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چگونه با ارسال ارتعاش ذهنی به موفقیتهای مادی و
معنوی برسیم؟

www.shop-sajadshahrokhi.org
نویسنده سجاد شاهرخی
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در این سلسله از مقاالت گروه موفقیت شاهرخی موضوو رسویدب بوه ارزوهوا و
خواسته ها از طریق دعا و ارسال خواسته ها بوه خداونود و اهواب هسوتی بورای
کسب موفقیت و ارامش یا رسیدب به هودفی خواق ملوم ترریور در اورده ایوم.
موفقیت و تکنیک های رسیدب به ارزوها و خواسته ها به نظور مون بوه دو ب وش
تکنیک های الایک و منطقی یعنی تکرار سلسوله وار عوادت هوای می کوی کوه
مواب رسیدب به موفقیت و سعادت یا کسب ثروت یوا رسویدب بوه ارزوهوای موا
هستند خالصه مییود در این روش که بییتر اساتید اب در کیورهای امریکایی و
اروپایی در مالب سمینار کتاب دورهای انالین و راه دور موفقیت برگواار مییوود
تاکید و تکیه عمدتا بر روی مسمت الایک و منطقوی اهواب هسوتی بورای موفوق

شدب است .مثال عادت های نظیر مطالعه منظم در رشته خاصی تا زمانی خاق
طبق نظم و دیسیپلین می کی در زماب بازه زمانی خاق مواوب ت کود در
زمینه ای مییود که ما را به هدفی بارگ میرسواند .در ایون تکنیوک هوا میتوواب
موفقیت را با سلسله کارهای منظم و سودمند براحتی در طی بازه زمانی خاصی
بووووووووه شوووووووورب اسووووووووتمرار در اب براحتووووووووی کسووووووووب کوووووووورد.
در روش دوم که با استفاده از ارسال فرکانس ذهنی و ارتعاشات فکری به اهاب
هستی است و مدت رسیدب خواسته ها بسیار کم تر است و رکن اصلی رسیدب به

هدف در اب تعبیه شده است ( که در مرکول دوپینگ معنوی و شارژ روحی
اساس مرکول بر پایه دعا درمانی و ارسال فرکانس ذهنی برای رسیدب خواسته
ها طراحی شده است) کلیه خواسته ها پس از تعیین و میو د شودب در کنوار
موانع رسیدب به هدف های خود را با ارسوال دعوا و فرکوانس ذهنوی خاصوی بوه
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خداوند بارگ سرعت دستیابی به هدفی که به صالح ماست را دههابرابر میکنیم
هر چه نیروی فکری و دعا و ارسال فرکانس ذهنی ما به خداوند و اهاب هسوتی
بییتر شود سوریع تور بوه ارز وهوا و خواسوته هوای خوود میرسویم البتوه در اینجوا
استثناهایی است که در روش دعا درمانی و سپردب به خداوند و مدرت برتر باید
موردتواه مرار داد .یکی از از مهم ترین فاکتورهای اذب ارزوها و خواسته های
ما به صالح بودب خواسته است .تقریبا در طول سال های مبل گریه های شدید
دخ تراب یا پسرانی را دیدم که در رسیدب به عیق خود بسیار مکر و اودی و توا
حد مرگ یا خود کیی برای رسیدب به عیق خود پیش رفتند و بر خواسته ای که
به صالح اب ها در عمل نبود پافیاری کردند و فقط چند هفته پس از ازدواج و
رسیدب به ش د مورد نظر مجددا با گریه مرااعه کردند ( البته گریه پییمانی
وابراز ندامت از این ازدواج اشتباه ).

به نظر شما دلیل این گریه چه میتواند باشد؟
این گونه افراد در دنیای ذهن خویش الهه عیقی را تکور کردند کوه کامول بوی
نقد عالی برای زندگی است و ومتی به زندگی وامعی مدم نهادند متواه دنیای
وامعیت ها شدند .مثالی که عرض شد برای تیریح این مضیه است که گاهی یا
زماب هایی میتواب با تکنیک های زمینی ذکر شده به هدف ها و ارزوها رسید مثل
تکنیک های زباب بدب یوا نفووذ در دل ش کوی کوه می وواهیم بدسوت اوریوم یوا
اذابیت اسمانی ایجاد کردب ( برای امایاب بدنسازی و پرورش اندام و خانم ها
انوا اراحی های بینی و گونه و ارایش های افراطی یکی از که پر طرفدارترین
روش های اصرار بر اذب ش د مقابل با این نو روش ها با ایجاد اذابیت
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ظاهری است البته منظور استفاده این روشها به طور افراطی و بسویار بویش از
حد است.

ولی ایا رسیدب به خواسته و ارزوی ذهنی ما پس از دریافت اب به صالح ماست ؟

ایا باعث خوشب تی و ارامش بییتر ما

پس از خواسته مییود؟

ایا با رسیدب به فالب و هدف و ارزو و خواسته من خوشب ت تر مییوم؟

ایا ارامش من بارسیدب به این هدف و ارزو و خواسته بییتر از زمانی که

نرسیدم خواهد شد؟
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ایا ازدواج با ش د مورد نظر مرا خوشب ت تر میکند؟
( حتما سوال باید منطقی و عاری از احساس پرسیده شود)؟

دعا کردب فرستادب ارتعاشاتی از ش کی به ش د دیگر و خداست.
کل عالم واود در ارتعاش است؛ارتعاش را می تواب در مولکولهای یک میا و در
هوا پیدا کرد.واکنش میاب دو نفر نمودار ارتعاش است .ومتی کسی را دعا می
کنید ،از مدرتی که در اهاب معنوی نهفته است کمک می گیرید.
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دعا شرایط و اصولی دارد که پس از تسلط کافی و ایجاد مدرت فرکانس موی
میتواب درخواست های بارگ تر و گیراتری از نیروی برتر داشت که در مرکول
دوپینگ معنوی شارژ روحی تواه ویژه ای به اب گردیده است.
شما با دعا پیام مهر و دوستی و تفاهم ،مدد کاری  ،حمایت و همدردی را از خود
به دیگری منتقل می کنید ،در این روند ارتعاشاتی در اهاب ملکوت بواود می
آورید ،که از طریق آنها خداوند کسی را که برایش دعا شده ،مورد رحمت و
عنایت خود مرار می دهد .این اصل را در زندگی دنبال کنید و از نتایج شگرف آب
بهره مند شوید.در مرکول دوپینگ معنوی و شارژ روحی گروه موفقیت شاهرخی
تمرکا اصلی بر روی دعا درمانی سپردب میکالت به مدرت برتر و ایجاد تکیه گاه
ذهنی و روحی به خداوند است.
یکی از وظایف مهم دعا اینست که برای افکار خالق حکم مررک را دارد.در دروب
ذهن همه منابعی واود دارد که برای رسیدب به زندگی موفقیت آمیا بداب نیاز
است .این افکار و عقاید در واداب آگاه ما حضور دارند و چنانچه با اصول
صریح رها شوند و به آنها ااازه شکوفایی داده شود ،می توانند از انجام هر مهم
و مسئولیتی برآیند .اگر می خواهید دعای شما مستجاب شود یاد بگیرید چیاهای
مهمی از خدا ب واهید .خدا بر اساس آرزوها و خواسته هایی که دارید به شما
بها می دهد
دعا نیانهی آزاد شدب انرژی است.که با روش های م تلفی این انرژی روحی را
میتواب ازاد کرد همانطور که به کمک تکنیکهای علمی انرژی اتمی را آزاد می
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کنند ،با استفاده از مدرت دعا و از طریق مرکول دوپینگ معنوی و شارژ روحی
گروه موفقیت شاهرخی می تواب انرژی معنوی به روش تکرار و تلقین خواسته ها
از نیروی برتر و خداوند آزاد ساخت و به خواسته های خود رسید.
به تازگی ثابت شده است با دعا می تواب روند پیری را به حالت طبیعی درآورد و
ناتوانی و کاهش موا را مردود کرد و یا از میاب برداشت.هر شب با دعا می توانید
کسب انرژِ ی کنید و روز بعد با رویی گیاده و موایی از نو کسب کرده به سر کار و
فعالیت بروید.از طریق دعا می توانید واکنیهای خود را صریح و اصولی سازید.
دعا اگر عمیق و ملبی باشد و وارد ذهن نیم هوشیار شود می تواند ش کیت
دوباره ای از شما بسازد .دعا موای درونی را حیات و نیرو می ب ید.
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بد نیست بدانید دعا باالترین مدرت را در اهاب هستی در اختیار دارد .با توسل
به دعا  ،شما دیگر با چراغ نفتی راه خود را روشن نمی کنید ،بلکه از ادید ترین
و مدرب ترین وسایل روشنایی استفاده می کنید.

رما دعا اینست :
روندی را بکار ببندید که به بهترین واهی ملب شما را بگیاید و پرتو حق را به آب
بتاباند هر روشی که بارمههای الهی را در ضمیر شما شعله ور سازد ،مانونی و
مابل ااراست.در کتب اسمانی آمده است  " :ااییکه دو یا سه نفر بنام من
امع می شوند ،من در امع آنها هستم ".بدین معنی که اگر دونفر از شما بکاری
دست بانند که خواسته ی ملبی آنها باشد ،خداوند از هر اهت برای آنها گیایش

حاصل می کند ،".چیای را از

خدا ب واهید که مطمئن هستید از هر نظر با موازین اخالمی ،معنوی و روحی ،
هماهنگی دارد .شما هرگا از یک خطا نمی توانید به نتیجه ی درست برسید .هر
انچه را آرزو دارید ،ومتی دعا می کنید چنین پندارید که گویی آب را بدست
آورده اید".منظور از دعا کردب اینست که هرروز مسائل خود را با خداوند در
میاب بگذارید.
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در خواسته هایتاب دمت و ویژگی را رعایت کنید .هرچه اصولی و منطقی است می توانید
از خداوند ب واهید ،اما بطور اداگانه و اخد و کودک وار.به مدرت خدا شک نکنید ،شک
و تردید تواب و نیرو را کاهش می دهد .ایماب آب را متجلی می سازد.مدرت
ایماب آنچناب عظیم و الیتناهی است که کاری واود ندارد که خداوند نتواند برای ما به
وسیله ی ما یا به کمک ما انجام ندهد البته به شرب انکه ااازه دهیم مدرت خود را در
ملب ما متجلی سازد.
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اگر هدف مهمی در پیش دارید  ،ابتدا برای ترقق آب به دعا متوسل شوید و
سپس آب را به خدا واگذارید .بعد در ذهنتاب وامع شدب آب را مجسم کنید و به
این تکویر ذهنی تا آنجا که می توانید موت ب یید .آنومت از خدا ب واهید
هرطور به صالح شماست عمل نماید و عنایت خود را شامل حال شما سازد.
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با هوشیاری و س تکوشی هدفتاب را دنبال کنید تا نقش خود را در این مسمت ایفا
کرده باشید.تمام مدت به خود تلقین کنید که به هدفتاب خواهید رسید و ذهن
خود را از افکار مثبت و امیدوار کننده لبریا سازید .به این کار ادامه دهید ،به
مرحله ای می رسید که از ترقق تکویر ذهنی خود شگفت زده می شوید .در این

حالت،تکویر به وامعیت تبدیل شده آنچه " دعا" کرده اید و در ذهن " مجسم "
نموده اید ،بر اساس آرزوی وامع بینانه شما و سپردب آب به دست پروردگار و
تجسم تکویر کامل موفقیت در ذهن  ،به " وامعیت" مبدل شده است.

ایا رسیدب به این ارزو یا خواسته به صالح من است؟
به دالیل فوق تکمیم بر این گرفته شد توا در مرکوولی اداگانوه و متفواوت از
رسیدب به ارزوها از خداوندو سیستم دعا درمانی و ارسوال فرکوانس و ارتعواش

ذهنی با تقویت هوش معنوی برای رسیدب به ارزوها استفاده کرد که در دوپینگ
معنوی و شارژ روحی به خوبی این امر میسر شد .همییه این سوال را منطقی و
عاری از احساسات ازخود کنیم که دنیا مادی و اسم ما مردود به زماب و مکاب
است بنابراین فقط از سیستم ارتعاش ذهنی و دعا درمانی میتواب از کم و کیف
رسیدب به هدفی خاق و به صالح بوودب اب مطلوع شود و روش اب در مرکوول
دوپینگ روحی و شارژ معنوی گروه موفقیت شاهرخی با تکرار کلماتی گلچین شده
هدفمند برای ارسال ارتعاشی خاق تهیه و تولید شده است.
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فراموش نکنید که انبه هر موفقیتی در زندگی بر دو رکن استوار است.



رکن معنوی



رکن مادی

چنانچه پس از رسیدب به هر ارزو یا هدفی در بعد معنوی و مادی
ارامش باالتری نسبت به مبل رسیدب تجربه کنید

نیانه موفق شدب شما است.
شاد پیروز باشید.

برای دیدب وب سایت ما کلیک کنید

www.shop-sajadshahrokhi.org
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 اگر احساس افسردگی -پوچی – سنگینی – خستگی روحی می کنید.
 اگر شکست عاطفی خورده اید.
 اگر شکست های تجاری و شغلی خورده اید.
 اگر در خارج از کیور زندگی میکنید و احساس غم غربت شما را آزار میدهد.

 اگر فکر می کنید از نیروی برتر ادا شده اید.
 اگر روح سنگین و اسمی خسته دارید.
 اگر به تکور میکنید به پوچی رسیده اید.
 اگر بعد معنوی خود را سال هاست از دست داده اید.
 اگر یاد مرگ اطرافیاب و عایاانتاب شما ازار میدهد.
 اگر نیاز به خلوت شبانه و سبکی روح و اسم دارید.
 اگر س تی های زندگی شهری و شلوغی بعد معنوی و روحی را از شما گرفته است.

 اگرفیار های روحی هر روزه شما را آزار می دهد.
 اگر به تازگی طالق گرفته اید با روابطی را ترک کرده اید و نیاز به شارژ روحی ریکاوری
مجدد دارید.

به وب سایت من مرااعه کن

www.shop-sajadshahrokhi.org
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