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تعلق حقًا في المكان وعندما تكون  التي مرت على أصحاب البيت قد االنفعاالتشحنة العواطف ونعم إن 

تجدون حتماً الكثير من الفوضى أو سوسنوات غاية متراكمة في المكان لسنوات هناك شحنات قوية لل

 ً  للشحنات األشياء المتراكمة في المكان أو ما أسميه عادةً بالكركبة والتي ليست إال انعكاساً ظاهراً و مرئيا

رت عن التي صده عبر الزمن والغير مرئية الموجودة في المكان والعواطف التي تراكمت في المكبوتة

 والتغييرات ني النتائج و التحوالتتإضافة لمن يسكنه اآلن، لطالما أدهشسابقاً كل من سكن هذا المكان 

 ال أنه التي تحدث في حياة األشخاص بعد القيام بالتنظيف الطاقي للمكان، في البداية كنت أقول في نفسي 

مع الزمن ي الذي قمنا به، لكن يمكننا حقًا أن نقول أن ما حدث من تحوالت سببها التنظيف الطاقال 

 تماماً بعد التحول عندما يتكرر حدوث ذلكحتى وإن لم أكن أراه. فوأشعر به تعلمت أن أثق بما أقوم به 

ً أمراً ، أصبح األمر بالنسبة لي ي لكل فرد أو عائلةقكل مرة أقوم فيها بالتنظيف الطا تلك و طبيعيا

يرات و القفزات والتحوالت التي تحدث كالسحر في حياة األفراد بعد التنظيف ال عالقة لها حقيقة يالتغ

  !والسحربالمعجزات 

 التي نراها صعبة الحدوثبل ببساطة إنها ترينا كم من األشياء 

 ،في حياتنا تحدث بسهولة من الممكن أن

 لتوازنها من جديد، المحيطة بنا عندما تعود الطاقة

 ف الطاقي،يو معنى التنظوهذا ه

 و تماماً كما يُعيد التنظيف الطاقي الشخصي التوازن

 ،من جديد لجريان الحقول الطاقية الفردية الشخصية

 هذا ما يتم فعله تماماً للمكان

 .لمدة سنة كاملةللمكان يدوم  وحقل الحماية أو الفلتر الطاقي والجميل أن التنظيف الطاقي

 

 

 

 

 تحرير الطاقة المكبوتة

اكموبقايا شحنات العواطف الم ي المكانتر
ة ف   
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 .إحساسك ضمنهفي التي حدثت في مكانك تؤثر واالنفعاالت العواطف و شحنات االنفجارات 

 .الزمنمرور مع وأبعاد طاقة األشياء من حولك والمكان المحيط بك تؤثر بك على عدة مستويات 

 .ومتوترة وثقيلةراكدة فيه طاقة الحياة تصبح مبنى على حد سواء حيث وهذا قد يحدث في أي مكان أو

و الفكري أعلى الصعيد الذهني ربما ما من حياتك  عالقاً في نقطةذلك وعندما يحدث هذا، قد يُبقيك 

 ي وربما جميعها.والعاطفي وأيضاً الجسدأ

مدمرة هكذا في المكان وهو التأثير و تتحول إلى طاقة سلبيةوأمر واحد يمكنه أن يجعل من طاقة الحياة 

 نت تعيش في المكان. أوألفكار وعواطف مررت بها تراُكمي ال

نت تترك بصمة طاقية صغيرة من نفس التردد في أ قوي!  و إحساس ماأفي كل مرة تشعر فيها بانفعال 

ُمتراكمة من بقايا تلك الشحنات في ثقيلة المكان ومع الزمن تتراكم تلك البصمات لتبني طبقات طاقية 

 ً يؤثر على قدرة طاقة الحياة  ومرئي، وهغير منزل في الغبار هذا الكغبار المنزل لكن هنا  المكان. تماما

من الجريان بسهولة وحيوية وبشكل صحي ومتوازن في المكان. وعندما ال تتمكن الطاقة من الجريان 

مما يسبب حدوث نفس  أو البلوك بحرية في المكان يحدث هذا الركود او التراكم والسد الطاقي في المكان

نه أتصبح أبطئ وتفقد الحيوية وتشعر  في حياتك وفي طاقتك،تشعر بإحباط وركود فنت، أالشيء لطاقتك 

األحاسيس والعواطف باألعمال و أو إلتمام أعمالك وكأنك مغمورليس لديك طاقة كافية للقيام بأي شيء، 

وعلى الصعيد الذهني قد يؤثر ذلك على تختنق أو تقف وتدور في مكانك في نفس الحلقة سوالمهام  و

فرح والتفاؤل الفطري الالشعور بيق ذلك فياً قد يعطعاوأما نك وقدرتك على التفكير بوضوح، صفاء ذه

الركود الطاقي في محيطك قد يكون السبب لشعورك  نعم مرض االكتئاب،ب إصابتكهم في لديك مما يس

 .بأنك مثقل وعاجز عن التقدم في الحياة

إن الشحنات الصادرة عنك والتي تترك بصمة طاقية تنطبع في المكان في كل يوم تبني حقل طاقي محيط 

إذا كانت تلك الشحنات تلعب دور هام جداً في حياتك، التي تتكرر في كل يوم نوعية تلك الشحنات بك، و

التي تتكرر في المكان هي التوتر واالستياء والشعور بالضيق والقلق المستمر أو أفكار سلبية وسوداوية 

وحالتك الداخلية بل  عنك وعن اآلخرين وعن الحياة تُسيطر عليك، تلك ال تؤثر فقط على عالمك الداخلي

تخلق أيضاً حقالً يحمل تردد معين يُحيط بك ويجذب ما يتوافق معه طاقياً ويماثله إليك، بحيث أنك تعلق 

 في دائرة نفس الشحنة ويتكرر شعورك بنفس الشعور مراراً وتكراراً في كل مرة تكون فيها في المكان. 

على  في تلك الشحنات كما شاهدتم في الفيديوتينا التي كانت غارقة مارعملت مع عميلتي  لذلك عندما

، بمجرد القيام بخطوة التنظيف الطاقي وبشكل بسيط وليس بشكل كامل أحدث ذلك نقلة كبيرة اليوتيوب

 ً أنها عالقة في  في داخلها وفي حياتها على كل األصعدة حتى المالية والعاطفية، فقد كانت تشعر تماما

برغم بحثها  دون أي تقدم في حياتها لسنوات فعالً  تستطيع الخروج منها مهما حاولت، وبقيت دوامة ال

قبل قدومي أللمانيا  عن الحلول وتجربتها لكل أنواع العالجات الطبية والنفسية والطبيعية والطاقية

كنت أقوم بتنظيف عيادة طبيبة نفسية ألمانية، كانت األريكة التي يجلس  عندماأيضاً و وتعرفها علي،
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نقاط بحاجة لتنظيف وتطلب تنظيف  ثالثتحتوي على والتي ال تتجاوز المتر ونصف  عليها المرضى 

ة، تلك الطبيبة كانت قد بدأت تعاني من نفس مشاكل مرضاها المتكررة، لذلك دقيق 13كل نقطة حوالي ال

كجزء من اسشارتي لها كالمعتاد عندما سمعت بي من صديقتها وهي طبيبة أخرى قمت بالتنظيف الطاقي 

 في عيادتها، طلبت مساعدتي فوراً...

خاصة في مكان منطقة الرأس عندما أقوم بالتنظيف الطاقي في المنزل أرى دوماً عند السرير أيضاً 

بالكثير  نقطة بحاجة للتنظيف إذا كان األفراد يعانون من األرق وكثرة القلق والتفكيرمن  أكثرهناك غالباً 

 نقاط بحاجة للتنظيف في سريرهم ال محالة،عدة  ستجدونأو من مرض و آالم قبل النوم،  من األشياء

 نم لباً حيث يقضي الفرد وقت طويلأماكن نقاط متشابهة في كل منزل وهي غاوستنتبهون أن هناك 

مثل اإلحباط من غارقاً بأفكار معينة تتكرر وتدور في رأسه أو شحنة معينة من العواطف تغمره،  الزمن

في المكان إذا كان ذلك مكان العمل، أو كل ما  هالشريك، القلق على األوالد، أو الغضب من العاملين مع

التفكير في نفس المسائل واألشياء يوماً بعد يوم،  أسبوع بعد ذكرته سابقاً ويميل الفرد لالستمرار ب

أسبوع، لذا ذلك الضباب الغير رئي كالضباب االلكتروني الصادر عن األدوات واألجهزة الكهربائية 

يستمر بحمل تلك الشحنات وحفظ تلك العاطفي والطاقي وااللكترونية والذي يمكن قياسه، ذلك الضباب 

 الدوامة الطاقية التياإلعصار أو  ثم ومن أو الغيوم السوداء أن تتشكل تلك البقعةالمعلومات ببطء إلى 

نقوم نحن بتنظيفها، وهكذا  ستجدونها في تلك البقعة أثناء بحثكم عن نقاط عدم التوازن في المكان والتي

العالقة  في كل مرة يجلس أو يقف فيها الفرد في تلك البقعة يتولد لديه مجدداً نفس الشعور ونفس األفكار

ويصبح من الصعب عليه الخروج منها أو مقاومتها ويحدث ذلك بشكل أتوماتيكي في كل  في تلك النقطة

تلك الحالة التي  يعي الفرد ذلك أو ينتبه له وألن مرة يجلس أو يقف أ ينام فيها في ذلك المكان دون أن

 .بنقطة معينة من المكان ةمرتبط يشعر بها

وإذا ن من حولك مؤثراً به وُمغيراً في طاقته، وهكذا أنت تبث تلك الطاقة والشحنة بشكل يومي للمكا

مررت بحدث كبير أو تجربة مؤثرة في حياتك وحملت شحنة عاطفية قوية متعلقة بها، مثالً كشجار 

فظ في تلك ذلك الشعور ينح تلك الشحنة أو  ساخن، أو حزن عميق  حدث في تلك البقعة من المكان، فإن

جارب انفصال أو يمرون بمرحلة االنفصال مع الشريك، جميعهم البقعة، عندما أعمل مع عمالء مروا بت

يذكرون أمراً مشابهاً وهو أن كل ركن بهذا المنزل يذكرهم بشجاراتهم مع شركائهم، كانت لدي عميلة 

 جداً  أحبتهولكنها وممثل بارع وأناني للغاية من مصر تمر بعالقة صعبة للغاية، مع شريك غير متفهم 

به ولم تستطع االستسالم بسهولة بعد سبع سنوات من الحب والصراع مع العائلة  حاربت أهلها لتتزوج

بشكل حرفي ، كانت تقول لي بعد الزواج غير محتملةذلك كانت كل تصرفاته برغم و إلى أن تزوجته

أرجوكي ساعدني كيف أمحي تلك الشجارات والذكريات السيئة من عندما راسلتني لتطلب مساعدتي 

سيء قام به معي أو كلمات سيئة قالها لي، أنا عاجزة  تصرفجار ما وشيذكرني ب المكان، كل شيء

ن حب هذا المكان، أنا حقاً أكره هذا البيت وأكره كل ركن فيه، لدرجة أني ال أفكر سوى عتماماً 

في كل ليلة قاء في الخارج والعمل أطول فترة ممكنة، أنا ال أحب العودة إليه، ببالهروب منه، أحاول ال

في اليوم الذي غادر فيه المنزل ولم يعد وأغرق في ألمي، األريكة أتذكر شجارنا األخير  أجلس فيها على

والقيام بالتنظيف استشارتي لكن بعد لم تكن تعي أن جلوسها في تلك البقعة يعيدها لنفس األلم من جديد، 
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 ً قدم استشارة والذي استخدمه عندما أ الطاقي عبر استخدام الملح والغول االيتيلي الذي ستتعرفون به الحقا

وعالجات كطالء للجدران عن بعد، وتغيير ترتيب األثاث، واضافة بعض األلوان في التنظيف الطاقي 

أي  حدثسيُ  ما أفعلهأن في البداية لم أكن أصدق  الفنغ شوي، تغير إحساسها بالمكان تماماً، قالت لي

لتلك الطرق واالقتراحات البسيطة التي لكنني كنت واثقة بك حقيقة ولم أتخيل أبداً أنه من الممكن  نتيجة

تغير يأرى أن هناك شيء ما بداخلي كنت أقوم بتطبيق كل اقتراح  بدأتقدمتها لي مساعدتي ولكن بعد أن 

أخاف البقاء لوحدي في هذا المنزل  لم أعد كنت أشعر بالدهشة وبدأت أصدق هذا العلم حقاً واألهم أني

لم أعد أتذكر الشجارات ى أني أقول اآلن كلمة بيتي وليس شقتي كالسابق، الكبير، بدأت أحب بيتي وحت

أشعر أني حصلت على بيت جديد، كانت فرحتها ال تسعها، لم تعتقد أن ذلك من الممكن أن يتغير فعالً لقد 

أوألنها فقط شعرت بارتباط أو انجذاب لي بعد مشاهدة فيديوهاتي على من باب األمل ربما لجأت إلي 

مختلفة عن بصدق وأفهم ما تعاني منه ألنها شعرت بأني يمكنني أن أساعدها  تيوب ورأت أنه ربمااليو

أرادت أن تتأكد مني أن تلك حالة ال ربما و لي وقتها كما قالتومن تابعتهم قبل الوصول إلي  الموجودين

الممتد حتى قبل إنتهاء عقده  لتترك المنزلالشجاعة الكفاية والطاقة عندها فربما تمتلك  يمكن إصالحها

ما تذكره هو المشاكل منذ االنتقال لهذا المكان. وكان هذا الجزء األصعب في  ألن كل لخمس سنوات

قصتها بأنها غير قادرة على مغادرته والعودة لمنزل والدتها بعد معارضتها لهم ولرأيهم وزواجها بهذا 

  الرجل.

 هتمام بطاقةاالن دوك ذلدون وعي غالباً و أو نختاره ، ألننا نحن من نصممهالمكان ليس له ذنب حقيقة

تفاعلنا معها ب سببأثير مباشر علينا بكل المستويات األشكال واأللوان وغيرها من العناصر التي تمتلك ت

بما  ، وثانياً ال عالقة لهولكن ذلك سيتغير مع الزمن ولذلك أنتم تتعلمون اآلن هذا العلم طوال الوقت

ومع تصوراتهم غم مع طاقتهم بما يتنا اختبره األفراد فيه، إنه فراغ يتيح لألفراد اختبار الحياة فيه

مع ما قدموه تماماً وما يحدث مع األفراد بعد ذلك هو نتيجة طبيعية تتوافق  ،وملئه بما يريدونوقناعاتهم 

أرادت أن تثبت عميلتي مألت المنزل بأثاث فخم ال تحبه أبداً وال يشبهها ألن تلك هي التقاليد، للمكان، 

، واشترت أفخم اللونهذا الصالون بهذا الشكل و أثاث يجب أن يكونشيئاً للناس من خاللها، والناس تقول 

أشياء من المفروض على كل فتاة تجهيزها وشرائها قبل الزواج في مجتمعها، تلك األشياء التي ال تعني 

ً لقمطا حهروه شبت الو اوال تحب استخدامه اال تحتاجه ا قطع وأشياءوكثير منه لها أي شيء لذا كان !، ا

خوفها من أحكام  والنتيجة أن أكثر ما عانته في هذا المكان هو ا تماماً،)المكان بين قوسين( يستنفذ طاقته

الناس عليها ورأيهم بها وبزواجها الغير ناجح الذي حاربت كثيراً ألجله وخوفها من الطالق طبعاً 

والخوف من اتخاذ القرارات بنفسها وتحمل مسؤولية قراراتها لوحدها وهذا سبب رئيسي خفي بأنها 

اإلنسان يُصمم كيف ستكون حياته بنفسه عند تصميم جها وغيرها يختارون فرش منزلها، جعلت أهل زو

ل واعي أو ال واعي، المكان الذي منزله، وعندما يقطن في مكان معين فإنه ال يختاره عبثاً، سواء بشك

عند امتالك  أراديعكس تجاربه المستقبلية التي يمكنه تغييرها في أي لحظة إذا فيه  اإلنسان لإلقامة ختارهي

قال من بيت يالحظون تغير حياتهم عند االنت منا ، الكثيرعل ذلكفل الوعي والحكمة والمعرفة المالئمة

تلك حقيقة فرصة ذهبية ُمنحت لنا وهي  وأنا أرى أن  عند القيام بتغييرات في نفس البيت،حتى وأآلخر، 

تنا، تخيلوا أن أي تغيير نقوم به في المكان سيصنع تغيير وفرق في حياوهي ، خاضعة إلرادتنا الحرة

لذي نقدمه للمكان ا كم يمكننا االستفادة من المكان الذي نقيم فيه بتغيير نفسيتنا وحياتنا عندما نعي ما
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األشكال واأللوان التي تحيط بنا و الحياة طاقةوجريان  نوعية ونظافة تأثيرمدى ويعود إلينا ونفهم 

 علينا.  من حولنا األشياءالتي تحملها طاقة أيضاً الو

بأال نعاني من المكان بل على العكس أن يصبح المكان طريقة  الختيارثير من الحرية ذلك يمنحنا الك

ن أي  ملذا علينا أال نخاف  حنا وتغذيتنا خالل جميع الظروف التي نمر بها في حياتنا أياً كانت.اروألشحن 

ق مع طاقة مكان أو نكرهه بل أن نتعرف عليه حقاً ونعمل عليه ونصبح أصدقاء معه ألننا بذلك نتصاد

الحياة التي تسري فيه، ونتفاعل معها بطريقة واعية دون أي فالتر فكرية، نعلم نقاط قوة وضعف المكان 

فنستفيد من نقاط القوة ونقوي نقاط الضعف، وبهذا نعيد االتزان للطاقة التي تحيط بنا وهذا كفيل بإحداث 

 فرق كبير وانقالبات في حياتنا.

وحب لنفسها وأصبحت تحب اتخاذ القرارات وال تخاف  وفرح ستقالليةأكثر او قوية عميلتي اآلن إنسانة

قرار صحيح كان من التغيير كالسابق ومستعدة ومقتنعة تماما بأن قرار االنفصال عن مثل هذا الشخص 

عند  انتقلت في النهاية من المنزلوبعد ذلك ، وشفاء قلبها من جديد لكللغاية والمنزل فقط ساعدها برؤية ذ

والجميل وعقده باسم زوجها  كان كبير جداً عليها وحدهاببساطة حبها له ألنه  بسبببصعوبة انتهاء عقده 

تستشيرني بأمره دوماً وتقوم بتغيير أي مكان تعمل به أو تعيش فيه سأن ما تعلمته بقي معها وهي اآلن 

من  بالراحةلتشعر تلقائياً في كل فترة  لوحدها فيه وقبل أي شيء تقوم بالتنظيف الطاقي وتحدي الكركبة

ً  أكثر لطاقة المكان ومدركة و واعية أصبحت حساسة ببساطة ألنها جديد  .بعد عملنا سويا

 

 قية من سكان أقاموا قبلك في المكان:متبالطاقة ال

في المكان مثل كركبة غير مرئية أو غبار غير مرئي في المكان، عواطفك آثاركما تتراكم بقايا 

قد ثارهم الطاقية المتبقية في المكان أيضاً، آاألشخاص الذين سكنوا المكان قبلك من الممكن أن يتركوا 

أن أحدهم يعيش معك في نفس المكان وتتخيل أنه بأشياء غريبة في المكان أو تشعر في بعض األحيان 

تأثيرات الشحنات المتبقية في  فقط عبارة عن ، لكن حقيقة غالباً تكون تلكوقد يكون كذلك شبح أو روح

لك في المكان وكيف كانت حياته او لذا عليك أن تعلم من كان يسكن قبالمكان من سكانه السابقين، 

حياتهم؟ هل عانوا من زواج صعب فهذا يعني أنهم تركوا بقايا شحنات قد تؤثر في زواجك الحالي، هل 

، هذا سيترك شعور دائم بالجوع في أنحاء العاطفي كان أحدهم ثقيل الوزن ويتناول الكثير من الطعام

ى أنت لديك أيضاً مشاكلك، فلماذا عليك أن تحمل المكان، ويخرب نظامك الغذائي الحالي، وال تنس

مشكالت جديدة قادمة من أشخاص ربما ال تعرفهم أصالً سكنوا قبلك في هذا المكان؟ مع الزمن أكثر ما 

 أراه هو أن هناك الكثير من المعاناة التي ال حاجة لها في هذا العالم.

من عملنا في هام جداً لذا تلك البقايا الطاقية واآلثار المتراكمة في المكان عبر الزمن هي بعد آخر 

التنظيف الطاقي، لذا سنتعلم اآلن كيف نقوم بتنظيف تلك الطاقة المترسبة في المكان، سواء منك أو من 

 أشخاص عاشوا في المكان من قبلك.
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 المتبقية والمحمولة في المكان:كيف تقوم بتنظيف الشحنة العاطفية 

وعلى  هااآلن سنستخدم أداة جديدة إلى جانب البندول، وهذه األداة تدعى أداة الدوزينغ، ستتعرفون علي

اة التي د، أداة الدوزينغ هي األلكن أكمل قراءة اآلن  3في الفيديو رقمطريقة صنعها بأنفسكم بكل سهولة 

منذ  ألنهار الجوفية لحفر اآلبار المائية، وكان البعض يستخدمهايستخدمها البيولوجيون لمعرفة أماكن ا

أيضاً الفراعنة القدماء منذ  للبحث عن المعادن الثمينة تحت األرض، في مختلف حضارات العالم  مالقد

جدران األهرامات لرجال يحملون عصى  على آالف السنين استخدموا الدوزينغ حيث يوجود رسومات

 الدويزينغ. 

معرفة مكان شيء غير مرئي لنا في المحيط من في أداة الدوزينغ هي أداة يتم استخدامها باختصار 

 حولنا.

 .أماكن طاقات معينة في المكانوتحديد وفي عملنا ضمن التنظيف الطاقي نستخدم أداة الدوزينغ في إيجاد 

العالم ألبرت أينشتاين والذي كان من مستخدمي هذه األداة قال: ) أداة الدوزينغ هي أداة بسيطة للغاية 

في هذا بعد تُرينا رد فعل النظام أو الجهاز العصبي في جسم اإلنسان لعوامل محددة غير معروفة لنا 

 الزمن(.

أننا كائنات كهرومغناطيسية وهناك  علينا أن نقبل حقيقةومع الزمن الحالي والتطور الذي وصلنا إليه 

حقول كهربائية ومغناطيسية تدور في جسدنا وهي التي تصل خاليا الجهاز العصبي ببعضها حيث تملك 

كل خلية عصبية في جسدنا قطبين أحدهما سالب واآلخر موجب وتلك التيارات توصل اإلشارات 

وتتفاعل مع المحيط  بشكل مستمر االشاراتوالرسائل والمعلومات التي تلتقطها حواسنا للدماغ وتلتقط 

 طوال الوقت.

صور ألشخاص يقومون بالدوزينغ سترى الشخص يحمل عصاتين، ولتحديد موقع المياه إذا شاهدت 

ا يحددون تلك النقطة هوعند)  x (الجوفية فهو يمشي بهما في األرض إلى أن تتقاطعا وتشكال حرف

 ويحفرون عندها بئر الماء.

 الدوزينغ رود بل لعصى واحدة فقط. نلن تحتاج لعصاتي لكن في عملنا

وذلك أمر جيد ومريح ألنه سيمنحك اإلمكانية لحمل عصى الدوزينغ في يد وستحصل على نفس النتيجة، 

 والبندول في اليد األخرى أثناء البحث والتنظيف.

أو ومع عصى واحدة فإنك تعلم أنك وجدت ما تبحث عنه عندما تبدأ العصى بالدوران في نقطة معينة، 

ً  بشكل عملي 4رقم  سترون ذلك في الفيديو تجعلك تدور حول نفسك كأنك في دوامة.  .أيضا
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اة بسيطة كالبندول ال تملك أي  قدرات سحرية وهي عبارة عن عصى معدنية بشكل دأداة الدوزينغ هي أ

 كما في الصورة التالية. L) (حرف

 

 

 

 

 :كيف تحمل عصى الدوزينغ

، بحيث ال تكون ممسكاً بإحكام لتالية كيفية اإلمساك بعصى الدوزينغ بشكل صحيحاسترى في الصورة 

وقيادتك نحو النقطة التي  الدوزينغ بالحركة بحريةمح لعصى بإحكام شديد وال باسترخاء شديد، مما يس

  .شير لك نحو االتجاه الذي عليك التحرك نحوهستا تبحث عنها بحيث أنه

ثم ضع إبهام يدك بشكل خفيف على زاوية العصى من األعلى كما في الصورة، لكن ال تضغط بشدة، 

لوحدها نحو اليمين أو اليسار أثناء  اضغط بشكل خفيف فقط كي تتمكن العصى من الحركة بسهولة

 .البحث
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قامة نحو األمام، شير باستدك، وتثم إحمل عصى الدوزينغ أمام جسدك بحيث تشكل زاوية قائمة مع جس

 ؤية في الظالم.روكأنك تحمل مصباح ليلي وتضيء به طريقك لتتمكن من ال

 

 

طاقة في المكان تكشف الوتس عصى الدوزينغ تخدمواآلن ستتعلم كيف تس

 :هاعبر

ستستجيب للسؤال الذي تحمله في رأسك، أيضاً كما تعلمت في التعامل مع البندول، عصى الدوزينغ 

 الدوزينغ أن تعلم ما الذي تبحث عنه أنت؟.وبكلمات أخرى، يجب لعصى 

تدرب على معرفة إبدأ اآلن بال للمكان لك و قبل عمل جلسة تنظيف متكاملة عند نهاية الكورسلذا 

 كيفية جريان الطاقة في منزلك عبر التمرينين التاليين:

أيضاً  ن هناك طاقة حياة قادمة إلى منزلك وتدخل منزلك. وهذا سيكون مشروحكا معرفة إذا ما .1

 بشكل عملي. 3رقم  بالفيديو مرة أخرى

شرحناها وتقول في رأسك أنا أبحث عن الطاقة التي  حيث أنك تحمل العصى بالطريقة التي .2

بعد قولك لذلك تسير بخط مستقيم  وموازي تماماً لباب تدخل إلى منزلي وتقف أمام باب منزلك و

 نت تحمل العصى.منزلك وأ

وما أن تمشي بشكل موازي للباب الرئيسي سترى كيف أن عصى الدوزينغ بدأت باالستدارة  .3

و المنزل، إذا حدث ذلك فأنت اآلن وجدت الطاقة الداخلة إلى منزلك، لتشير نحو الداخل أي نح

ويعبر باب منزلك ليدخله، الباب في الفنغ شوي هو فم وكأنها نهر يتدفق أو تخيلها فكر بها 

الطاقة، وسمي بفم الطاقة ألنه مدخل نهر طاقة الحياة الذي يغذي منزلك، كما الطعام الذي يدخل 
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ذا التيار أو التدفق هو ما جعل عصى الدوزينغ تستدير وتتحرك مع من فمك ليغذي جسدك، وه

 .المتدفق التيار

 

 

عني أن المكان ال يحتاج لتنظيف طاقي إلزالة يعندما تستدير عصى الدوزينغ وتُشير نحو المنزل، هذا ال 

إنه يعني فقط أنك تتلقى على األقل بعضاً من  بل العوائق والطاقة الراكدة و الغير متوازنة في المكان،

زينغ كما هي ولم تستدر وبقيت إشارة جيدة، لكن إذا بقيت أداة الدو كالتغذية من البيئة المحيطة بك، وتل

وهذا يعني أن هناك الكثير  أنه ال يوجد طاقة حياة تدخل منزلك، فهذا يعني ،مستقيم وموازي للباب بشكل

يمنع طاقة  هفي المكان لدرجة أن ةالمتراكمأو ثقل من طبقات الشحنات الستريس والتوتر أو من الضغط 

وهذا يعني أيضاً أنك قد تكون أنفقت الكثير من طاقتك الشخصية وحيويتك وحياتك الحياة من الدخول، 

 ألن على المكان أن يغذيك وليس عليك أنت أن تغذي المكان! لرفع الطاقة في المكان وهذا ما ال نريده!

 .ذلك سيستنزف طاقة حياتك

 .عندها على حياتكعليك وأن تتخيل تأثير ذلك  ككنيمهل و

يف الطاقي لفيال صغيرة قيام بالتنظلاالحتمال الثاني أن يكون المنزل مهجور، في أحد المرات طلب مني ا

يعيشون في كندا لكنهم يمضون في بعض األحيان إجازات قصيرة فيها في فترة  ،جميلة لعائلة أصدقاء لي

حيث أتواجد في إجازتي لثالثة شهور من كل سنة كل بضعة سنوات مرة في بلدهم األم إكوادور  الميالد

ي كل شهر، وهناك سيدة موظفة لديهم من عائلتهم تقوم بتفقد الفيال وتنظيفها مرة فمنذ أربع سنوات 

 يوجد أي تدفق كان المن الباب الرئيسي المكان  إلى دخلكد من أن طاقة الحياة تعندما قمت باختبار التأ

، والحقيقة أنهم أخبروني أنهم ال يمضون إجازات جميلة حقاً نحو المنزل يسي لطاقة الحياةئمن الباب الر

وربما هناك شيء ما يجعلهم متوترين ومتعبين في المكان وال يتمكنون من النوم كالسابق في هذه الفيال 

، ولذلك لم يعودوا يفكرون والجميل والبسيطفريد ال بشكل جيد فيها برغم جمالها وموقعها الجيد وتصميمها

 بتمضية أي إجازات في بلدهم األم بالرغم من طقسه الرائع والطبيعة الساحرة فيه وإلى ما هنالك، لكن

 بعدم الراحة في هذا المكان، ن بسبب شعورهم فكرون بالمجيء ومترددييفي تلك السنة كانوا هم وألن

ً ، وإصالحه لها، فربما أتمكن من مساعدتهم في معرفة ما الخلل أرادو القيام بالتنظيف الطاقي في  أنا أيضا
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يوم وصولي للفيال، وصلت في المساء وأنا ال أحب العمل في المساء كان علي تمضية بضعة أيام في 

لم أتمكن من النوم طوال  العاصمة بجميع األحوال، وهكذا قلت سأبدأ العمل في الصباح، الحقيقة أني

في الساعة الخامسة والنصف صباحاً نهضت من سريري  نادراً ما أقلق أثناء النوم،برغم أني الليل، 

طاقة حياة تدخل  أي وبدأت العمل، وعندما بدأت بالتنظيف بقياس الطاقة الداخلة للمنزل كان ال يوجد

اكمت في بدأت البحث عن نقاط الخلل التي ترهذا المنزل،  عندها عرفت سبب توتري وأرقي فيالمكان، 

وعند انتهائي في اليوم التالي من التنظيف، قمت باختبار دخول الطاقة من الباب  المكان وتنظيفها،

حقيقة الشعور رائع، عندما ترى  الرئيسي من جديد، وبالطبع عادت طاقة الحياة تتدفق من جديد للمكان،

 مق وراحة، الفرق كان كبيراً جداً،كيف يتغير اإلحساس بالمكان، وفي تلك الليلة تمكنت حقاً من النوم بع

بال فارغاً ست أكيدة حقاً هل طاقة الحياة لم تدخل المكان ألنه كان كن ال زلت لوقد لفتني ذلك جداً و ل

 سكان! أم بسبب الطاقة والضغوطات والشحنات المتراكمة فيه! أم اإلثنين معاً؟!.

الة، ربما يكون منزل مبني حديثاً ولم يسكنه لذلك أحببت أن أذكر ذلك لكم فربما تصادفون مثل هذه الح

أحد من قبل لكنه بقي فارغاً لمدة طويلة! أو كما في حالتي، أصحابه ال يقيمون فيه بل يقضون فقط 

 إجازات قصيرة فيه مرة كل سنتين أو ثالثة أو أكثر.

  ولذلك أسميته منزل مهجور... 

مشاعر الخوف والتوتر ببساطة ألن  المهجورة!هل الحظتم كيف ترتبط أفالم الرعب دوماً باألماكن 

 ...تتولد فقط في األماكن الخالية من الحياة

مع طاقة والتواصل وألول مرة أنتم قادرون اآلن على رؤية ذلك بشكل ملموس ومحسوس والعمل 

 .الحياة بشكل مباشر

تى إذا حصلت وح  ما إذا كان هناك تدفق لطاقة الحياة يدخل المكان أم ال،بعد أن تنهي اختبار معرفة 

فإن هذا ال يعني أنه ال يوجد نهائياً أي طاقة تتدفق بالمكان بل يبقى هناك شيء من الطاقة  العلى ال 

 في المكان، تلك الطاقة ومهمتك هو تتبع جريان بالمكان يتدفق

ب ، ستقف أمام الباستبدأ البحث عن نقاط عدم التوازن في المكان وأماكن الشحنات المتراكمة فيه وهكذا

، أرني جريان أو تدفق الطاقة في لعصى الدوزينغ الرئيسي ثم تنظر باتجاه المنزل وتقول في داخلك

وحرك  التدفقهذا تبع ا  ،تبدأ خطواتك ستالحظ أن العصى بدأت تميل نحو اليمين أو اليسار قليالً المكان و

هذه العصى تريك و ماء  متدفق نهركأنك تتبع جريان تيار ، تُشير عصى الدوزينغ حيث جسدك معه

توجهك نحو اليمين أو اليسار لتدخل غرفة معينة وعندها تدفقها في المكان وس مسارطاقة الحياة و طريق

درجة قائمة مع العصى  90 زاوية  وتذكر عليك أن تبقى على ،تلك الغرفةتستمر بتتبع جريان الطاقة في 

وإذا كان جريان الطاقة صحي في ي المكان، كيفما تحركت، وابق في ذهنك أنك تتبع تدفق طاقة الحياة ف

كما في  ومنحنيات وانعطافات انسابية نسيابية وبشكل التفافيفإنك سترى نفسك تتحرك بالمكان بإ المكان

 الصورة التالية:
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 كرر ذلك إلى أن يصبح األمر طبيعي بالنسبة لك، أما األخطاء الممكن حدوثها وتتكرر دائماً هي:

بشكل  ح جداً فتمشي ببطء شديد جداً وليسوتحاول القيام بذلك بشكل صحيأن ترتبك  البطء: .1

 لذا إهدأ واسترخي وجرب المشي أسرع قليالً. عادي وطبيعي،

قد تمشي بشكل سريع جداً وهكذا لن تجد عصى الدوزينغ الفرصة لتقودك باالتجاه  السرعة: .2

الصحيح، لذا امش ابطأ قليالً، وجرب المشي بشكل طبيعي وتغيير اتجاهك عندما تغير العصى 

 اتجاهها.

ن تُبقي في ماذا تفعل ويتشتت انتباهك، عليك أقد تسرح في فكرك وتنسى أين أنت و التشتت: .3

وتمشي حيث تقودك آلن تقوم بتتبع جريان طاقة الحياة في المكان وتعود إلى هنا، رأسك أنك ا

 مع أفكارك.وتمضي عصى الدوزينغ وتركز على ما تبحث عنه وال تسرح 

عليك أن تتذكر بأن األمر كتعلم أي مهارة جديدة سيحتاج األمر بعض الوقت ليتحول ذلك ألمر 

ا في بداية مأنك لن تحتاج لتركز بشدة على ما تفعله كطبيعي وعادي بالنسبة لك، وستتفاجئ كيف 

 جزء منك.عصى الدوزينغ  كأنو شعرنه سيحدث بشكل تلقائي وستتعلمك أل

 

 :ة في المكانمتراكمال تنظيف بقايا العواطفخطوات 

عندما يكون هناك شحنات متراكمة قابعة في نقطة ما  من المكان لن تقودك عصى الدوزينغ في 

ستبدأ  ن تلك الشحنات المتراكمةت انسيابية ومنحنيات كالنهر في المكان بل عند مرورك ببقعة مانعطافا

االلتفاف بشكل حلزوني وهذا يعني أنك إما ستبدأ بالدوران حول نفسك أو أن العصى الدوزينغ بعصى 

 وهكذا...ستبدأ بااللتفاف حول نفسها أو انك ستتحرك بشكل زيغ زاك يمين يسار يمين يسار 

سيمثل لك حدوث  الرابعال تقلق الفيديو  ول بقعة بحاجة للتنظيف،أحدث ذلك فتهانينا لقد عثرت على  إذا

ة لدرجة أنها انطبعت في قد تكون البقعة تحمل مشاعر خوف كانت قوي ع القراءة،بذلك لكن اآلن تا
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أو المكان الذي  ءك بشكل متكرر،و قد تكون األريكة التي تجلس عليها كل يوم وتحملّها بأعباالمكان، أ

تحسب فيه فواتيرك ومصروفك وتلقي مع القيام بذلك ببعض من مخاوفك وقلقك في هذا المكان، لكن 

يمكنك تنظيف كل ذلك وستعود الطاقة لتسري في المكان بشكل حر من جديد، وهنا سترى الخطوات التي 

 سنتبعها لتنظيف ذلك:

الطاقة في المكان، تتبع الجريان إلى أن تستدير عصى  استعمل عصى الدوزينغ لتتبع جريان .1

الخاص الرابع وكما سترى في الفيديو الدوزينغ أو تجعلك تلتف حول نفسك كما تحدثنا منذ قليل، 

 بهذا الدرس. 

وإذا انتابك الفضول عن مصدر هذه الشحنة يمكنك أن تسأل البندول ما إذا كانت هذه الشحنة  .2

المكان الحاليين أو السابقين. ويمكنك حتى أن تسأل ما نوع الباقية في المكان تعود ألصحاب 

العاطفة المحفوظة في هذه البقعة، هل هي غضب؟ هل هي حزن؟ هل هي خوف؟ هل هي قلق 

 ي فرق على عملية التنظيف.أدم معرفتك لذلك ال تشكل عمعرفتك أو تذكر وتوتر؟. لكن 

فقد فوق كف يدك ما إذا كانت طاقتك تضع عالمة عند تلك النقطة ثم قف بجانبها أو فوقها،  .3

  عبر البندول كما في التنظيف الطاقي الشخصي. متوازنة

وتماماً كما  في هذه البقعة، موجودةقل في نفسك، أنا سأقوم بتنظيف الطاقة الغير متوازنة ال .4

  يحدث بالتنظيف الطاقي الشخصي ألحدهم، سيبدأ البندول بالحركة.

يف الطاقي لهذ ه اآلن تقوم بالتنظوبينما يستمر البندول بالحركة احمل في رأسك فكرة أنك  .5

 .الخللالطاقة الغير متوازنة و

قد تتلقى  ،من الطاقة التي تتحرر كن واعياً لما تشعر به أثناء التنظيف، فقد تستقبل انطباعات .6

 يام بالتنظيف الطاقي الشخصي،تماماً كما يحدث أثناء القصور أو كلمات أو أحاسيس تماماً  

 المختزنة وتلك هي مجرد كيفية استقبال نظامك الطاقي لتلك اإلشارات أو المعلومات عن الطاقة

عند وششششش وقد تشعر بشي جميل وحركة خفيفة كالسحر  .اآلن التي تتحررفي هذه البقعة و

 تحررالطاقة من تلك البقعة، لكن ليس بالضرورة أن يحدث ذلك.

مك كما في التنظيف الطاقي الشخصي ل  ع  دواتك التي سترشدك أثناء التنظيف، والبندول سيُ بأثق  .7

 عند انتهاء التنظيف، ويغير حركته.

في  أمامك ، ضع عصى الدوزينغفيها ةتجزعندما تنتهي من تنظيف تلك البقعة من الطاقة المح .8

 نحو األمام وأكمل سيرك واتبع تدفق الطاقة في تلك الغرفة من جديد.  ها المعتاد والصحيحوضع

عصى الدوزينغ الحركة لتجعلك تسير بشكل انسيابي من جديد في الغرفة وهذا جيد  اآلن قد تكمل .9

ومن الممكن أن تجعلك بشكل حلزوني حيث تلتف الطاقة  ةلكن من الممكن أن تصادف بقعة جديد

تلك تقودك بشكل خط مستقيم جداً على طول الغرفة أو من الممكن أن تتحرك بشكل زيغزاك 

طاقة غير صحية ومتناغمة في المكان توقف واخرج بندولك وقم أيضاً تحركات تدل على 

 بتنظيف تلك البقعة أو ذلك الخط.

التي ظهرت استمر باتباع عصى الدوزينغ إلى أن تكون قد عبرت كل الغرفة ونظفت كل النقاط 

حيث  الدوزينغ إلى أن تشير لك العصى للخروج من الغرفةتباع عصى لك أثناء ذلك واستمر بإ
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تقودك نحو الغرفة التالية ثم عصى الدوزينغ عند االنتهاء نحو الباب لتخرج من الغرفة وتقودك 

وال يمكن أن تقودك عصى الدوزينغ خارج الغرفة إلى أن تكون قد عثرت  التي تحتاج للتنظيف

 .على جميع النقاط الغير متوازنة في الغرفة فال تقلق

رأسك لكن إذا تلك النية والفكرة في اآلن أنت تتبع جريان الطاقة في المكان وتحمل  .10

و زاوية من الغرفة تجنبتها عصى الدوزينغ تماماً فهذا يعني أن الطاقة الحظت أن هناك ركن أ

تنظيف عليك تحتاج لتحرير وفيها طاقة راكدة فيها عالقة والتتحرك وهذا يعني أن تلك البقعة 

تأكد من ذلك، غير صيغة السؤال بداخلك تلك الطاقة العالقة أو المكبوتة في تلك البقعة، لذا لت

اطلب أن تدلك على مكان الطاقة العالقة والمحتجزة في هذه الغرفة واطلب من عصى الدوزينغ 

وبالطبع  منها  أن تأخذك إلى مكان العائق الذي يمنع طاقة الحياة من الجريان في هذه الغرفة

قم  من مكان هذا العائق وعندما تتأكدستقودك إلى تلك البقعة التي تجنبتها في السابق عندها 

 بنفس الطريقة. هذه الطاقة المحتجزة بتنظيف

 

مسار طاقة ستخدم أداة تقودك عبر الحقيقة أن استخدام عصى الدوزينغ ممتع للغاية ألنك ألول مرة ست

 لتنظيف.ريك بالضبط أين تقبع تلك الطاقة الغير مرئية التي تحتاج وتُ  الحياة الغير مرئية في بيتك

 

 العامل الرئيسي للخلل:

إيجاد نقاط عدم التوازن والخلل  تفقد دخول طاقة الحياة من الباب الرئيسي وعلى على كيفية ن تعرفنااآل

 هناك في كل مكان عامل رئيسي قبل إيجاد تلك النقاط لكن ،وبقايا الشحنات العاطفية المتراكمة في المكان

أي قادم من  أو خارجي أي موجود داخل المنزل يكون داخلي قدالذي يفقد المكان توازنه للخلل  وأساسي

يجاده ، عليك إمن الجيران أو الحي أو المنطقة التي يقع فيها هذا المكان المحيط الذي يوجد فيه المنزل

قع هناك مستشفى ن يمثالً كأ ثيراً بشكل مستمر ودائم على أصحاب المكان،تأاألكثر و لعامل األقوىألنه ا

شرطة تحدث فيها أشياء عنيفة، أو كما في حالتي أنا كان لدي أو مدرسة أو محطة قريب من المنزل 

جارة مريضة حقاً تعاني من مشكلة في الدماغ ومرض نفسي اليمكنها القيام بشيء حياله، وكانت ترسل 

قل من المكان بعد فترة من إتمامي بنوايا سلبية إلى بيتي طوال الوقت بشكل واعي وغير واعي قبل أن تنت

 وتكتشف مرضها وتبدأ عالجها وتتحسن حياتها، القيام بتغييرات الفنغ شوي والتنظيف الطاقي في بيتي،

وبالطبع بفضل معرفتي وخبرتي بالفنغ شوي وشعوري بالطاقة من حولي وبطاقة األشخاص واألشياء 

شخيص مرضها أكيد وجود مشكلة وتقبل أن يتم تالحظت ذلك بعد فترة بسيطة من انتقالي لبيتي، حتى 

بعد تتطور حالتها فعالً، وهي اآلن تخضع للعالج وال زلت على تواصل معها ونلتقي  مؤخراً  النفسي

وبالنسبة لي أتفهم وضعها ألني بدأت أتعلم كيف أتقبل بطريقة ما بضع مرات في كل سنة، فهي تحبني 

حتى وإن لم نكن نراها بوضوح علينا إدراكها وعدم التوقع أن هناك أمراض فكرية وليس جسدية فقط 

أو ذلك المرض غير ظاهرة على الجسد بأن اآلخر سيكون طبيعياً في التعامل معنا فقط ألن تلك اإلعاقة 
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غير مرئي لنا، يكفي الشخص ما يتعامل معه من صعوبات يومية بسبب مرضه ومحاولته أن يكون 

 طبيعياً في كل يوم.

 النفسية التي عليهم تناولها.ناهيك عن تأثير األدوية 

لنعد لموضوعنا، ربما توضح لكم اآلن أن هناك عامل محيط بنا إما من الخارج أو في داخل منزلنا يؤثر 

ومهمتك ( ألساسيا الخلل ب)عاملندعوه علينا بشكل دائم ويرسل لنا ترددات سلبية طوال الوقت، 

البدء بتنظيف  لراكدة أو الطاقة الغير متوازنة وإيجاد نقاط الشحنات المتراكمة والطاقة ا إيجاده قبل

 .باقي النقاط الغير متوازنة في المكان

 

 :للخلل ساسيكيف تجد العامل األ

وبالطبع سيجيبك بنعم،   في المكان؟ أساسي للخللهل هناك عامل في البداية إسأل البندول الخاص بك: 

 موجود في حدود هذا المنزل؟ ساسيهل عامل الخلل األ اآلن إسأله:

تقودك حيث س ن تقودك إلى مكانه في المنزل،فاطلب من عصى الدوزينغ أ ول بنعم:إذا أجابك البند

مكان تلك عندما تصل لتلتف العصى حول نفسها أو تجعلك تدور حول نفسك و عصى الدوزينغ لمكانه

 يفه بالطريقة المعتادة.للخلل وعندها قم بتنظ ساسيالبقعة التي تحمل هذا العامل األ

هذا ال يعني أنه عليك الذهاب مل ليس موجوداً في المنزل نفسه، وأي أن هذا العا إذا أجابك البندول بال:

، تذكر أنه ليس هناك حاجة األساسي لعدم لتوازن أو الخلل وإيجاد مكان هذا العامل والبحث في الشارع

 الشخص لتتمكن من تنظيفه.لحضورك المادي أو الفيزيائي في المكان أو مع 

المهم أن يمكنك أن تقوم بتنظيفه من حيث تقف وليس عليك أن تتحول للمحقق كونان لتجد العامل، 

 لديك احتمالين:التنظيف يحدث، وفي هذه الحالة 

يمكنك أن تحمل بندولك وتؤشر بإصبعك نحو األمام وتستدير إلى أن يعطيك البندول إشارة النعم لالتجاه 

 تلك اإلشارات السلبية بشكل دائم.التي تأتي منه 

أو يمكنك أن تقف باتجاه الشمال وتسأل البندول هل عامل الخلل الرئيسي قادم من الشمال وإذا أجاب 

، وإذا أجاب البندول ب ال، تتجه نحو الشمال الشرقي وتسأل من جديد، وإذا البندول بنعم تقوم بتنظيفه

حتى تحصل على النعم في جميع االتجاهات أجاب ب ال مجدداً تتجه نحو الشرق وتسأل من جديد وهكذا 

 وتعلم من أي اتجاه يأتي ذلك العامل وتقوم بتنظيفه من مكانك.

قم فدفق لطاقة الحياة من الباب الرئيسي وحصلت على ال، ت واآلن إذا كنت قد تفقدت ما إذا كان هناك

بتفقد دخول الطاقة من الباب الرئيسي مجدداً، فقد يكون في  األساسي للخللمباشرة بعد تنظيفك للعامل 

عدد من األحيان مجرد تنظيفك لعامل الخلل المستمر في المكان كاف إلزالة جزء كبير من العائق الذي 
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ن دخول المكان، وهكذا عندما تعيد التفقد لدخول الطاقة من الباب الرئيسي للمكان، يمنع طاقة الحياة م

لكن في بعض األحيان قد تستدير عصى سترى كيف ستستدير عصى الدوزينغ لتشير نحو المنزل، 

 اآلنتخرج تحررت  التي ن الطاقة الغير متوازنةج فال تفزع هذا يعني فقط أارالدوزينغ لتُشير نحو الخ

 .وتلك إشارة جيدة ي وتغادر المكانلباب الرئيسمن ا

وهذا ما يحدث معي عادة عندما أقوم بتنظيف العامل الرئيسي المستمر للخلل، وحقيقة إنه شعور ممتع 

للغاية ستشعرون به عندما تبدؤون باستخدام عصى الدوزينغ، ذلك التفاعل مع طاقة الحياة الغير مرئية 

 يفوق التصور.إلهي المحيطة بنا بشكل مباشر واستجابتها لما نفعله شعور 

 

 إكمال التنظيف: 

بعد تنظيف العامل األساسي للخلل نكمل التنظيف عبر البحث عن نقاط عدم التوازن وتنظيفها، اآلن 

بداية نتفقد الباب  ونقوم بترتيب خطواته، لنعد بشكل سريع لما تعلمناه،ولكي تصبح الصورة كاملة 

تفقد ن، ثم األساسيامل الخلل نقوم بتنظيف عثم نبحث عن مكان العامل األساسي للخلل ثم الرئيسي، 

البحث عن نقاط من الباب الرئيسي نبدأ  من ثمو، بعد ذلك جريان الطاقة من الباب الرئيسي من جديد

نجد نقاط عدم التوازن في  حيث والبدء بتنظيف المكان منها الخلل في جريان طاقة الحياة في المكان

ع تتبُ  العاطفية المتراكمة ونقوم بتنظيفها وجريان الطاقة أو مكان الطاقة الراكدة أو مكان بقايا الشحنات 

نقاط عدم التوازن وطبقات بقايا أماكن في المكان وتعقبه لمعرفة من الباب الرئيسي جريان الطاقة 

وبعد ذلك نقوم بتفقد حت مسبقاً، الشحنات العاطفية واألفكار والمشاعر المتراكمة في المكان كما شر

التدفق الطاقي من جديد للمكان بعد ي بعض األحيان أيضاً قد ال يعود ففالطاقة من الباب الرئيسي مجدداً 

يعود بعد االنتهاء من التنظيف الطاقي بشكل كامل سولكنه في بعض الحاالت تنظيف العامل األساسي 

 للمكان بكل تأكيد.

الفرد فيها نك تقوم بتنظيف منطقة من المكان كان الشعور الذي اختبره أثناء التنظيف ما تفعله أ تأنو

 قوي كفاية ليترك أثر وبصمة طاقية تنطبع في المكان وتحتجز تلك المشاعر في تلك البقعة.

وهي أن ، ةنك تقوم بتنظيفها بنفس الطريقإوأياً كان نوع المشاعر المحتجزة والتراكمات في تلك البقعة ف

تحرك حركته المعتادة أثناء تدع بندولك يتضع الفكرة بأنك تقوم بتنظيف الطاقة الغير متوازنة اآلن و

 التنظيف إلى أن يغير إشارته لك ُمعلناً إنتهاء التنظيف في تلك البقعة.

نت تقوم بتنظيف تلك البقعة لكن مع المزيد من التدريب والخبرة ستتلقى وفي البداية قد ال تشعر بشيء وأ

أو نوعية المشاعر أو  ماهيةتماماً كما يحدث في التنظيف الطاقي الشخصي عن  وإشارات انطباعات

 الطاقة التي تتحرر من تلك البقعة أثناء التنظيف في تلك اللحظة.األحداث أو 

 شخص الذي تقوم بتنظيف منزله.لوبالطبع يمكنك مشاركة انطباعاتك مع ا
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 لك ولهم.ومثيراً لالهتمام  يكون األمر ممتعاً وقد 

قد تحدث معكم حدثت معي وبعض األشياء التي عن وسأشارككم بملخص صغير على غروب الكورس 

 .في المكان التنظيف الجزء األساسي من القيام بهذاأو تصادفكم أثناء 

 توه...اآلن يمكنكم البدء بمشاهدة الفيديوهات والتدرب على ما تعلمأما 

 

 

 كل الحب والتوفيق... ساندي


