

در زیر لیستی از عالئم ورود به کمربند فوتون آورده شده است


 این حس را دارید که زمان در لحظه های مختلف "سرعت" می یابد یا "کند" می شود 
 شروع به دیدن هاله های نور در اطراف مردم ، حیوانات و اشیا می کنید. تحریف یا تاری دید


 حساسیت به نور روشن

افزایش تله پاتی با افراد و حیوانات دیگر


احساس اینکه شما یک هدف الهی در سیاره دارید و یک "مأموریت" ویژه دارید

احساس عمیق عشق ، صلح ، درک و ارتباط متقابل با همه چیز


افزایش آگاهی و حساسیت روانی ، بصیرت ، بینایی ، بصیرت و شهود
 رویاهای عجیب و غریب یا شدید ؛ رویاهای نبوی یا پیش شناختی یا بینایی رویایی بیشتر اتفاق می
 افتد.> دستگاه های الکترونیکی غالباً در حضور شما دچار اختالل می شوند (ممکن است چراغ ها


سوسو بزنند یا المپ ها اغلب سوزانده شوند)
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 احساس اینکه تنها نیستید یا وجود غیر فیزیکی در نزدیکی شما وجود دارد (دیدن موجودات فرشته ای ، 

ارواح ؛ پیام رسان ها و راهنماها)


تجربه الهامات ناگهانی و مکاشفه های الهی ، هجوم انرژی و چشم اندازهای عمیق
 احساس اینکه چیزی در شرف وقوع است یا اتفاق مهمی در راه است ، اگرچه شما نمی دانید چه وقت و


 چه زمانی

بیدار شدن در شب بین ساعت 2 تا 4 بامداد


از دست دادن حافظه

 افزایش حساسیت نسبت به محیط پیرامون خود


سرگیجه ، از دست دادن تعادل ، درد پشت و گردن ، صدای زنگ زدن در گوش

تپش قلب با دشواری در تنفس


سردرد

گریه کردن در مورد هر چیزی


شما نمی خواهید کاری انجام دهید
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شما "می دانید" یا احساس می کنید که چیزی اتفاق می افتد

مشکالت معده و دستگاه گوارش. از دست دادن اشتها؛ دوره های حالت تهوع غیر قابل توضیح


تغییرات ناگهانی در دمای بدن ؛ افزایش حساسیت یا عدم تحمل به گرما یا سرما
 عالئم سرماخوردگی یا شبیه آنفوالنزا که بدون تشدید ظاهر می شوند و پس از آن ناگهان از بین می


.روند

سردردهای مکرر. یا سایر احساسات غیر معمول در ناحیه پیشانی


 افزایش حساسیت بویایی ؛ بوی های عجیب و غریب
 تغییر در بینایی و درک نگاهی اجمالی از سایه ها ، مه یا دود ، چشمک های نور ، برق ، رنگ و


اشکال چرخشی انرژی

تغییر در شنوایی یا حساسیت به صدا ؛ شنیدن صداها ، صداها و فرکانس ها 

 برای مدت طوالنی احساس سرم می کنید یا در بدن ، دست ها یا پاهای سرد شما احساس لرز می

کند

 تغییر در رژیم غذایی ، اشتها و عادات غذایی ؛ هوس ناگهانی نسبت به برخی غذاها یا انزجار از
آنها
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افزایش یا کاهش غیرقابل توجیه وزن

.عدم تحمل / آلرژی ناگهانی به یک ماده غذایی خاص یا سایر محصوالت و حساسیت های شیمیایی
 تغییر در الگوی خواب. امواج خستگی مفرط که به طور غیر منتظره ای می آیند و می روند. دوره های


بی قراری یا بی خوابی. نیاز به خواب بیشتر یا کمتر از حد معمول

 برنامه های خواب پراکنده ؛ بیداری مکرر در نیمه شب


افزایش رویاپردازی ، خیال پردازی ، افزایش خالقیت و تخیل
 امواج شدید گرما در بدن ، گرگرفتگی ، لرز یا تعریق شبانه. احساس گرما یا امواج یا انرژی گرم


کننده در مراکز مختلف چاکرا

 افزایش بار الکتریکی ساکن در بدن ؛ انرژی "زاپ" ، سوزن سوزن شدن ، خارش

دست و پا چلفتی ، عدم هماهنگی در بعضی مواقع ، برخورد یا ریخنت اشیا بیشتر


احساس استرس

احساس گمراهی

دردهای غیرمعمول
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احساس افزایش انرژی یا الهام
 عصبی شدن یا اضطراب غیرقابل توجیهی که خودبه خود و بدون هیچ دلیل مشخصی می آید و می


رود

 احساس لرزش شدید یا غیرمعمول ؛ تجربه امواج ضربان دار یا شتابان انرژی


بیش از حد احساسی شدن 

دوره های ناامیدی شدید یا عصبانیت ، زودرنج یا به راحتی تحریک شدن


تغییرات غیرمعمول پوستی که می آیند و می روند (بثورات ، کهیر ، خارش یا سوزن سوزن شدن)

 تغییر در بافت مو ، ناخن ، رنگ یا سرعت رشد آن. مو و ناخن ممکن است سریعتر از حد طبیعی


رشد کنند

احساس آرامش بیشتر در طبیعت و محیط های آرام تر

 افزایش ناگهانی همزمانی (همزمانی معنادار) ؛ دیدن اعداد 911 ، 717 ، 11:11 یا سایر اعداد

مکرر

از دست دادن میل به غذا
Source: MAZZASTICK
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 تغییرات ناگهانی در شغل ، دوستان ، سرگرمی ها ، عالیق یا محیط زندگی یا اشتیاق شدید به مکان

های دیگر

 ممکن است گاهی اوقات از نظر جسمی احساس «غیر واقعی» کنید و واقعیت بیرونی در بعضی

مواقع رویایی به نظر می رسد


افزایش "گفتگوی خود" یا گفتگوی درونی ؛ مسائل مربوط به صدا یا گفتار

نیاز به فضای شخصی بیشتر و زمان تنهایی بیشتر. درون گرایی


احساس نامرئی بودن ، بیگانگی یا جدا شدن از دیگران و دنیای اطراف خود

احساس گم شدن یا از دست دادن ناگهانی "هویت" قدیمی خود و فراخوانی برای یافنت واقعیت خود


آرزوی عمیق برای رفنت به خانه حتی اگر شما نمی دانید "خانه" کجاست

احساس اضطراری مانند اتمام وقت یا اینکه "چیزی در شرف وقوع است


لحظات انرژی زیاد که می توانید اطالعاتی را دریافت کنید. یا نوشنت چیزی بدون اینکه بخواهید

عدم وجود تمرکز ذهنی ناگهانی و توانایی تمرکز یا درک اطالعات خطی ؛ احساس  گیجی
گاهی اوقات احساس بی دلیل بودن می کنیدد. احساس جدا شدن یا در یک خلسه رویایی
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