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Yıllardır görmediğin bir arkadaşını düşünüyordun ve birkaç saat sonra onunla yolda tanıştın ya da seni uzun zamandır aramayan bir arkadaşını düşünüyordun ve beş dakika sonra seni aradı. Birbirinizin önünde otururken aklınızda bir şey vardı ve diğer kişi de aynı şeyi söyledi. Muhtemelen bu örneklerden
birini yaşamışsınızdır. Seni önemseyen biri olmalı, uzmanlarımıza telepatinin ne olduğunu sormalısın. Ya da bir anda kastetmediğin birini düşünürsün ve Nereden geldi? dersin. Tüm bu bir tesadüf değil, sadece farkında olmadan siz ve önünüzdeki kişi arasındaki enerji bağlantıları ile zihinden akla bilgi
paylaşmak olduğunu. Telepatideki duyusal olmayan algı bilincimiz olan beş duyunun dışında iletişim kurabiliriz. Şimdi size bizden önceki kişiye bilgiyi kontrollü bir şekilde nasıl iletebileceğimizi, telepati yoluyla nasıl iletişim kurabileceğimizi anlatacağım; Ayrıca uzaktan insanlarla telepati olabilir, bazı
kaynaklar telepati kadar etkili olduğunu söyleyerek 10,000 km. Ama telepati etkili olmasını istiyorsanız, aranızda bir bağlantı olması daha yararlı olacaktır. Haritalar telepati yöntemlerinize yanıt verir: örneğin; Eski sevgilinizi ya da sizi aramak istediğiniz kişiyi istiyorsanız, yapmanız gereken budur; - Sessiz
bir yere taşıyın ve zihninizi boşaltın. - Gözlerinizi kapatın Düzenli olarak 3-5 dakika nefes alın ve rahatlayın ve vücudunuzu dinlendirin. - Başlamadan önce, eğer negatif enerji atma vücudunuzun nötralize büyük bir rol oynar istiyorsanız abage olabilir. Çok özgür olmalısın. Beyniniz alfa frekansı ise, diğer
tarafa enerji göndermek daha kolaydır. Alfa frekansı beyninizin en sakin olduğu ve algılarınızın en yüksek olduğu beyin dalgalarının frekansıdır. Boğuk olan tüm soruların cevabı aramak istediğiniz kişiyi hayal edin. Mor bir ışık gönderirken ona söylemek istediğiniz göz bölgesinden mor ışık gönderdiğinizi
hayal edin, örneğin mor bir ışıktan beni aramak için ona bir mesaj göndermek gibi. - Telepati yaparken uzun cümleler kullanmayın, Call Me veya I Love You gibi kısa mesajlar olsun. Önünüzdeki uzun iletileri algılayamayabilir veya frekanslarla iletişim kurmanızı zorlaştırabilir. - Telepati, üç kez
tekrarlarsanız 5 dakikalık bir mola ile daha etkili olabilir. - Onlar çok stresli ya da çok meşgul değilse diğer kişi size geri gelecektir. 5 dakika sürebilir, 1 gün sürebilir. Ailede telepati nasıl yapılsın? Otobüste gördüğünüz ama konuşamadığınız bir yabancı kapıya yakınsa, ona de ki: Düğmeye basabilir
misiniz? Belki de. gün içinde tebrik başlamak için izin verecek sesli iletişimin ilk adımı olacaktır. Otobüste yanında bir sandalyede yseniz, telefonunuzda şiirler veya aşk hakkında kısa sözler arayın. Sen etrafta olduğu için gözü telefonuna sızabilir. Diyelim ki telefonun çaldı ve arkadaşınla konuşurken ona
küçük bir ipucu versin ki duyabilsin. Örneğin, şu anda evden işe, işten eve kimseyi göremiyorum. Genellikle iyi sonuçlar elde etmeye çalışın çoğu insan. En kötü ihtimalle, karşındaki kişi sana çok kızgın olduğu için aramasa bile muhtemelen aklı başındasındır. Denemeye değer diyoruz! Sizin için seçtiğimiz
diğer en popüler makalemiz: Telepati Bir resme bakarak telepati bir fotoğrafa veya fotoğrafa bakarak yapılabilir mi? Nasıl bir fotoğraf ile telepati yapmak için? Başka birinin resmine bakarak telepati mümkün mü? Sadece düşünme bize telepati ile iletişim kurmak istediğiniz kişinin bir resim eklediğinizde
telepati iletişim kurmak için yeterli olsa da, telepati başka bir boyutta gelecektir. Bir düşünce bu düşüncenin sinyallerini veriyor. Bir konu üzerinde bir düşünce sabitlendiğinde, bu sinyaller kendilerini tekrar etmeye başlar. Ancak, bu sinyaller hedefli olmadığından, etrafa yayılır ve etkisizdir. Düşünceler bir
resim ya da bir resim ile olsun, noktaya odaklanmış olduğunda, şimdi bir merkeze doğru hareket etmeye başlar. Telepatik iletişim ruhsal iletişim olduğu için, herhangi bir maddi engelle karşı karşıya kalmadan hedeflerine ulaşırlar. Örnekler Faraday hücreleri, anne tavşan ve uzak telepatik hipnoz yapılan
deneyler içerir, hangi beyin dalgalarıdeğişiklikleri için takip zaman onların yavruları tarafından sualtı öldürüldü. Bir resme bakarak telepati istediğimizde, aslında ruhsal dünyamızda sinyallere ulaşılması gereken başka bir ruhsal alıcıyı gösteririz. Tipik olarak, görüntü ile telepati çalışmalarında, alıcı resim
değil, resim ile tanımlanır. Telepati hangi koşullaraltında resme bakarak yapılabilir? Telepati fikrine gerek yoktur, ancak bazı durumlarda süreci hızlandırmada etkilidir. Görüntü oluşturmakta zorlanıyorsanız, görüntü oluşturma yeteneklerinizi geliştirmek için yeterli zamanınız yoksa, telepati çalışmalarınızda
resminizi güçlendirmek istediğinizde resme bakarak telepati yapmak istediğiniz kişinin yüzünü hatırlamakta güçlük çekmiyorsanız, resme bakarak telepatik iletişimi güçlendirmeyi deneyebilirsiniz. Telepatik iletişimde resme bakmanın etkisi insan yüzünün, ruhun bir yansımasıdır. İç dünyanın tüm izleri
genellikle yüze yansır. Görsel olarak, insan yüzü madde düzeyinde insan ruhuna ruhsal bir yol gibidir. Diğer canlılar için, adı bir adres olarak kullanılırken, ruhsal yetenekleri olanlar fotoğrafçılığı ruhsal iletişim için kullanırlar. Örnek için; İnsan yüzü, uydudaki TV kanalının ruhsal iletişimdeki sinyal değerleri
olarak işlev görür. Resme baktığınızda, ruhsal bağlantı kurulur. Fotoğraf çekildi. o andan itibaren, bu adamın ruhsal yansıması bu süre içinde alınır. Tüm sonraki çekim gerçek hayatta devam olmasına rağmen, bu zaman dilimi manevi bir devamı için yeterlidir. Eğer telepatik olarak iletişim kurmak



istediğiniz bir kişinin resmi varsa, ki bence sosyal ağlar sayesinde çok da zor değil, resme baktığınızda ruhani bir atmosfere sahip olduğunuzu hissediyorsanız, ya da resme odaklanan enerjinin varlığını hissediyorsanız, resim üzerinden telepati yapmak daha kolaydır. Telepatik iletişimde kullanılacak bir
resim seçmek Seçme Seçeneğiniz varsa, telepati istediğiniz kişinin resmini seçin, size iyi duygular veren veya o kişinin size daha yakın hissetmesini sağlayan bir resme bakın. En son fotoğraflar zamanında orijinal yakın, bu yüzden tercih edilmelidir. Her görüntüyü uydu frekansının yeni bir anlamı olarak
düşünürsek, elde edilebilen en basit ve en net değerler son görüntülere ait olacaktır. Seçtiğiniz görüntü, yüz alanının alnınızla açıkça görülebilen bir görüntü olmalıdır. Belirli bir ruhsal derinliğe ulaştıktan sonra (Trans Link'e Nasıl Girilir'de bahsedilen bir uygulama yapabilirsiniz.) Telepati Resim 1'e bakıyor.
Bölüm 〉〉 6, hangi oyundan önce üçüncü göz denir. Çakranıza ve 4.'nüze vuracağım. Sadece titreşmelerini hisset. Çakra nedir? Çakra tekniklerini ve 〉'nın faydaları nasıl açılır, böylece rahat hissedeceğiniz 〉 resmi elinizle tutun veya rahatça görebileceğiniz bir yere yerleştirin (telefonunuzdan,
tabletinizden veya herhangi bir ekrandan da bakabilirsiniz) 〉 resimde telepatik bağlantı istediğiniz kişinin elinin ortasına odaklanın.〉 yaklaşık 10 dakika olduğu için resme bakın. 〉 4. Çakranız altıncı kez size yardımcı olmak için duygularınızı kullanacaktır. Çakranız aynı zamanda ruhsal iletişimi de
temsil eder. İkisini birlikte kullanmalısın. 〉 yeterince des00'e ulaştığınızı hissederseniz, iletmek istediğiniz mesajları iletebilirsiniz. 〉 medyumla konuşursun ya da yapabilirsen kalp konuşursun. Bu nedenle, ağız ve dil herhangi bir şekilde hareket etmemelidir. Bu tür bir konuşma belirli bir çalışma türü
gerektirebilir. Ama yapamıyorsan, yumuşak bir fısıltıyla da konuşabilirsin. Telepati, resim 2'ye bakıyorum. Bölüm ⇒ Gözlerinizi kapatın ve resmine bakmaya devam edin, hayal edin.⇒ 4. Çakranızdan (kalbin) kalbinden ışıklar çıkıyor, 6. Çakralarınızın ışıklarının (ellerinizin ortasında) O'nun kafasından
çıktığını hayal edin. ⇒ şu anda tam bir ruhsal entegrasyon yaşam gerekir. Bu şekilde kurulan iletişim, hissetseniz de hissetmeseniz bile, ruhsal iletişimi sağlar, ancak mesajların iletiminde konuşarak iletişim kurmaya alışkın olduğumuzdan, bilinçaltında bu şekilde iletişim olmadığını ve mesajları
güçlendirdiğini iletir. Ruhsal bir bütünleşmeye sahip olduğunuzu düşündüğünüzde iletmek istediğiniz ⇒. Gönderdiğiniz her mesajın sizi doğruladığını ⇒. ⇒ bunu düzenli olarak kullanır Telepatik bağlantınız olan kişiyle iletişiminiz güçlendirilecektir. Konu hakkında daha fazla bilgi almak ve çalışmanızı
geliştirmek için aşağıdaki bağlantılardaki makaleleri kullanabilirsiniz. Şu andan itibaren, sana söyleyeceklerimi tekrarlamak istemiyorum, çünkü daha önce yazılmıştı. Telepatinin Tüm Konuları: Telepati ve İmaj Üzerine Tüm Makaleler: Telepati ve Görüntü Araştırma Konuları Takip: Telepati ile Aşık Olmam
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