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مقدمه

به اولین چالش دوازده هفته ای »ماورای طبیعی شدن« خوش آمدید.  طی سه ماه آینده قصد داریم 

تمرینات، مراقبه ها و تمامی آموزه هایی را که دکتر جو دیسپنزا در دوره جامع »ماورای طبیعی شدن« 

مطرح می کنند به دقت مورد بررسی قرار دهیم. به این منظور هر هفته دو یا سه دفترچه به اشتراک 

خواهیم گذاشت که حاوی نکات مهم کتاب های »ماورای طبیعی شدن« و »شکست عادت های کهنه« 

خواهد بود. این که هر هفته کدام یک از بخش های این دو کتاب را مورد بررسی قرار دهیم بستگی 

به فایل های صوتی مراقبه همان هفته دارد. به طور مثال هفته اول و دوم فصل های سوم و چهارم 

کتاب »ماورای طبیعی شدن« را مورد بررسی قرار خواهیم داد و هفته چهارم فصل دوم این کتاب را 

موشکافی خواهیم داد. 

سر فصل های هر کدام از دفترچه ها را به گونه ای طراحی کرده ام که در پایان هفته دوازدهم تمامی 

نکات این دو کتاب را پوشش خواهیم داد. به بیان دیگر اگر کسی هنوز این دو کتاب را مطالعه نکرده 

است با خواندن دفترچه های چالش ازمطالعه کتاب ها بی نیاز می شود. با این وجود پیشنهاد من این 

است که طی 12 هفته آینده هر روز زمانی را به مطالعه این دو کتاب اختصاص دهید.

بخش مهم دیگر این چالش شرکت در بحث های تاالر گفتگو است. شرکت در بحث های تاالر گفتگو 

بخش مهمی از این چالش 12 هفته ای می تواند باشد. زیرا بسیاری از سواالت و ابهامات شما در خالل 

این بحث ها رفع خواهد شد و همچنین می توانید سواالت خود را به صورت مستقیم با کارشناسان 

شده اید،                 مواجه  ابهامی  با  مراقبه  فرآیند  از  قسمتی  در  شما  که  هنگامی  کنید.  مطرح  رویال مایند 

بهتر است مشکل خود را در تاالر گفتگو مطرح کنید تا کارشناسان رویال مایند و بقیه دوستان، شما 

را در رفع این مشکل یاری کنند. بسیاری از دوستانی که در تاالر گفتگو حضور دارند مدت زمان 

زیادی است که آموزه های دکتر جو دیسپنزا را دنبال می کنند و طی این مدت تجربه ی زیادی کسب 

کرده اند. بنابراین در اغلب موارد به سرعت می توانند راه حلی برای رفع مشکل شما ارائه دهند. 

شخصًا هر هفته چند بحث مهم را در رابطه با آموزه های آن هفته در تاالر گفتگو مطرح خواهم کرد 
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تا در کنار شما عزیزان به بحث و تبادل نظر بپردازیم و بتوانیم از قدرت خرد جمعی برای رشد و 

تعالی مان استفاده کنیم.

نکته  آخر اینکه اگر به تازگی با آموزه های دکتر جو دیسپنزا آشنا شده اید و یا اینکه برای اولین 

بار است که از تکنیک هایی مثل مراقبه استفاده می کنید ممکن است در ابتدای این چالش دچار 

سردرگمی شوید و گاهی اوقات احساس کالفگی کنید. دلیل این کالفگی این است که شما در حال 

این  برای  اجازه دهید مدارهای عصبی جدیدی  به مغزتان  باید  و  یادگیری مهارتی جدید هستید 

مهارت جدید ایجاد کند. مراقبه مهارت ساده ای نیست. مراقبه یعنی اوج تمرکز! به مغزتان فرصت 

دهید که طی چند هفته ابتدایی این چالش،  مسیرهای جدید عصبی را ایجاد کند. این نکته را گوشزد 

است         ممکن  و  است  وجه  بازگشت  ضمانت  دارای  شدن  طبیعی  ماورای  جامع  دوره ی  زیرا  کردم 

طی چند روز اول به دلیل سردرگمی و جدید بودن مطالب احساس کنید که بهتر است از این چالش 

در                                                                                  و سپس  دهید  فرصت  به خودتان  روز  که حداقل 21  است  این  من  توصیه  اما  دهید  انصراف 

روز بیست و یکم در رابطه با انصراف از این دوره تصمیم گیری کنید. زیرا شما تا نیمه شب روز 

بیست و یکم فرصت درخواست بازگشت وجه دارید.

نابی داشته باشیم و  بتوانیم طی دوازده هفته آینده در کنار یکدیگر تجربه های  امیدوار هستم که 

مرزهای موفقیت و رشد شخصی را جا به جا کنیم. اگر شما هم همانند من مشتاق شروع این سفر 

معنوی هستید بیایید هر چه زودتر شروع کنیم. 

با آرزوی موفقیت

روزبه ملک زاده

پاییز 98
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همه چیز از انرژی و نور ساخته شده است

تمام چیزهای دنیای شناخته  شده ی ما یا از نور و اطالعات )یا انرژی و آگاهی( تشکیل شده اند یا 

با هم دارند که جدا کردن آن ها               نزدیکی  پیوند  آنقدر  این عناصر  واقع،  را ساطع می کنند. در  آن 

غیرممکن است. به اطراف خود نگاه کنید. حتی اگر چیزی جز ماده – اشیا، چیزها، افراد یا مکان ها– 

نبینید، باز هم می توان گفت که دریای بی پایانی از فرکانس های نامرئی وجود دارد که حاوی اطالعات 

رمزگذاری شده هستند. این یعنی شما به مثابه موجود آگاهی که دارای بدن هستید، از نوری تشکیل 

شده اید که به صورت گرانشی سازمان یافته است و مملو از اطالعات است؛ و مدام در حال دریافت 

و ارسال فرکانس های مختلفی هستید، که همگی سیگنال های مختلف را حمل می کنند، درست مثل 

رادیو یا موبایل. 

نور است، که تمام طیف  نور، منظور تمام  باشید که وقتی دکتر جو دیسپنزا می گوید  یاد داشته  به 

به  نگاهی  نور مرئی.  فقط  نه  را شامل می شود،   – نامرئی  و  – مرئی  الکترومغناطیسی  فرکانس های 

شکل 1 بیندازید؛

طیف نوری فرکانس های الکترومغناطیسی

نشان  ماده  تا  صفر  نقطه ی  میدان  از  را  الکترومغناطیسی  فرکانس های  طیف  تمام  شکل  این   :1 شکل 
)یا کاهش  انرژی  با کاهش  افزایش فرکانس(، طول موج کاهش می یابد.  )یا  انرژی  افزایش  با  می دهد. 
فرکانس(، طول موج افزایش می یابد. در وسط طیف نور مرئی  قرار دارد که تنها طیفی از واقعیت است که 

ما می توانیم با چشمان مان درک کنیم.
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از انرژی به ماده 

شکل 2: وقتی اتم ها به هم پیوسته و انرژی و اطالعات 
را به اشتراک می گذارند، مولکول ها را تشکیل می دهند. 
که  اطراف خود دارد  نامرئی در  نوری  مولکول میدان 
ویژگی های  و  است  تشکیل شده  اطالعات  و  انرژی  از 

فیزیکی به مولکول می دهد تا پابرجا بماند.

این شکل تمام طیف نور را نشان می دهد و فرکانس های الکترومغناطیسی شناخته شده را نیز نشان 

می دهد. طیف نور مرئی – که ما تمام رنگ های مختلف دنیا را در آن مشاهده می کنیم – کمتر از یک 

درصد فرکانس های نوری موجود را تشکیل می دهد. این یعنی اکثریت فرکانس ها از درک ما خارج 

هستند و لذا بیشتر واقعیت شناخته شده ی ما در این دنیا، با استفاده از حواس پنجگانه قابل تجربه 

نیست. لذا حقیقت این است که ما تنها طیف کوچکی از واقعیت را درک می کنیم. به غیر از چیزهایی 

که ما با چشمان فیزیکی خود می بینیم، اطالعات زیادی دیگری در دسترس ما قرار دارد. 

اگر به شکل 1 توجه کنید در سمت راست نمودار مشاهده می کنید که حتی اجسام مادی از انرژی 

و نور تشکیل شده اند اما چون دارای فرکانس بسیار کم و طول موج بسیار بزرگی هستند آن ها را به 

شکل یک جسم ثابت می بینیم. ماده به خودی خود متراکم ترین فرکانس را دارد، چون آهسته ترین 

سرعت را دارد و متراکم ترین شکل نور و اطالعات است. 

ما حقیقتا موجوداتی از جنس نور هستیم 

تمام این ها در سطح زیراتمی یا کوانتومی شروع می شود. به شکل 2 نگاه کنید.
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اگر دو اتم، که هر یک برای خود هسته ای دارد، را بگیرید و کنار هم بگذارید تا مولکولی را تشکیل 

دهند، این دو اتم نور و اطالعات را با هم به اشتراک می گذارند. و چون این دو اطالعات را با هم به 

اشتراک می گذارند، انرژی یکسانی دارند که این انرژی نیز فرکانس خاصی دارد. آنچه این دو اتم 

را به مثابه یک مولکول در کنار هم نگه می دارد میدان نامرئی انرژی است. 

وقتی این اتم ها با هم اتمی را تشکیل می دهند و اطالعاتی را مبادله می کنند، ویژگی ها و خصوصیات 

فیزیکی متفاوتی پیدا خواهند کرد، مثاًل تراکم، نقطه ی جوش و وزن اتمی آن ها با زمانی که از هم 

جدا بودند، متفاوت خواهد بود. شایان ذکر است که آنچه به مولکول ویژگی های خاص داده و شکل 

به  بدون  مولکول ها  است.  ماده  پیرامون  انرژی  نامرئی  میدان  می بخشد،  آن  به  خاصی  ساختار  و 

اشتراک گذاشتن اطالعات و انرژی نمی توانند تشکیل شوند. 

اگر اتم دیگری اضافه کنید، مولکول متفاوتی حاصل می شود که ویژگی های فیزیکی خاصی دارد و 

ساختار اتمی متفاوتی دارد. و اگر اتم های دیگری اضافه کنید، ترکیبی شیمیایی به دست می آید و 

پیرامون این ترکیب شیمیایی میدانی نامرئی از انرژی وجود دارد که آن را کنار هم به حالت فیزیکی 

نگه می دارد و به آن زندگی می بخشد. این نیروهای اتمی واقعی و قابل اندازه گیری هستند. 

اگر تعداد کافی ترکیب شیمیایی را گرفته و با هم مخلوط کنید، در نهایت سلولی را به دست خواهید 

آورد؛ این سلول نیز میدانی نامرئی از انرژی پیرامون خود دارد که به آن زندگی می بخشد. در ادامه 

از  نامرئی  نیز میدانی  بافت  به دست می آید؛  بافت  قرار دهید،  کنار هم  را  از سلول ها  اگر گروهی 

فرکانس  و انرژی منسجم و وحدت بخش دارد که باعث می شود تک تک سلول ها هماهنگ با هم کار 

کرده و مانند گروه عمل کنند. اگر این بافت را گرفته و برای عملکرد اختصاصی تری توسعه دهید، 

اندام به دست می آید و اندام نیز میدانی نامرئی از انرژی الکترومغناطیسی دارد. اندام اطالعات را 

از این میدان نامرئی انرژی دریافت می کند. در واقع، حافظه ی اندام در این میدان وجود دارد.

در ادامه به دو داستان معروف که اثبات کننده ی وجود این میدان اطالعاتی در اطراف هر کدام از 

اندام های بدن است، توجه کنید: 
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معروف ترین داستان در این رابطه، داستان کلیر سیلویا1 است که کتابی تحت عنوان تغییر قلب2 

نوشته و در آن تجربیات خود را بعد از پیوند قلب و ریه در سال 1988 توضیح داده است. تنها 

چیزی که او می دانست این بود که اندام های جدیدش از بدن پسر 18 ساله ای گرفته شده بودند که 

در تصادف موتورسیکلت جان باخته بود. پس از پیوند، این رقاص حرفه ای به ناگت مرغ، سیب 

زمینی سرخ کرده، آبجو، فلفل سبز و شکالت اسنیکرز میل پیدا کرد، حال آنکه قبل از پیوند به این 

غذاها عالقه ای نداشت. شخصیتش هم تغییر کرد – او جسورتر شد و اعتماد به نفس بیشتری پیدا 

کرد. حتی دختر نوجوانش به شوخی به او می گفت شبیه مردها راه می رود. وقتی سیلویا باالخره 

خانواده ی اهدا کننده ی عضو را پیدا کرد، متوجه شد که این غذاها در واقع غذاهای مورد عالقه ی 

آن مرد جوان بوده اند. این اطالعات حیاتی در میدان نوری پیرامون آن اندام ذخیره شده بود. 

جالب ترین داستان در این رابطه داستان دختر هشت ساله ای است که قلب یک دختر ده ساله را به 

او پیوند زده بودند و بعد از پیوند خواب  می دید که به قتل می رسد. اهدا کننده واقعًا به قتل رسیده 

بود و مجرم هم هنوز دستگیر نشده بود. مادر بیمار او را نزد روان پزشک برد؛ روان پزشک معتقد 

بود چیزهایی که آن دختر در خواب می دید، واقعا اتفاق افتاده بود. آن ها با پلیس تماس گرفتند 

و پلیس به کمک توصیف دقیق آن دختر از صحنه ی قتل، زمان و مکان وقوع جرم، سالح مورد 

استفاده، ویژگی های فیزیکی قاتل و لباسی که قاتل در زمان قتل پوشیده بود، پرونده ای باز کرده و 

در نهایت قاتل شناسایی، دستگیر و مجازات شد.

پس در این موارد، اطالعات موجود در میدان انرژی پیرامون عضو پیوندی سبب تغییر میدان انرژی 

شخص گیرنده شده است – نور و اطالعات متفاوت عضو اهدایی با میدان از پیش موجود فرد گیرنده 

ترکیب شده است. فرد گیرنده می تواند این اطالعات را به عنوان خاطره ای در میدان دریافت کند و 

این خاطرات بر ذهن و بدن وی تأثیر می گذارند. در اینجا انرژی که اطالعات خاصی را با خود حمل 

می کند، بر ماده تأثیر می گذارد.

1 Claire Sylvia
2 A change of Heart
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سپس وقتی اندام ها را کنار هم جمع کنیم، سیستم به دست می آید – مثاًل سیستم اسکلتی عضالنی، 

با  سیستم ها  این  ایمنی.  سیستم  و  عصبی  لنفاوی،  ریز،  درون  مثلی،  تولید  گوارشی،  عروقی،  قلبی 

دریافت اطالعات از میدان انرژی و آگاهی نامرئی پیرامون شان کار می کنند. و وقتی سیستم ها را کنار 

هم قرار دهید، بدنی به دست می آید که آن نیز میدانی نامرئی از انرژی الکترومغناطیسی در اطراف 

خود دارد و آن میدان الکترومغناطیسی حیاتی، هستی واقعی ماست. 

معنای تمام این گفته ها این است که ما حقیقتا موجوداتی از جنس نور هستیم و هر یک از ما نیروی 

حیاتی از خود ساطع کرده و میدان نوری واقعی پیرامون بدن خود به وجود می آوریم. می توان با 

اطمینان گفت که هر چه بیشتر واقعیت مان را بر حسب حواس مان تعریف کنیم و زندگی مادی گرایانه 

داشته باشیم و روی ماده تمرکز کنیم )و لذا هر چه بیشتر واکنش استرس خود را فعال کنیم(، بیشتر 

اطالعات ارزشمند را از دست می دهیم. دلیل این امر این است که هر چه بیشتر روی ماده، اشیاء، 

بیرون مان تمرکز کنیم، کمتر خواهیم توانست سایر فرکانس هایی را  افراد و جاهای دنیای  چیزها، 

ببینیم که بر چشم مادی آشکار نیستند. و اگر از آن ها آگاه نباشیم، برای ما وجود ندارند. 

طرز کار مراکز انرژی بدن

حال که متوجه شدیم در اطراف هر کدام از اندام ها و سیستم های بدن ما میدان اطالعاتی از جنس 

انرژی وجود دارد، می خواهیم نگاه دقیق تری به هر یک از مراکز اصلی انرژی بدن بیندازیم.

انرژی  آن ها  از  کدام  هر  بگیرید.  نظر  در  اطالعات  مرکز جداگانه ی  را یک  مراکز  این  از  هر یک 

خاص خود را دارد که سطح متناظری از آگاهی را به همراه دارد؛ نور خاص خود را ساطع می کند 

که اطالعات بسیار مخصوصی دارد؛ و فرکانس خاصی برای خود دارد که پیام خاصی در بر دارد. هر 

یک از آن ها غده ی بخصوصی نیز دارد؛ هورمون های منحصر بفرد خود را دارد؛ وضعیت شیمیایی 

مجموعه های  این  از  یک  هر  دارد.  را  خود  جداگانه ی  نورونی  شبکه ی  و  داراست؛  را  خود  خاص 

شبکه های عصبی را می توان نوعی مغزچه3 در نظر گرفت. و اگر هر یک از این مراکز مغز مخصوص 

3 Mini-brain
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خود را داشته باشد، پس می توان گفت هر یک ذهن مخصوص خود را نیز دارد. نگاهی به شکل 3 

بیندازید؛ در این شکل جایگاه هر یک از این مراکز و نیز آناتومی و فیزیولوژی مربوط به هر یک را 

مشاهده می کنید.

مراکز انرژی

شکل 3: هر یک از مراکز انرژی بدن ساختار بیولوژیکی خاص خود را دارد. هر یک از این ها غدد، هورمون ها، 
مواد شیمیایی و مغزچه  ی )شبکه ی نورونی( خاص خود را داشته و لذا ذهن مخصوص خود را داراست. 
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مرکز اول انرژی:

لگن،  کف  میان دوراه4،  جمله  از  می کند،  حکم رانی  جنسی  اندام های  ناحیه ی  بر  اول  انرزی  مرکز 

این  مقعد.  و  بزرگ  روده ی  مثانه،  مردان،  در  پروستات  مردانه،  آلت  یا  واژن  با  مرتبط  غده های 

مرکز انرژی به تولید مثل، دفع، لذت جنسی و هویت جنسی مربوط است. هورمون های استروژن و 

پروژسترون در زنان و تستوسترون در مردان تحت کنترل این مرکز هستند. مقدار زیادی انرژی 

سازنده در این مرکز اول قرار دارد. به مقدار انرژی مورد نیاز برای ایجاد زندگی و به دنیا آوردن 

بچه فکر کنید. وقتی این مرکز متعادل باشد، انرژی سازنده ی شما به جریان در می آید و هویت 

جنسی تان هم بهتر تثبیت می شود. 

مرکز دوم انرژی:

دومین مرکز انرژی کمی پایین تر از ناف قرار دارد. این مرکز بر تخمدان ها، رحم، کولن، پانکراس 

و قسمت پایینی کمر حاکم است. این مرکز به تغذیه، گوارش، دفع و تجزیه ی مواد غذایی به انرژی 

ربط دارد – از جمله به آنزیم ها و ترشحات گوارشی و نیز آنزیم ها و هورمون های تنظیم کننده ی قند 

روابط، سیستم های حمایتی،  اجتماعی،  و ساختارهای  به شبکه ها  انرژی همچنین  مرکز  این  خون. 

یا رهاسازی  این مرکز را می توان مرکز حفظ  بین شخصی ربط دارد.  خانواده، فرهنگ ها و روابط 

امنیت  – تغذیه و دفع. وقتی این مرکز در تعادل باشد، شما در محیط و در دنیا احساس  دانست 

می کنید. 

مرکز سوم انرژی:

مرکز انرژی سوم در حفره ی شکم قرار دارد. این مرکز بر معده، روده ی کوچک، طحال، کبد، کیسه ی 

صفرا، غدد فوق کلیه و کلیه ها حاکم است. هورمون های مربوط به آن عبارتند از هورمون آدرنالین 

و کورتیزول، هورمون های کلیوی و مواد شیمیایی ای مانند رنین، آنژیوتانسین، اریتروپویتین و تماما 

آنزیم های کبد و نیز آنزیم های معده مانند پپسین، تریپسین، کیموتریپسین و هیدروکلریک اسید. 

این مرکز به اراده، قدرت، خود-مهم-بینی، کنترل، پشتکار، پرخاش و سلطه ربط دارد. این مرکز را 

4 میان دو راه به ناحیه ی بین مقعد و آلت تناسلی گفته می شود. )م(
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می توان مرکز عمل رقابتی و قدرت شخصی، عزت نفس و هدفمندی در نظر گرفت. وقتی مرکز سوم 

در تعادل باشد، شما از قدرت اراده و پشتکار خود برای غلبه بر محیط و مشکالت زندگی استفاده 

خواهید کرد. برخالف مرکز دوم، مرکز سوم وقتی فعال می شود که شما متوجه شوید محیط تان امن 

و قابل پیش بینی نیست و بنابراین باید از خود و قبیله تان مراقبت کنید. مرکز سوم همچنین وقتی 

شما به چیزی نیاز داشته باشید و برای دستیابی به آن نیازمند استفاده از بدن تان باشید، نیز فعال 

می شوید.

مرکز چهارم انرژی:

مرکز انرژی چهارم در فضای پشت قفسه ی سینه قرار دارد. این مرکز بر قلب، ریه ها و غده ی تیموس 

)غده ی اصلی ایمنی بدن که تحت عنوان »فواره ی جوانی« شناخته می شود( حاکم است. هورمون های 

مرتبط با این مرکز عبارتند از هورمون رشد و اکسی توسین و نیز آبشاری از 1400 ماده ی شیمیایی 

مختلف که از طریق غده ی تیموس سیستم ایمنی بدن را تقویت می کنند )و مسئول رشد، ترمیم و 

بازسازی بدن هستند(. شبکه ی عصبی ای که این مرکز بر آن حاکم است، شبکه ی قلبی نام دارد. 

این مرکز به احساساتی مانند عشق و توجه به دیگران، پرورش، عطوفت، شکرگزاری، قدرشناسی، 

نشأت  مرکز  این  از  ما  الوهیت  دارد.  ربط  اعتماد  و  بودن  کامل  بیخودی،  الهام،  مهربانی،  تحسین، 

اهمیت  دیگران  به  ما  باشد،  تعادل  در  مرکز چهارم  وقتی  است.  روح  جایگاه  مرکز  این  می گیرد؛ 

می دهیم و می خواهیم برای مصلحت جامعه با هم همکاری کنیم. ما واقعًا عاشق زندگی می شویم. ما 

احساس کامل بودن می کنیم و از کسی که هستیم، راضی می شویم.

مرکز پنجم انرژی:

مرکز پنجم انرژی در مرکز گلو قرار دارد. این مرکز بر غده ی تیروئید، پاراتیروئید و و غده های بزاقی 

و بافت گردن حاکم است. هورمون های مرتبط با این مرکز عبارتند از هورمون های تیروئیدی T3 و 

T4 )تیروکسین(، مواد شیمیایی پاراتیروئیدی که متابولیسم بدن و میزان کلیسم در گردش را تنظیم 

می کنند. شبکه ی عصبی تحت امر این مرکز، شبکه ی تیروئیدی است.
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این مرکز با بیان عشقی که در مرکز چهارم احساس می کردید، با بیان حقیقت و نیز با قدرت بخشیدن 

)با زبان و صدا( به واقعیت  در ارتباط است. وقتی مرکز پنجم در تعادل باشد، صدای شما بیانگر 

حقایق خواهد بود، از جمله بیان عشقی که شما حس می کنید. شما آنقدر از خود و زندگی تان راضی 

می شوید که باید افکار و احساسات خود را به اشتراک بگذارید. 

مرکز ششم انرژی:

مرکز انرژی ششم در فضای عقب گلو و در پشت سرتان قرار دارد )اگر تصور این امر دشوار است، 

این مرکز را کمی عقب تر از مرکز مغزتان تصور کنید(. این مرکز بر غده ی پینه آل حاکم است، یعنی 

بر غده ی مقدس. این غده دری است به سمت ابعاد باالتر و به تغییر ادراکات شما کمک می کند تا 

بتوانید پشت پرده را ببینید و واقعیت را به شیوه ای غیرخطی مشاهده کنید. 

وقتی این مرکز باز باشد، مانند آنتن رادیو است که می توانید با استفاده از آن خود را روی فرکانس های 

باالتر و فراتر از حواس پنجگانه تنظیم کنید. در اینجاست که کیمیاگر درون تان بیدار می شود. 

مرکز هفتم انرژی:

مرکز انرژی هفتم در مرکز مغز قرار دارد و از غده ی هیپوفیز تشکیل شده است. این غده ارباب 

غده ها نامیده شده است چون از مرکز مغز بصورت آبشاری بر غده ی پینه آل، غده ی تیروئید، غده ی 

تیموس، غده های فوق کلیه، غده ی پانکراس و غدد جنسی شما حکمرانی کرده و در آن ها هماهنگی 

ایجاد می کند. این آن مرکزی از بدن است که بیشترین تجلی الوهیت را در آن تجربه می کنید. همان 

جاییست که الوهیت شما، یعنی باالترین سطح آگاهی تان، از آن نشأت می گیرد. وقتی این غده در 

توازن باشد، شما با همه چیز در هماهنگی به سر می برید.

مرکز هشتم انرژی:

مرکز هشتم انرژی حدود 40 سانتی متر باالتر از سر قرار دارد و لذا تنها مرکزی است که به هیچ 

بخشی از جسم شما ربط ندارد. مصری ها این مرکز را Ka می نامیدند. این مرکز بیانگر ارتباط شما 

با کیهان، کائنات و کل است. وقتی این مرکز فعال شود، شما احساس می کنید شایسته ی دریافت 
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هستید – و این کار بینش ها، تجلیات، درک عمیق و بارگذاری سازنده ی فرکانس و اطالعاتی را ممکن 

می کند که نه از خاطرات ذخیره شده در سیستم عصبی، بلکه از کائنات، کیهان، میدان یکپارچه )یا 

هر نامی که بر آن قدرت برتر از خودمان می گذارید( نشأت می گیرد. ما از طریق این مرکز به داده ها 

و خاطرات میدان کوانتومی دسترسی پیدا می کنیم. 


