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بھ نام سوگماد متعال, ماھانتای جان و روح الھی اک

(Sri Harold Klemp) _ کلیدھای قدرتمند آگاھی

من می خواھم در اینجا چند افکاری را کھ درباره آنھا نوشتم ذکر کنم. یکی از افکار این است: ھر فکر ، کلمھ یا کرداری بدن را پاک 
یا آلوده می کند. اکنون ، این بسیار مھم است ، بسیار قدرتمند ، زیرا شما با حالت ھای آگاھی سروکار دارید.

در مقطعی از تمام آھنگھای منفی کھ در مجموعھ خود داشتم خالص شدم. حتی اگر فقط یک آھنگ منفی روی سی دی وجود داشت ، 
آن را خارج کردم. شما باید بدانید کھ من بھ موسیقی Country گوش می کنم.

و می دانید موسیقی Country چگونھ است - ھمیشھ در یک سی دی حداقل یک موزیک اشک آور پیدا میشھ کھ. بنابراین ھمھ 
آنھا را پاک کردم و من بھ کسی دیگر دادم. فھمیدم کھ شاید آنھا برای کس دیگری خوب ھستند، زیرا حاالت آگاھی متفاوت است. و بعد 

متوجھ شدم کھ بیشتر و بیشتر بھ موسیقی کالسیک گوش می کنم. اما حتما الزم نیست کھ برای شما ھم موسیقی کالسیک باشد.
اگر در بعضی از مواقع متوجھ شدید کھ بھ سالمتی یا آرامش خاطر نیاز دارید ، بھ آنچھ وارد آگاھیتان میکنید یا بھ اطرافیان خود نگاه 
کنید ، ببینید چھ چیزیھایی بھ آگاھیتان وارد می شود. بھ نوع موسیقی خود یا فرم خبرھایی کھ گوش میدھید و میخوانید توجھ کنید. بھ 

ھر طریق کھ بھ دنیای خارجی اجازه دھید وارد دنیای داخلی شما شود.
زیرا آنچھ کھ وارد می شود باید خارج شود. و پس از آن مانند اکو میرود و برمی گردد. می رود ، و دوباره بر می گردد. 

و بنابراین تقویت می شود و سرانجام تأثیر بسیار شدیدی روی شما خواھد گذاشت. و این تأثیر می تواند مفید یا مضر باشد. بنابراین 
انتخاب با شما است.

ھر فکر ، کلمھ یا کردار بدن را پاک یا آلوده می کند. بھ نظر می رسد یک جملھ ساده است ، اما یک جملھ ی قدرتمندای است.
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