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هاي ذهنویژگی
بخش است: 1)ضمیر خودآگاه یا شعور  ذهن انسان اصوالً 2

ظاهر 2)ضمیر ناخودآگاه یا شعور باطن.

دارددر کنترلاعمال و رفتار ارادي انسان را،ضمیر خود آگاه
در حالیکه . کنددرصد از شخصیت انسان را هدایت می10و حدود 

90ضمیر ناخودآگاه، اعمال، رفتار و افکار غیر ارادي انسان را کنترل و 
: اعمال غیر ارادي مثل. نمایددرصد از شخصیت انسان را هدایت می

افکار . ، گردش خون، پلک زدن و غیره)مثبت و منفی(عادات مختلف 
که بصورتتصورات مختلف، خاطرات شیرین و تلخ : لغیر ارادي مث

.                                      ناخودآگاه به ذهن انسان می آیند

ضمیر خودآگاه اصوالً استقرایی و ضمیر ناخودآگاه قیاسی فکر )1
تفکر استقرایی یعنی اینکه براي اثبات چیزي احتیاج به . کندمی

باشد و اگر دلیل وجود نداشته باشد، آن مورد، دلیل کافی داشته 
مثالً اگر در تابستان گفته شود چه هواي سردي . شودپذیرفته نمی

گوید، چون در تابستان هوا گرم است، پس است؛ تفکر استقرایی می
.هوا سرد نیست

مثالً . اسی براي اثبات چیزي احتیاج به دلیل نیستاما در تفکر قی
اگر گفته شود در زمستان هوا گرم است، تفکر قیاسی آن را 

بدین علت، چون در هیپنوتیزم، ضمیر ناخودآگاه فعال . پذیردمی
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زمینی داده کند، اگر به سوژه سیبشده و بصورت قیاسی فکر می
آن را گاز زده و ژه سوشود و به او تلقین گردد که سیب سرخ است، 

اما در حالت بیداري . شودمزه سیب سرخ در ذهنش تداعی می
چون ضمیر خودآگاه فعال است، سوژه با دیدن و لمس سیب 

.گوید، این که سیب سرخ نیستزمینی، می

شعور ظاهر و شعور باطن مثل االکلنگ هستند، یعنی هر وقت یکی )2
بعبارتی هر وقت شعور ظاهر . باشد، دیگري باالست و بالعکسپائین 

در حالت بیداري، شعور ظاهر . فعال باشد، شعور باطن غیر فعال است
اما در هیپنوتیزم، فعالیت شعور . بیدار است، اما شعور باطن غیر فعال

.گرددظاهر متوقف و شعور باطن بیدار و فعال می

پذیر است، در حالیکه ضمیر ضمیر خودآگاه کمی تلقین)3
توان از طریق تلقین و تصور ناخودآگاه شدیداً تلقین پذیر بوده و می

هاي برنامه نویسی شعور باطن است، روي آن که در واقع زبان
تواند انجام ر هیپنوتیزم مینویسی دلخواه کرد که این کار دبرنامه

.                   گردد

نگارنده افراد متعددي را به خلسه هاي عمیق هیپنوتیزمی برده نظیر 
:عکس زیر
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استاد موللی سوژه را به حالت عمیق هیپنوتیزم برده و باتلقینات 
ویژه، سوژه احساس گرما می کند                          

پس، مکانیزم هیپنوتیزم این است که فعالیت ضمیر خودآگاه را متوقف 
سازد و در زمان خلسه، هیپنوتیزور کرده و ضمیر ناخودآگاه را فعال می

تلخ ، از بین بردن  پاکسازي خاطرات و بهسازي نظیر: تلقینات سالمتی
(افسردگی، اضطراب و...)، خونسردي، شجاعت  بیماري فکري نظیر:
را به سوژه القاء میکند. این تلقینات پس  ،رسیدن به خواسته ها و غیره
.از حالت هیپنوتیزم همچنان روي سوژه تأثیر مفید و مؤثر دارد
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فوائد روشهاي متافیزیک در معالجه بیماران
امروزه دراثر پیشرفتهاي سریع در تکنولوژي وصنعت، چون انسان 
نمی تواند از نظر ذهنی خودش را با این پیشرفتها هماهنگ کند، 

بیماریهایی که در اثر ذهن ناشی (روزبروز بر تعداد بیماران روان تنی 
درصداز 90اکنون به اثبات رسیده .درجهان افزوده می شوند) میشوند

..،ام اس وسرطان،دیابت:کل بیماریهاي جسمی وبویژه العالج مثل
بعلت عوارض زیاد داروهاي شیمیایی .ناشی از افکار و ذهن است

وعملهاي جراحی بر انسان،اکنون کشورهاي غربی اغلب به درمانهاي 
طبیعی بویژه شاخه هاي مختلف متافیزیک که به آن،طب حاشیه یا 

آورده اند وهمچنین سازمان بهداشت طب مکمل می گویند،روي
ا ملزم به استفاده از روش هاي تمام کشورها ر2007جهانی در سال 

طب مکمل و ترکیب آنها با پزشکی نوین در سیستم درمانی هر کشور 
هیپنوتیزم، مدي تیشن،یوگا،گیاه:طب مکمل شامل. نموده است

.                                         درمانی،طب سوزنی و غیره می باشد

شکی کشورهاي پیشرفته که در دانشکده هاي پز: بدین علت است که
آمریکایی و اروپایی روش هاي طب مکمل را بصورت دوره هاي آموزشی 

درنتیجه چون این روشهاي طبیعی بدون عوارض و .تدریس می کنند
بسیار موثرتراست، در کشورهاي غربی بیماران اغلب به مطبهاي 

وقتی یک بیمار .متخصصین طب مکمل و متافیزیک مراجعه می کنند
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یک پزشک غربی که به طب مکمل ومتافیزیک تسلط داردبه نزد، 
می رود،پزشک مذکور براي درمان،تمام جنبه هاي وجودي و زندگی 

بعبارتی . بیمار را در نظر می گیرد نه فقط جسم را
احساسی،ذهنی،جسمی،اجتماعی،محیطی و تغذیه بیمار :جنبه هاي

بسیار مهم در این جنبه ها ذهن و تغذیه جنبه2.بررسی می شوند
.بیماري زخم معده می تواند بعلت افکار منفی و تغذیه باشد:مثال.است

سال در این زمینه 25بنده بعنوان یک متخصص متافیزیک که حدود
فعالیت دارم براي درمان یک بیماري تمام جنبه هاي بیمار را مورد 

مزاج 4چون انسانها داراي.تغذیهبررسی قرار می دهم بویژه ذهن و 
مختلف هستند، ازاینرو غذایی که میتواند براي شما مفید باشد، 

خلق وخو،افکار :چون غذا می تواند بر.می تواند براي دیگري مضر باشد
اما .وجسم تاثیربگذارد، غذاها باید بعنوان دارو در نظر گرفته شوند

ر را بررسی می کنند و سپس متاسفانه پزشکان ایرانی فقط جسم بیما
مقداري داروي شیمیایی تجویز می کنند و روانکاوان ایرانی هم به جاي 
روان درمانی موثر و اصولی پیوسته به ساعت نگاه می کنند تا 

ازاینرو می بینیم که بیماران ایرانی .بیمارفعلی برود و بیمار بعدي بیاید
طب رایج و داروهابویژه بیماران فکري هیچ نتیجه اي از روشهاي 

تابحال صدها بیمار فکري نزد من آمده  و از غیر موثر بودن .نمی گیرند
واقعا چرا پزشکان ایرانی از شیوه . شیوه درمانی روانپزشکان شاکی بودند
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هاي طبیعی طب مکمل و متافیزیک در حرفه شان استفاده 
نمی کنند؟

پاکسازي افکار منفی با هیپنوتیزم و متافیزیک
ذهنی قرن حاضر است در واقع ریشه استرس که بزرگترین بیماري 

بیماریهاي جسمی که ریشه ذهنی (درصد از بیماریهاي روان تنی90
....وزخم معده،سردرد حتی سرطان و ام اس:می باشد مثل) دارند

متاسفانه چون در ایران اغلب پزشکان محترم با روشهاي متافیزیک 
بیگانه هستند و عده اي هم به این روشها اعتقادي ندارند،از شیوه هاي 

هیپنوتیزم و مدي تیشن درمهار و کنترل استرس :متافیزیک نظیر
ند به تجویز داروهاي شیمیایی که استفاده نمی کنند وتنها اکتفا می کن

. ي تاثیرات منفی هستنددارا

میالدي 2007این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی در سال
تمام کشورهاي جهان راملزم کرده در کنار طب نوین باید از روشهاي 
متافیزیک استفاده کنند و اکنون دربیمارستانها و مراکز درمانی 

براي از بین بردن ...امریکا،المان،فرانسه و:رهاي غربی مثلکشو
بیماریهاي فکري و بویژه استرس از  هیپنوتیزم و مدي تیشن استفاده 

چون هیپنوتیزم و مدي تیشن روي ضمیر ناخودآگاه که منشا .می کنند
می گذارد، تمام بیماریهاي فکري و بویژه استرس می باشد سریعا تاثیر
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است که پاکسازي یک فکر منفی از ذهن اگر با به همین دلیل 
جلسه درمان نیاز داشته باشد، بوسیله هیپنوتیزم حداقل 30روانکاوي به 

.جلسه نیاز است3به 

که در )رهایی احساسی(اما اخیرا روشی در امریکا ابداع شده بنام
شدیدترین .می کندفکار و خاطرات تلخ ومنفی معجزهاپاکسازي

دقیقه زمان15حدودروش رهایی احساسی خاطرات تلخ با  
تابحال بیش از یک میلیون نفر بیمار ذهنی وجسمی با منشا .می برد

.   درمان شده اندروش رهایی احساسی ذهنی از طریق 

برده به نحوي که  مرحله عمیق هیپنوتیزم استاد موللی سوژه را به
بدن سوژه کامال خشک شده است
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تحولی بزرگ در متافیزیک

در 1990در اوایل سال اي اف تی یا روش رهایی احساسی
که مهندس دانشگاه استانفوردبود، ابداع » گري کریگ«آمریکا بوسیله 

این روش، در روان . شد و در سراسر آمریکا و جهان گسترش یافت
درمانی و متافیزیک تحولی بزرگ ایجاد کرده است بویژه در پاکسازي 

بنحوي قدرت و سرعت درمان این روش. افکار  و احساسات تلخ و منفی
هیپنوتیزم یا :است که بسیار سریعتر از شیوه هاي رایج  نظیر

فقط اي اف تی مدي تیشن درمان میکند، چون هردفعه تمرین 
شتم که روشهاي هیپنوتیزم بنده چند بیمار دا. می کشددقیقه صول2
2ترکیب این مدي تیشن تا ثیر کمی بر آنان داشت ولی از طریقو 

.مالً درمان شدندکاف تی اي اروش با

اصوالً در گروهی از روشهاي درمانی جاي می گیرد که اي اف تی 
می گویند، چون این روشها، بر میدان » روانشناسی انرژي«به آن، 

نقطه طب 15در این روش، به . گذارندالکترومغناطیسی بدن تاثیر می
رژي در بدن بیمار سوزنی، ضربات مالیم زده می شود که باعث تعادل ان

محسوب اي اف تی کشف بزرگ که بعنوان بزرگترین اصل . می گردد
اختالل در عامل تمامی احساسات ناخوشایند،«: می شود این است 

سیستم انرژي بدن در واقع در کالبد اثیري .»سیستم انرژي بدن است
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قرار دارد و این نقاط طب سوزنی، قسمت انتهایی مریدانها           
می باشند که وقتی مورد ضربه یا اعمال فشار و در طب ) کانال انرژي(

سوزنی، سوزن وارد آنها گردد، باعث تعادل انرژي در بدن بیمار
.می گردد

تا بحال بـیش از  اي اف تی بوسیله :ي کاربردهاي  اي اف تی 
. میلیون بیمار جسمی و بویژه فکري از انواع بیماریها بهبود یافتـه انـد  1

جالب است بدانیـد سـربازان آمریکـایی کـه در عـراق خـاطرات تلخـی        
ــا روش   ــد، ب ــر، نتیجــه اي نگرفتن ــانی دیگ ــتند و از روشــهاي درم داش

اي اف تـی  از شـیوه  . در عرض چند دقیقه درمان شده انداي اف تی 
روان درمانی ،تحصیل، ورزش، پزشـکی  : کشور جهان در 60در بیش از 

.و غیره استفاده می شود

: رکورد درمان بعضی بیماریها توسط اي اف تی 

ثانیه11دقیقه و 5: رهایی از خاطره تلخ تجاوز جنسی- 
ثانیه50دقیقه و 11: درمان افسردگی- 

هثانی22دقیقه و 11:ام اس - 
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)متافیزیک(ا رتباط طب کُل گرا با روشهاي درمانی طب مکمل 

افسردگی و اضطراب،باید تمام جنبه هاي :براي درمان بیماران فکري مثل
شخصیتی و زندگی بیمار را درنظر گرفت و سپس بر اساس آن ویژگیها، وي را 

بعبارتی باید این . می گویند"طب کُل گرا"به این روش درمان .درمان کرد
می سن،جنس،وضعیت تاهل، وضعیت جس:جنبه ها ي بیمار را در نظر گرفت

خانوادگی،روابط شغلی ی،روابطوضعیت ذهنی،نوع غذا،محیط زندگی،محیط شغل
....و

جنبه مهمی که معموال درمانگران درنظر نمی گیرند 2در اینجا به 
اصوال غذا برذهن انسان تاثیر فراوانی دارد، .  محیط)2غذا  ) 1:اشاره می کنم

مغز انسان را ....سوسیس،کالباس،سرکه،آبلیمو و: وغذاهاي با طبیعت سرد مثل
د وزمانی که مغز سرد شود،تحت تاثیر روشهاي متافیزیکی نسرد می کن

ی رتبعبا.نمی شودهیپنوتیزم یا مدي تیشن قرار نگرفته وفرد وارد خلسه:مثل
مدي تیشن غذاهاي سرد بخورد وارد خلسهاگر فرد قبل از هیپنوتیزم یا 

همچنین اگر در محیط شغلی شما بوهاي سرد وجود داشته باشد .نمی شود
بوي رنگهاي شیمیایی یا تینر ویا در محیط زندگی تان نور آفتاب :نظیر

. دنباشد،مغز سرد شده و باعث بروز مشکالت ذهنی و افسردگی می شو
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علل تجارب و مجهوالت متافیزیکی
درصد از مردم،قدرتهاي متافیزیکی بیشتري نسبت به دیگران 30اصوال

آنها اغلب تجارب غیر ارادي .می گویند"مدیوم"یا "واسطه"دارند که به آنها 
که اتفاق پیش بینی صحیح اتفاقات آینده،دیدن خوابهایی:متافیزیکی دارند مثل

می افتند،خروج روح از بدن و سفرهاي روحی و غیره و چون در ایران هیچ 
مرجع یا مرکز معتبرمتافیزیکی وجود ندارد که جوابگوي این افراد باشد،مردم 

درنتیجه این افراد .فکر می کنندآنها دروغ می گویند یا اینکه دیوانه شده اند
ا آنها را توجیه و راهنمایی نمی دانندتجارب خود را به چه کسی بگویندت

پیشگویی،روشن بینی،خروج :تابحال صدها نفر که تجارب متافیزیکی نظیر.کنند
داشته اند از طریق اغلب تلفنی یا حضوري تجارب متافیزیکی خود رابا ....روح و

در میان گذاشته اند و بنده آنها را راهنمایی کرده یا اینکه به )نگارنده(اینجانب
چنانچه شما خواننده عزیز نیز .ملی آموزشهاي الزم راداده امآنها بصورت ع

: ره هايتجارب متافیزیکی دارید براي راهنمایی می توانیدبا شما
.                                   تماس بگیرید09173151460-09175011439
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متبرك سازي محل تمرین متافیزیک
افزایش یابد،مکان تمرین اگر مایلیدتاثیر تمرینات متافیزیک شما 

. را از انرژیهاي منفی پاکسازي کنید یا بعبارتی محیط را متبرك سازید
متبرك سازي محیط به معناي از بین بردن انرژي هاي منفی از محل 

شما نیز تا بحال دیده اید بعضی ها با اینکه داراي . کار یا زندگی است
کاري شیک و لوکس و داراي تمام امکانات هستند، اما محیط

درآمدشان اندك و عده اي بر عکس، با اینکه داراي امکانات زیادي 
مطمئناً در محیط کار و زندگی . نیستند، ولی در آمدشان زیاد است

برعکس گروه اول انرژي هاي منفی بیشتر از مثبت و در گروه دوم
.                        است

شما می توانید با روشهایی که در پی می آید، انرژي هاي منفی را از 
انوار الهی، ارواح متبرك و ( محیط خود خارج و انرژي هاي مثبت 

متبرك سازي "به این عمل. را جذب محل مورد نظر کنید) مالئک 
:می گویند"محیط

داشته اید که بی دلیل از بودن در شاید شما نیز این تجربه را )1
احساس ناراحتی کرده و مایل بودید هر چه ) خانه یا مغازه ( مکانی 

عکس این قضیه نیز صادق است، یعنی . سریعتر آن محل را ترك کنید
.خواسته اید در یک جا حتی اإلمکان بیشتر بمانیدشاید 
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قمار، زنا، غیبت و غیره انجام : اگر در محلی، گناه و معصیت مثل
شود، این اعمال که داراي امواج منفی هستند در الیه هاي نا مرئی

"فضاي منفی"هوا متراکم شده و آن مکان داراي ) اثیري(

حال هر شخصی که قدم به آنجا بگذارد، ناخودآگاه احساس . می گردد
این ناراحتی در افراد پاك و مؤمن بیشتر . ناراحتی و بیقراري می کند

. ایجاد می شود

ر خدا، نماز، دعا و ذک: اگر در مکانی نیز کارهاي خیر و ثواب نظیر
غیره انجام گیرد، امواج مثبت در سطح اثیري هوا جمع شده و مکان 

می گردد و چنانچه شخصی که "فضاي مثبت"مورد نظر داراي
ناراحت یا حتی بیمار باشد وارد آن مکان شود، خود به خود احساس 

حرم مطهر حضرت رضا : مثل اماکن مقدس. شادي و بهبود می کند
...، و )س(حضرت معصومه ) ع(اغ ، شاهچر)ع(

فرهنگ و در . اسفند و کندور جزو بخورات مقدس هستند) 2
جامعه ایرانی، سوزاندن اسفند و کندور از قدیم األیام جهت رفع چشم 

در . زخم و بال و افزایش رزق مورد استفاده ایرانیان قرار می گرفته است
چنین است، چون اسفند و کندور نیروهاي منفی را از محیط واقع نیز 

.خارج کرده و باعث جذب نیروهاي مثبت می شوند

با این همه، علت تأثیرات مثبت اسفند و کندور بر محیط هنوز 
عود، گالب و روشن کردن شمع نیز . کشف نشده و جزو اسرار است
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: مالی که گفته شدتمام اع. محیط را داراي نیروهاي مثبت می کنند
سوزاندن اسفند و کندور، عود، شمع و پاشیدن گالب ، باعث از بین 
رفتن نیروهاي منفی از مکان مورد نظر گشته و زمانی که محیط از 
نیروهاي منفی پاك شود، ارواح متبرك و مالئک می توانند در آن مکان 

شما در زمانی که . حظور یافته و خیر و برکت را وارد آن مکان نمایند
محلی که متبرك شده، خواسته یا آرزویی داشته باشید سریعاً اجابت  

.همچنین تاثیرتمرینات متافیزیک فوق العاده زیاد می شود.می شود

با اینکه سوزنهاي بلند در هیپنوتیزم عمیق توسط استاد موللی از گونه و 
عبور کرده است، اما درد و خونریزي در سوژه وجود ندارد     ساعد سوژه
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رازهایی از قانون جذب
را افرادي از ) که درباره قانون جذب است(بعلت آنکه فیلم راز 

کشورهاي غربی تولید کرده اند، چند اصل مهم معنوي و عرفانی در آن 
:                           کنمگفته نشده که براي شما عزیزان تشریح می 

صحبتی ) قضا و قدر(در قانون جذب از نیروي جبر:نیروي جبر)1
نیرویی که می تواند تمام محاسبات انسان را از بین : بعبارتی.نشده است

تفریح در خارج از شهر برنامه ریزي کرده اید که شمابراي : مثال.ببرد
ناگهان اتومبیل شما خراب می شود ، یا فردي از خانواده شما بیمار

این ، همان جبر و . می گردد و دیگر نمی توانید از شهر خارج شوید
. در اینجا تقدیر بر تدبیر پیروز شده است: بعبارتی.قضا و قدر است

ز جانب کا ئنات است و علت عدم همکاري نیروي عظیم جبر در واقع ا
:             علت دارد2این نیرو در جهت رسا ندن شما به خواسته ها 

کارما یعنی پاداش یا کیفر اعمالی که انسان انجام داده :کارما)الف
اگر کسی گناهان زیادي مر تکب شده باشد و بخواهد طبق قانون .است

گی موفق و خوشبخت شود، سخت جذب بوسیله تصویر سازي در زند
،چون کائنات بعلت گناهانش ابتدا او را مجازات می کند.در اشتباه است
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سپس که بدهی خود را به کائنات پس داد، بعد می تواند بوسیله 
.  تصویر سازي به خواسته اش برسد

اتفاق افتاده که چیزي را بخواهید شاید براي شما :صالح انسان)ب
که برایتان مضر باشد و یااینکه چیزي را نخواید که نفع شما در آن 

کائنات است که از این موضوع باشد ، ولی شما آن را ندانید و تنها
دارد، پس در صورتی که با اجراي قانون جذب به خواسته تانخبر

.            نرسید،شاید صالح شما در آن باشد

پرداخت صدقه و کمک به فقرا در فرهنگ ایران ریشه :بخشش)2
":فرموده) ع(هاي عمیقی دارد، حتی در دین مسیحیت، حضرت عیسی 

پس اگر می خواهید سریعتر آرزوهایتان "بدهید تا دریافت کنید
. دهم یا عشریه مال خود را به فقرا دهید1برآورده شود، حداقل

ات معامله کرده اید و  چند هرقدربخشش کنید در واقع با خدا و کائن
.برابر آن را بصورت مالی یا گشایش مشکالت دریافت خواهید نمود

انرژي عشق وقتی فعال گردد، می تواند هر غیر : نیروي عشق)3
نیروي عشق زمانی فعال. ممکنی را ممکن ساخته و معجزه کند

می شود که شما همه انسانها و موجودات را دوست داشته باشید، حتی 
هزار بار از 6انرژي عشق اصوال . کسانی که به شما بدي کرده باشند

بهترین حالتی که می توان عشق را براي تمام .قدرت ذهن قوي تر است
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اگر عشق را در . انسانها و موجودات ارسال کرد ، مدي تیشن می باشد
براي دیگران بفرستید ، مثل عمل بخشیدن ، نیرویی چند مدي تیشن 

کرد و شما می توانید از این نیروي یافت خواهیدبرابر قوي تر را در
.عظیم استفاده نموده و به خواسته هایتان برسید

هیپنوتیزم گروهی توسط استاد موللی
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قانون جذبعلل عدم تاثیر
با تحقیقات و بررسیهاي فراوان درباره قانون جذب و گفتگو با افرادي 

، به نتایج مهم و مفیدي که در کالسهاي موفقیت شرکت کرده اند
:                                        رسیده ام که برایتان تشریح می کنم

شرکت می کنند،البته افراد بسیاري که در کالسهاي موفقیت :اوالً
می شوند، داراي روحیه و امید زیادي براي رسیدن به خواسته هایشان

به . اما این امید و روحیه هر لحظه با هر اتفاقی می تواند از بین برود
ناخودآگاه )ضمیر(چه دلیل؟ به دلیل قدرت زیاد و منفی بافی هاي ذهن

سهاي موفقیت شرکتتعداد کمی از افرادي که در کال:ثانیاً.بر انسان
گیرند،چرا؟به علت دالیل زیر،تنها قانون مینتیجه دلخواه رامی کنند  

:  جذب نمی تواند شما را سریعا به خوسته ها و اهدافتان برساند

درصد از ذهن استفاده 98اثبات شده براي کسب خواسته ها،باید)1
می کنند تنها فکرولی خیلی ها.الزم استدرصداقدام عملی2کرد وتنها

این، طرز فکر .باتصویر سازي آرزوها،می توانند به هر هدفی برسند
درست است که قانون جذب بر تصویر .اشخاص تنبل و تن پرور است

حداقل (سازي ذهنی تاکید زیادي دارد، ولی اگر هیچ عملی
. انجام نگیرد،هیچ خواسته اي بدست نمی آید)درصد2همان
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یکی از اصول قانون جذب آن است که بایدفقط به موارد و )2
چیزهاي منفی فکر کنید،چیزهاي چیزهاي مثبت فکر کرد و اگر به 

اما در قانون جذب هیچ راه عملی براي .منفی هم جذب شما می شوند
ولی بوسیله تمرینات عملی.مدیریت و کنترل ذهن ارائه نمی شود

.  مدي تیشن می توان ذهن را کنترل کرد

ر جسم و ذهن انسان تسلط دارد درصدب90چون ضمیر ناخودآگاه)3
و همین ضمیر ناخودآگاه است که باید براي شما تولید باورجدید و 

شما هر قدرهم که جمالت ،روحیه شاد کند،ودر حالت بیداري و عادي 
تاکیدي را تکرار کنید،با انتقادهاو منفی بافی هاي ضمیر ناخودآگاه 

در :مثالً.برسیدمواجه می شوید که اجازه نمی دهدشما به اهدافتان
هرقدر ) که این حالت را  ضمیر ناخودآگاه تولید کرده(حالت ناامیدي

چون ضمیر ناخودآگاه قوي تر "من شاد هستم"هم که تکرار کنید
از اینرو،براي .است، شما با تکرار این عبارات تاکیدي شاد نمی شوید

عترین تاثیر و کنترل ضمیر ناخودآگاه که دائما منفی بافی می کند، سری
به این مورد روش هیپنوتیزم است که متاسفانه در قانون جذب،اصالً

.                                              اشاره نشده است
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چون ارتباط با کائنات یکی از اصول مهم قانون جذب است و در )4
ارتباط با کائنات حالت عادي که فرکانس وجودي انسان پائین می باشد،

بسیار کم است و متاسفانه در قانون جذب هیچ راه عملی براي نزدیکی 
شیوه اي که شما می توانید با تنها:ائنات ارائه نشده، از اینروبیشتر با ک

است که تنها از "خلسه"کائنات ارتباط نزدیک و عمیقی داشته باشید
مدي تیشن امکان پذیر استطریق هیپنوتیزم و

اگر قانون جذب با تمرینات عملی مدي تیشن و هیپنوتیزم :نتیجه آنکه
به ترکیب گردد، نتیجه بخش و مفید بوده و می تواند شمارا سریعاً

رسیدن به خواسته ها از طریق :بعبارتی.خواسته ها وآرزوهایتان برساند
ق مدي تیشن و قانون جذب مثل مسافرت با اتومبیل و از طری

.هیپنوتیزم مثل مسافرت با هواپیماست

اسرار سحر وجادو
اغلب مردم در گذشته و حتی هم اکنون نیز اعتقاد دارند طلسم و 
جادو بی پایه و اساس بوده و خرافه اي بیش نیستند، اما با کشف و 

ن از خود بروز می دهد و همچنین اثبات انرژي هاي مختلفی که انسا
در اطرافش وجود دارند و در واقع کشف قانون پایداري ماده و انرژي 

.»تمام چیزها در عالم ازانرژي ساخته شده اند« :فیزیک که می گوید
.تأثیرات جادو و طلسم نیز به اثبات رسیده است
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شیطانی در معابد یا اماکنی که در آنجا مراسم خاص و : براي مثال
توسط افراد آن گروه خاص انجام می شود ، معموالً مجسمه ها و دیگر 
اشیایی که در آنجا وجود دارند انرژي ها و امواج منفی آن گروه را به 
خود جذب کرده، و اگر این اشیاء و مجسمه ها هر کجا برده شوند، 

چند نفر در یک : بعنوان نمونه. منشاء نکبت و بدبختی می گردند
مان در انگلیس مشغول انجام عملیات متافیزیکی بودند که ناگهان آپارت

مراسم بدون هیچ علتی به هم خورد، بعداًمعلوم شد قالیچه اي که در 
آن آپارتمان بوده متعلق به جادوگري بوده که از آن، در مراسم جادویی 

یمنی بوده استفاده می کرده و حاوي انرژي هاي منفی و اهر
:از اسرار سحر جادو تشریح می شونداکنون تعدادي .است

اصوالً هر چیزي که حاوي انرژي :حلقه هاي انرژیکی اتصال) 1
: انسان باشد می تواند مورد اعمال جادویی قرار بگیرد، مثل

خون،مدفوع، منی، ناخن، مو، لباسهاي مستعمل و اشیاء مورد استفاده 
مطمئن هستیدواقعااگر . حتی دستمال کثیف و باند روي زخم،فرد

کسی قصد دارد شما را از راه دور مورد اذیت قرار دهد، هیچ گاه موها و 
لباسهاي . ناخن چیده شده خود را دور نریزد، بلکه آنها را بسوزانید

دست دوم خود را نیز حداقل سه روز در هواي آزاد پهن کرده یا روي 
ام درباره همین اقد. خاك تازه بگذارید و سپس به افراد محتاج بدهید

. اشیاء مورد استفاده خود بویژه صندلی و تخت خواب باید انجام گیرد 
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مالفه و لباسها یی که خون و مایع منی روي آنها ریخته شده را نباید به 
بهترین راه این است که خودتان آنها را . دست کسی براي شستشو داد

شسته و سپس آب کثیف آن را در فاضالب بریزید ، چون حتی آب
.کثیف آن می تواند مورد استفاده اعمال جادویی قرار گیرد

اجراي این اعمال، تنها توسـط اسـاتیدي   :نادر بودن افراد خبره) 2
که سالها در ایـن زمینـه هـا فعالیـت کـرده و تجـارب زیـادي دارنـد و         
تعدادشان البته نادر و قلیل است، میسر و امکان پذیر می باشد، نـه هـر   

متأسفانه مردم ایران که حتی قشـر  . حقه باز و دروغگوییرمال و فالگیر 
تحصیل کرده اش مقداري خرافی هستند، هر مشکلی در زندگی را میل 

سـپس نـزد یـک    . داردبه سحر و جادو از طرف دشمنانش نسـبت دهـد  
رفتــــه و از او بــــراي رفــــع مشــــکل کمــــکرمــــال و فــــالگیر

انـد درآمـد سـالیانه    رماالن ایرانی که در روزنامه ها نوشـته  . می خواهد
بعضی از آنها حتی به میلیاردها تومـان هـم مـی رسـد، چـون تجربـه و       
هوش زیادي دارند، روانشناسان قابلی شده اند،  بنحوي کـه وقتـی یـک    

او نیـز  . مشتري را ببینند می دانند او چه مطـالبی مایـل اسـت بشـنود    
ربین در نتیجه این ارتبـاط مـؤث  . همان مطالب را براي مشتري می گوید

می گویند، مشـتري  "راپورت"رمال و مشتري که در روانشناسی به آن 
یا بعبارتی طعمه تحت تأثیر رمال قرار گرفته و هر مبلغی که بگویـد را  

.                                                                         می پردازد
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شاید شما استفاده از عروسکهاي :حلقه هاي فیزیکی اتصال) 3
جادوي (گلی یا پالستیکی رادر اعمال جادویی دیده باشید که به آن

بعبارتی در دست داشتن عروسک،باعث تمرکز انرژي .می گویند)سیاه
بیشتر روي فردي می شود که قرار است از راه دور رویش تاثیر 

ري می توان روي عروسک مذکور اعمال جادویی دیگالبته .گذاشت
انجام داد که بنده براي عدم  سواستفاده، نمی توانم آنها را در اینجا 

. بیان کنم

چنانچه مایل بودید در کالس هاي موسسه متافیزیک 
خودهیپنوتیزم، روش هاي مدي تیشن، استادي هیپنوتیزم، (:بصیرت

نگارنده در شیراز برقرار می باشد که زیر نظر...)تله پاتی و ،ریکی
- 09173151460: شرکت کنید،می توانید با شماره تلفن

.تماس حاصل فرمایید09175011439

جهت دیدن فیلمهاي آموزشی متافیزیک استاد موللی
وخواندن :www.aparat.comمی توانید به سایت  آپارات

www.club.com:به سایت کلوپمقاالت متافیزیک

مراجعه کنید
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آثار دیگر نگارنده

1387اسرار اجابت خواسته ها از طریق متافیزیک و ذکر            چاپ -1
1389اسرار تغییرات مثبت از طریق مدي تیشن و هیپنوتیزم      چاپ - 2
1389چاپ ..        درمانی و ناگفته هاي هیپنوتیزم، مدي تیشن، انرژي -3
1390طریقت کمال در متافیزیک و عرفان                                     چاپ -4
1391تقویت نیروهاي مافوق طبیعی                                               چاپ -5
1392چـاپ   راه موفقیت از طریـق نیروهـاي درونـی                                        -6
1393مــــاوراي ذهــــن                                                                   چــــاپ -7

براي دریافت کتابها و سی دي هاي آموزشی نگارنده کتاب با موسسه 
.تماس بگیرید09175011439- 09173151460:تلفنبصیرت با شماره
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بصیرتمؤسسه علوم ماوراء الطبیعه و متافیزیک    

......وNLPهیپنوتیزم، مدي تیشن، ریکی، تله پاتی، چی کونگ،: کالسهاي

:همراه با ارائه جدیدترین متدهاي مشاوره فرا روانشناسی جهت از بین بردن

...افکار منفی و خاطرات تلخ وافسردگی، وسواس، پاك کردن 

زیر   نظر     مهران  مولّلی

سال سابقه در علوم درونی و متافیزیک با بیش از 25

اهداء نمایندگی به شهرستانها

آموزش بانوان زیر نظر مربی بانو

09173151460- 09175011439:تلفن تماس

متافیزیک، سازمانها، شرکتها، ورزشکاران و عالقه مندان به فراگیري 
جهت برگزاري سمینار و کالسهاي آموزشی می توانند با مؤسسه بصیرت 

.تماس حاصل فرمایند
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