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درود به شما همراه گرامی
 این مقاله روش درست انجام مراقبه آوای بنفش را شرح می دهد

 این مراقبه آوای بنفش نام دارد. به دلیل فرکانس های نور بنفشی که به فرکانس های صوتی تبدیل
 شد

 در آینده بیشتر در اینباره خواهید شنید 

 ویدیوی این مراقبه از تاریخ نهم ژوئيه برابر با هجدهم تیرماه با کلیک بر روی لینک زیر در دسترس
است

برای تماشای ویدیو کلیک کنید
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 ابتدا توجه داشته باشید که این مراقبه را باید به همراه جفت روحی تان انجام دهید.
 اگر هنوز تنها هستید از یکی از نزدیکان کمک بگیرید

 توجه داشته باشید که این مراقبه را باید در هنگام طلوع خورشید انجام دهید

 همچین توجه داشته باشید که باید مراقبه را رو به خورشید انجام دهید

خورشید آهسته در حال طلوع کردن است 

 به مدت ۲ تا ۳ دقیقه رو به خورشید ایستاده و دقیقا به سمتی که طلوع می کند خیره
شوید
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 توجه داشته باشید که کفش و جوراب به پا نداشته باشید. سپس آهسته به حالت 
مراقبه بنشینید

 کمرتان باید کامال صاف باشد. انگشتان باید به حالت پرانا مودرا باشد (مطابق
 .عکس زیر). پشت دست بر روی زانو و رو به پایین باشد

حاال آهسته چشمانتان را ببندید
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 به مدت ۳ دقیقه آرام نفس بکشید. مهم نیست از دهان یا بینی. مهم این است که
اجازه دهید با ریتم معمولی بدنتان انجام شود

 
 اکنون نفر دوم باید آهسته مطابق عکس زیر یک تکه یخ کوچک پشت گردن شما دقیقا

 نقطه ای که جمجمه به گردن متصل می شود قرار دهد

 این کار فواید مهمی دارد که در انتهای مقاله آمده است اما هدف ما اکنون از انجام
این کار هوشیاری مطلق است
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 اکنون ۳ مرتبه نفس عمیق می کشیم. از بینی دم می گیریم و از دهان بازدم. با هر
 مرتبه دم گرفنت شکم بیرون می آید و با هر مرتبه بازدم شکم داخل می رود

 
 سپس دوباره آرام نفس بکشید. و همزمان ذهنتان را از همه چیز خالی کنید. این کار
 را به مدت ۳ تا ۴ دقیقه انجام دهید. اکنون آهسته چشمانتان را باز کنید. به خورشید
 که در حال طلوع کردن است نگاه کنید. همزمان از هر دو بینی نفس عمیق بکشید و
 نفستان را برای چند ثانیه حبس کنید، سپس از هر دو بینی بازدم کنید. این کار را

 بین ۳ تا چهار دقیقه در حالی که به خورشید خیره شده اید انجام دهید
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 توجه داشته باشید که اکنون زمان طلوع خورشید است و چشم شما را آزار نمی 
دهد

 اکنون دوباره چشمانتان را آهسته ببندید. نوری بنفش خواهید دید. اکنون باید از 
 قدرت تخیل خود استفاده کنید. آهسته با تمام حواستان تصور کنید که نور بنفش

 .وارد بدن شما می شود و همزمان این جمله را با ذهنتان تکرار کنید

ژن های فیلتر شده من را باز کن. من را بیدار کن

 این کار را تا زمانیکه نور بنفش را می بینید انجام دهید. سپس آهسته چشمانتان را 
باز کنید

 روزتان را آغاز کنید 

این تمرین را بین ۲ تا ۳ مرتبه در هفته انجام دهید
 اگر نور بنفش را ندیدید. مراقبه های پایه را برای چند روز انجام دهید.سپس دوباره

 تالش کنید
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برخی از فواید گذاشنت یخ پشت گردن
به بهبود بیماری های تنفسی و بیماری های قلبی عروقی کمک می کند

کمک به رفع سرماخوردگی
کیفیت خواب را بهبود می بخشد
خلق و خوی ما را بهبود می بخشد

به بهبود سیستم گوارش شما کمک می کند
به سالمت روان کمک می کند

به تسکین سردرد، دندان درد و درد کمک می کند
به مشکالت تیروئید کمک می کند


