların kafalarında neler olduğunu hissediyor musun?
Sorularınız ve aradığınız cevaplar bu ve benzer sorularla ilgiliyse, en azından nedenleri öğrenmek için araştırmanıza devam etmelisiniz. 2 - Doğum haritanızdan kendinizi tanımaya başlayın aradığınız soruların cevapları ve sorunların kaynakları büyük ölçüde doğum haritasında mevcuttur. Doğum haritasındaki etkiler sizi
nasıl etkiliyor? Ne ruhsal yetenekleri var ya da doğumdan itibaren olabilir? Bu ve benzeri birçok cevapları ev haritanızda bulabilirsiniz. Bu konuda astroloji kategorisindeki makaleleri kullanabilirsiniz. Doğum haritasını haritalayarak ve ruhsal yetenek te doğum haritasında hangi yerlere sahip olduğunuzu öğrenerek hangi
alanda ilerlemeniz gerektiğini bilmeniz çok önemlidir. 3 - Gelişime açık ruhsal yeteneklerinize odaklanın Olmayacak becerileri takip etmeyin. Başka birinin yaptığı ona ait. Kendi yeteneklerine odaklan, başkasının ne yaptığına değil. Eğer doğum haritasında yerler ile sahip olduğunu düşünüyorum yeteneklerini
karşılaştırarak en hızlı sonucu elde edebilirsiniz ruhsal yeteneklerini, geliştirmeye çalışın. 4 - Ruhsal derinleşme yöntemini ayarlayın Ruhsal derinliğe ulaşana kadar hiçbir yetenek kazanılamaz, yoksa ruhsal derinliğe girmeden bir sonuca varamazsınız. Alemkütlesinin etkilerinden vazgeçerek kazandığınız ruhsal derinlikler
sizi ruhsal güç kazanmaya götürecektir. Kuyunun dibini görmek manevi derinliğe inmek için hak kazanabiliriz. Gelmeyecek bir kuyuda su aramanın bir anlamı yok. Ruhsal derinleşmede kullanılacak yöntemleri kendi özelliklerinize göre belirlemelisiniz. Genel olarak, trans çalışmalar, otomatik hipnoz, nefes egzersizleri,
meditasyon ve dini yöntemler aynı sonuçlara sahip, ama aynı zamanda kişiselleştirilmiş sonuçlar verim. Nasıl bir transa bunun için temel göz önüne alındığında gitmek için? Makalede listelenen isteği yapabilirsiniz. Transandant meditasyon olarak da adlandırılan görüntü yöntemleri gelişime açıktır ve istediğiniz gibi
organize edilebilir. Parapsikoloji ile ilgili asla unutmamanız gereken bir kural var mı, her şeyi kendinize göre uyarlamak ve ayarlamak zorundasınız, kısacası kendi ruhsal özelliklerinizi kendinizle özdeşleştirmeniz gerekiyor 5- Duyusal, görsel, aktif ve çok belirtilmeyen hissel algılarının sizin için daha belirgin olduğu algı
türünü belirleyin? Kendinizi geliştirmek için kullandığınız tüm yöntem ve teknikler, bu teknikleri yaratanların algı özelliklerine dayanmaktadır. Uygulamaya çalıştığınız teknik, net görsel algıya sahip biri tarafından yaratıldı ve eğer incelikli bir algıya sahipseniz, tekniğin işe yaraması doğaldır. Bu konuda bir dizi test
bulabilirsiniz, ancak kısacası, bu hikayede en çok dikkat çeken noktalara odaklanarak hangi algının daha belirgin olduğunu belirleyebilirsiniz. Hüzünlü bir günde kaldırımda oturdu, elindeki son simit parçasını paylaştı, sevimli beyaz bir kediyle sertleşti ve elleri soğuktan maviye dönmeye başladı. İşte o zaman yoldan geçen
araba su birikintisine tüm suyu püskürttü. İçi titriyordu... O gün sessiz, soğuk ve yalnızdı. Bu gece olacaklardan korkuyordu. O anda karşımıza çıkan otobüsün kornası ile başladı... Bu metindeki en önemli şey neydi? Ne tür bir algı daha fazla etkilenir? Görsel efektler, sesler, duygular, taktif öğeler daha belirgin midir? Bu ve
benzeri hikayelerde en çok dikkat çeken noktalar hangi algının sizde daha belirgin olduğunu ortaya koymaktadır. 6 - Görüntülenme yeteneklerinizi geliştirin imageination yani. Kendinizi geliştirme hakkında daha fazla şey öğrenmeye başladığınızda, imgelemin ruhsal güçleri geliştirmek için kullanılan yöntemlerin
merkezinde olduğunu göreceksiniz. Ana makale de görüntü ne kadar başarılı olacağını belirlemede önemli bir faktördür. Görüntülerinizi mümkün olduğunca algı tarzınıza dayandırmalısınız. Bu konudaki örnekler Telekinez, Telepati ve Astral Seyahat İmajı bağlantının altında okuyabilirsiniz. Bu alanda yapacağınız en kolay
iş yatmadan önce imajine, ertesi gün ne ödeyecek. 7 - Her kişinin kendi direnç noktaları vardır manevi güçler geliştirmek için direnç noktaları break. Bazıları sabırsız, bazıları görüşe dayanamıyor, bazıları yalnız kalamaz, bazıları çok fazla konuşur, bazıları bağımlılıklarından kurtulamaz, bazıları başladığı işi bitiremez...
İçinizdeki zayıflık olarak gördüğünüz şey aslında gelişiminizi engelleyen direnç noktalarıdır. Sizi zayıflatan ve dava ederek ruhsal gelişiminize engel olan maddeleri belirleyin. Bu maddeleri birer birer geçmeye çalışın. Gerektiğinde profesyonel yardım alın. Geçtiğin her maddenin büyük ruhsal mesafelere sahip olacağını
göreceksin. 8 - Manevi güçleri geliştirmek için yem dikkat edin, ne yemek manevi olarak ne tür bir kişi olacağını belirleyecektir. Her doğal olmayan ürün hormonal dengeyi bozar, hormonal denge de ruhsal dengeyi bozar. Daha az ve sağlıklı yiyin. Gerekirse, bir uzmandan günlük almak için gereken besin değerlerini
öğrenin. Diyetinizi genel olarak değil, kendinize göre belirleyin. Hareketli ve güç yaşam ve sedanter yaşam talepleri farklı olacaktır. 9 - Sihirli değnek ve Sihirli Kelime Beklentiler vazgeçin ruhsal güçler geliştirmeye çalışanlar için en büyük sorunlardan biri, kısa bilgi, kısa bir kelime ya da onlara verilecek özel bir tılsım ile her



şeyin kendiliğinden olmasını beklemektir. Bu fikir, hikayelerin ve filmlerin bilinçaltımız üzerindeki etkileri hakkındadır. Bu beklentinin en önemli sonucu büyük bir sonuç olacaktır. Tembelliği bırak; öğrenmek ve deneyin. 10- Telkin yöntemlerini öğrenin Telkin nedir, nedir ve nasıl kullanılır? Hayatımızın her anında bizim ve
başkaları tarafından sürekli beyin yıkama bombardımanı altında yaşıyoruz. yapamazsınız, bilemezsiniz, öğrenemezsiniz, yaramaz, yanlış, böyle bir şey yoktur, bizi olumsuz etkileyen tüm kelimeleri yapmak için hiçbir şey yok tüm hayatımızı. Eğer ruhsal güçler geliştirmeye çalışırsanız, bu süreci tersine çevirmek ve
bilinçaltı yeniden programlamak gerekir. Bunu yapabilirsiniz, eğer her biri ayrı bir dünya olduğunu bilmiyorsanız öğrenebilirsiniz, yararlı yönlerini bulmak, kendinizi keşfetmek, gerçeği aramak, her şey bir şey var olabilir, aslında yapmak çok şey. Bu konuda en önemli nokta, eğer programı kendiniz istemiyorsanız, bir
görüntü ile başkaları tarafından programlanmış, beyin yıkama ile her gün yatmadan önce ertesi gün programgerekir. En geç telkin ve görüntülenme etkilerini bir hafta içinde göstermeye başlar. Nasıl beyin yıkama için beyin yıkama hazırlamak için? Nasıl yazılır? aşağıdaki linkteki konuları kullanabilirsiniz. 11 - Her zaman
her yerde herkese ne olsun paylaşmak kim dikkatli olun söylemek zorunda değilsiniz. Sizinle aynı yolu takip etmeyenlere, sizin anlamadığınıza emeklerini boşa harcayabileceğini, sizi hayal kırıklığına uğratabileceğini ve zarar göremenize neden olabileceğini söylemeyin. Senin için elmasları olan başkaları için değersiz.
Manevi kazanımlar sadece onları tanıyanlarla paylaşıldığında değer kazanır ve katkıda bulunur. Ruhani güçlerin gelişimi için temel olarak bu 11 öğe dayanarak, bir sonraki aşamaları için yeterli olacaktır. Unutulmaması gereken en önemli şey kişisel farklılıklardır. Kendinize göre bu on bir öğeyi artırabilir veya
azaltabilirsiniz. Web'deki konular temel bilgileri almak için yeterlidir, ancak her zaman daha fazlasını elde etmeye çalışmalısınız. Bilgi ruhsal satia hakkında. Bilgi yle insoth olun. 12- Beyin dalgalarını tanıyın Şimdiye kadar tanımlanmış 5 beyin dalgası vardır. Her beyin dalgası farklı duygu ve ruh hallerimizi temsil eder.
Beyin dalgaları, parapsycology ile ilgili konular hakkında öğrenme sürecine başladığınızda okuduğunuz birçok yerde ve kitaplarda görünür. Gama dalgası, beta dalgası, alfa dalgası, teta dalgası ve delta dalgası hangi durumlarda yayınlanır, hangi çalışmalarda beyin dalgaları oluşur, çalışmalarınızda en çok ihtiyaç
duyduğunuz beyin dalgaları ve aşamaları nelerdir? Yapay beyin dalgaları ve bunların kullanımı... Bunları öğrenmek zorundasın. Beyin dalgaları; Gama, Beta, Alfa, Teta, Delta fonksiyonu ve kullanımı altında beyin dalgaları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Amacınıza değer vereniz Bir hedefiniz varsa, amacınız
değerliyse, bu amaca ulaşmak için çabalarınıza her zaman değer verebilirsiniz. ⇒ ruhsal güç bir ömür boyu sürmesi gereken bir yaşam boyu süreçtir. Yapmanız gerekenleri dar bir zaman desenine sıkıştırmayın. ⇒ öğrenci, öğretim lehine öncelik kullanın. ⇒ profesyonel bir alıcı olarak ruhsal güçlerin gelişimi sorusunu
almayın, şu anda bunu yapmak için çabalarınız hayal kırıklığı neden olabilir. Amacınız ilk ne olduğunu öğrenmek, kendinizile barış ve kendinizi keşfetmek olmalıdır. Bilinç her şeyi etkileyebilecek ve değişim sürecini tetikleyen önemli bir güçtür. Eğer samimi ve iyi niyetle kendinizi keşfetmek ve ruhsal yeteneklerini
geliştirmek seçerseniz, iki önemli soru bulacaksınız, isteseniz de istemeseniz de. Yalnızlık Daha az yeme, bu da açlıkla başlar. Yalnızlıkla kendinizi keşfetmek, açlıkla ruhunuza erişen, aynı zamanda hormonal denge ve ruhsal derinlik sağlayabilir, hangi irade ile birlikte gelen sağlıklı bir yaşam ile ruhsal enerji artırmada çok
önemlidir. Ve ne deneyim ile, mutlaka her yükselişin bir bedeli olduğunu göreceksiniz. Ruhsal gelişimde can sıkıntısı, Her yükselişe değer şeyler insanların ruhlarını kaybetmezlerse yapamayacakları şeyler sınırlıdır, ama www.parapsikoloji.net sınırına ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terk edemeyecek kadar bencil,
tembel ve bencildirler5 Haziran 2018 2018
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