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 هي الحقول التي ترتبط بالضغط النفسي وعدم االتزان  الستة الحقول الداخلية

 هذا سينقلنا إلى قلب هذا العمل. و، الذي يعاني منه كل فرد الشخصي

الكثير من طرق التنظيف الطاقي مبنية على أسس قديمة من الطب الصيني 

ى بحلقة العناصر والفرعوني والسنسكريتي والتيبيتي، وهذا يتضمن مفهوم يدع

الخمسة، التي يقال عنها أنها الخريطة الطاقية للنظام الطاقي ألي مخلوق الطاقية 

 .وأيضاً لكوكب األرض حي

إذا كنت قد قرأت كتب عن الفنغ شوي والماكروبيوتك والطب الصيني أو فراسة  

 الوجه، فال بد أنك صادفت هذا المفهوم من قبل.

، الخشب)الشجرة(، النار، األرض)التربة(، ب الماءناصر الخمسة يتم تسميتها الع

 والمعدن.

 بأن العالم بشكل حرفي مكون من هذه المواد الخمسة قصدوالطب الصيني لم ي

التي المختلفة عبارة عن مصطلحات وصفية ألنواع وحركات الطاقة ا أيضاً ، بل أنهفقط

 .لناوالنظام الطاقي المعقد واإلعجازي من حو نظامك الطاقي تكوّن

كل حقل من الحقول الطاقية الداخلية يستجيب لعنصر من العناصر الخمسة، ومع 

كل حقل هناك أنواع مختلفة من الطاقات العالقة أو المتراكمة التي من الممكن 

التي تظهر بشكل مستمر  تحريرها وموازنتها، لكن هناك أنماط معينة من المسائل

التي تظهر تلك االنماط  ما هي ، ومعرفةللسطح ليتم تنظيفها وتحريرها في كل حقل

تتلقاه من رفة ومالحظة المعنى الممكن لما سساعدك في معسي  في كل حقل 

 كلمات وأنت تقوم بالتنظيف. انطباعات أو مشاعر أو صور أو

لكن ليس هناك ضرورة على اإلطالق لمعرفة أي شي عن العناصر الخمسة لتتمكن 

تيب والدرس سيمنحك ملخص وشرح متكامل عن من القيام بالتنظيف، ألن هذا الك

 عبر بهذا العمل القيامب والمتعلقة خصيصاً ل حقل يحتويها كالمسائل المتكررة التي 

 .هذه الطريقة

 

 تنظيف الحقول الداخلية الستة
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شيئاً إذا كانت هذه المفاهيم التالية جديدة عليك، بل بالحقيقة،  تفوّتإذاً أنت لم 

تعاليم  سوء فهم أوي محي أإلعادة تعلم وسيكون ذلك أفضل لك ألنك لن تضطر 

 خاطئة قد تعلمتها مسبقاً. 

ولبدئ تنظيف الحقول الطاقية الستة عليك بدايًة معرفة ما هو التأثير اإليجابي 

 الممكن قياسه، الذي يحدثه اسخدام البندول على أمواج دماغك.

 

 كيف يؤثر البندول على أمواج دماغك:

 

 بيتا، ألفا، ثيتا، ديلتا.هناك أربع أنواع ألمواج الدماغ وهي ت دعى ب: 

 

 

 

 

 

 هي الموجة النشطة عندما تكون يقظاً في حالتك الفكرية العادية في كل يوم.

 

 

 

 

 

 هي ما تختبره عندما تشعر بسالم ورضى وأيضاً عندما تجرب أن تتأمل وتكون واعٍ.

 

 

 

 

 بيتا

 ألفا
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يها مع األوقات التي تكون فالموجة ثيتا تنشط عندما تنام وتحلم وهي تتجاوب 

بدعة والحلول تأتي فجأة  مسترِخي وذلك بين بدون جهد جداً بحيث أن األفكار الم 

 صباحاً لذا احرص على النوم في هذا الوقت. 3ليالً وال 11الساعة ال

 

 

 

 

 

ديلتا هي الموجة التي تحدث في النوم العميق، الخالي من األحالم، وهي تكون 

 .نشطة، في حالة التأمل العميق واالستنارة

 

لقد أظهرت الدراسات المتكررة التي أجريت في أنحاء مختلفة من العالم نتائج 

هناك تزايد لوحظ القيام بالدوزينغ أو استخدام البندول عملية مشتركة وهي أنه أثناء 

الحالة التي تدخل بها عندما تكون وهي ، لدى الشخص الدماغية في أمواج ألفا

رتاح وسعيد وبسالم، وقد تم قياس  ذلك ومالحظته حتى لدى األفراد الذين ال زالوا م 

و وفقاً  ،وفي بداية تعلمهم يتعلمون استخدام البندول في التنظيف الطاقي حديثاً 

 ألمواج األلفا لوحظ أن أمواج دماغ )الدوزرز( األفراد الذين يقومون بالدوزينغ والبندول

ب المزيد من فهي تستجيب بطريقة تظهر أمواج دماغ شخص يتأمل، ومع اكتسا

التجربة والخبرة في الدوزينغ لوحظ أن أمواج الثيتا بدأت تنشط )وهي األمواج التي 

ومع االستمرار في تحدث فيها حالة االسترخاء العميق وتأتي األفكار المبدعة( 

استخدام البندول لوحظ أن أمواج الديلتا بدأت تنشط)وهي األمواج التي تنشط فقط 

وليس ذلك  ي من األحالم وفي التأمل العميق واالستنارة(في النوم العميق الخال

فقط بل لقد وجدوا أيضاً أن األفراد كلما أصبحوا متمرسين أكثر في الدوزينغ 

)استخدام البندول( فإنهم يبقون في حالة أمواج ألفا وثيتا للدماغ حتى وهم ال 

 ه.يقومون بالدوزينغ، وحتى أثناء وضع البندول جانباً وعدم استخدام

تاليد  

يتاث  
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حياتك، ويمكن كيانك وع وعيك ويصنع تحول في وهذا يعني أن استخدام البندول يوسِّ 

 د أنواع التأمل العميق.اعتباره أح

 نت جاهز للبدء بالتنظيف:اآلن أو

لقد أصبحت تعرف ماهو البندول، وحصلت على ال ال وال النعم الخاصة بك، وكيف 

ل عندما تكون في حالة عدم اتزان، وقد تتفقد إذا كنت في حالة توازن أم ال وماذا تفع

تعلمت كيف يمكن الستخدام البندول أن يحول في وعيك، وهذا يعني أنك جاهز 

 لالنتقال للخطوة التالية وهي القيام بالتنظيف الطاقي الشخصي.

 

 

 

 

 

 

بمجرد أن تلتقط البندول أنت بدأت بتطوير قدراتك، واآلن كل ما عليك فعله هو 

وستتعلم كيف تقوم  ،الطاقي لنفسك أو لشخص آخر تنظيفاستخدامه في ال

بالتنظيف الطاقي وتكسب الثقة بنفسك بشكل جيد عبر القيام به حقيقة!، وكل 

إذا نظرت إلي وأنا أقوم بالتنظيف الطاقي الناس يمكنها تعلم القيام بالتنظيف بنجاح، 

حتى  ال يتطلب نتحدث قليالً، التنظيف الطاقيفقط لشخص ما، ستظن أننا جالسان 

أن تلمس الشخص نهائياً، واألفضل أن تبدأ بتعلم التنظيف الطاقي عبر تنظيف 

اآلخرين أوالً وليس نفسك،  بالطبع يمكنك تنظيف نفسك أيضاً لكن لتطوير مهاراتك 

في من األفضل أن تبدأ التنظيف لآلخرين، فتنظيفك لنفسك لن يكون فعاالً حقاً 

لى نفسك وطاقتك ولن تجد الكثير لتنظيفه ألنك معتاد على ألنك معتاد جداً عالبداية 

معك لدرجة أنك تصدق  الطاقية والطاقة المكبوتة أو الغير متوازنة حمل تلك القمامة

 تماماً أنها جزء منك، لكن عندما تكتسب القليل من الخبرة في التنظيف الطاقي

ك تحتاج للتدريب أوالً لكنحقاً،  لآلخرين سيكون تنظيفك لنفسك بنفس التقنية فعال

وهذا يتم عبر العمل مع اآلخرين، يمكنك في البداية اختيار للوصول إلى تلك النقطة، 

صديق أو صديقة للتدرب معه والحديث معه عما تشعر به وعن الذي تتلقاه، وإذا لم 

حتى وإن  يكن حولك أحد قريب، يمكنك أن  تقوم بالتنظيف لشخص بعيد ال مشكلة،

وجهاً لوجه مع الشخص، ألن الطاقة ليست محدودة بقانون الزمان  لم تكن جالس

والمكان، أنا أقوم بالتنظيف الطاقي ألفراد من عائلتي وألصدقائي وعمالئي عبر 

 

 كيف تقوم بتنظيف الحقول الطاقية الشخصية
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عبر السكايب أو أي برنامج أو تتحدثا فيديو الهاتف، فقط ضع توقيتاً لتتصال معاً 

سك أو لآلخرين، اقي لنفعندما تستخدم البندول في جلسة التنظيف الطمحادثة، 

م به هو فقط المراقبة والسماح للطاقة بالعمل، والسماح للطاقة كل ما عليك القيا

الراكدة أو المكبوتة بالتحرر، وأثناء تحررها يمكن أن تلتقط انطباعات مثل صورة ذهنية، 

ما في نقطة أو طفيف كنخزة أو شعور معين، أو شعور بشيء ما أو ألم كلمة، 

ولذا من المهم التحدث مع الفرد حول االنطباعات التي نة من جسدك، منطقة معي

إذا اخترت تنظيف صديق بعيد، فاطلب إذنه لذلك تتلقاها والذي يتلقاها هو أيضأ، 

ال تقم بذلك دوماً،حتى وإن كنت في قلبك تعلم أنه بأمس الحاجة للتنظيف اآلن، 

مك، ألندون علمه واستئذانه
ُّ
رغبتك هذه يمكن أن تؤثر في  ، وخاصة في بداية تعل

نجاح عملية التنظيف، فهذا سيخلق حالة من اإلجبار أي إجبار شيء على الحدوث، 

أو التعلق بنتيجة معينة ترغب أن تحدث عبر التنظيف وهذا عكس جوهر القيام 

 إمكانية حدوث أما طلب اإلذن ي ضعفبعملية التنظيف تماماً، وهو المراقبة دون تدخل، 

 بالنتائج. والتعلقأة تلك الرغب

والمهارة األخرى التي عليك تطويرها هي عدم االنجراف بسرعة مع أفكارك ورغباتك 

في حالة  )كيف تكون(ألن مهمتك اآلن تتلخص بتعلم  التنظيف،ب (أقوم )كيفلتعلم 

 أن تكون وليس أن تفعل... التنظيف وليس كيف تقوم بالتنظيف.

 وهذا ما سأقودك عبره اآلن.

 

 ات الخمسة األولى قبل القيام بالتنظيف:الخطو

 

 كف تفقد ما إذا كنت في حالة التوازن عبر مراقبة حركة البندول على باطن .1

إذا أردت أو االثنين معاً فقط الجهة األخرى من كف اليد على  أو فقط  اليد

وعلى البندول أن يقوم بالحركة المعتادة الخاصة بك على لمزيد من التأكد، 

ة فأنت حاضر للتنظيف دأو الجهة األخرى إذا تحرك بالطريقة المعتاباطن اليد 

أما إذا تحرك بطريقة غير معتادة فهذا يعني أنك لست في حالتك الطبيعية 

أو مستاء وهذا والمتوازنة وهذا يحدث عندما تكون مضغوط نفسياً، مرهق، 

الراحة يعني أنك تحتاج لشرب الماء أو التنفس بعمق أو النوم وأخذ قسط من 

 أبعد كف يدك من تحت البندول.، واآلن بحسب مدى الذي تشعر به

هل تشعر بأي توتر أو عدم ارتياح  كن واعياً لما تشعر به بداخلك و في جسدك .2

واآلن فمن المهم أن تتصل بنفسك في منطقة ما! وخذ نفساً عميقاً وكن  هنا 

ل الطاقي علم ما يجري في حقلك الطاقي الشخصي قبل أن تتصل بالحقوت
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لشخص آخر. وعندما تبدأ التنظيف فإن أي تغيير تشعر به في جسدك أو 

اآلخر الشخص مشاعرك هي فقط إشارات يلتقطها نظامك الطاقي لما حرره 

 من مسائل عالقة وقديمة، أو ضغط نفسي، أو طاقة راكدة.

ت إسأل هل من المالئم البدء بالتنظيف؟ إذا تلقيت الجواب نعم فأبدأ وإذا تلقي .3

بعد الجواب ال، فانتظر لبضع دقائق ثم إسأل مرة أخرى وإذا لم تتغير اإلجابة 

 انتظر لليوم التالي وثق باإلجابة أياً كانت.عدة محاوالت، 

اعلم الشخص بأن يسترخي، ويستشعر ما يحدث بداخله، ويكون واعي  .4

يعلمون بأنه قد تخرج بعض المشاعر لجسده ومشاعره أثناء التنظيف، ودعهم 

أو قد يشعرون بشيء ما في  ،والذكريات القديمة تظهر بعض األحاسيسو

 جسدهم.

بمعنى أن تكون  البامكث في حالة من الفكر المنفتح، الهادئ، التساءل الس .5

منفتح لما قد يحدث من تلقاء نفسه ال أكثر، يمكنك أن تقول في نفسك، ماذا 

مشكلة معينة سأرى ويماذا سأشعر يا ترى؟ فأنت ال تبحث عن مسألة أو 

، عملك فقط أن تكون حاضراً في ولس مطلوباً منك أن تحاول إصالح اي شيء

 اللحظة، ومسترخياً وهادئاً ومنفتحاً ألي مما يمكن أن يحدث.

 

 

 

 

 

 

حقول طاقية داخلية مختلفة يمكن تنظيفها في كل  ةاآلن أنت جاهز للبدء، هناك ست

تدرب على واآلن لنبدأ اللخطوات، جلسة، وستعمل عليها دوماً بنفس الترتيب وا

 فما هو الحقل األول.تنظيف الحقل األول، 

 

 

 

 

 

 تنظيف الحقل األول
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ي شخص، الحقيقة هذا هو الحقل الذي تبدأ به دوماً عند قيامك بالتنظيف الطاقي أل

أني لم أجد أبداً أحد تناول موضوع هذا الحقل المهم في أي من علوم الطاقة 

ثير ضخم على إرادة الحياة لديك وصحتك وحيوتك الحيوية األخرى، برغم أنه يملك تأ

بكل األبعاد والمستويات، وهو يدعى بحقل التأثيرات المزعجة القادمة من اآلخرين 

 خرين(، آلان مزعجة مأثيرات توسأختصره بكلمة )تََمَما( كاختصار ألربع كلمات )

من حولك، هذا الحقل ال يتعلق بك بقدر ما يتعلق بكيف أثرت بك الناس واألماكن 

زعجة القادمة من اآلخرين،  قد يكون السترس وبكلمات أخرى، إن حقل التأثيرات الم 

في مكان عملك وأنت تحمله معك إلى منزلك في نهاية مثالً الضغط من حولك  أو

اليوم، قد يكون حب أو شريك قديم الزال غير قادر على تركك تمضي بحرية وسالم، 

علّق بحقلك ال زال يقك وكأنها شريط طاقي ويرسل بأحاسيسه المتعلقة في طر م 

 الطاقي وهالتك، 

قد يكون طاقة غير متوازنة عالقة بحقلك الطاقي منذ عقود، كشيء ما من الطفولة، 

عندما كنت طفالً وأهلك تشاجروا أمامك، أو حزن وخوف عالق من جو المشفى 

 لة صحية ما،وغرفة الطوارئ التي اضطررت لدخولها بسبب تعرضك لحادثة أو مشك

عند عندما أكون في الطائرة بعد الهبوط ويقف المسافرين من الطائرة دفعة واحدة 

وأشعر بتلك األمواج القادمة لي مليئة باألفكار إعالن إزالة أحزمة األمان والخروج 

والمشاعر من كل اتجاه والجميع يريد الخروج بأسرع والحماس والمخاوف والضغوطات 

 د كافي بالنسبة لي ألشعر بمدى أهمية تنظيف هذا الحقل.هذا المشه ما يمكن،

وهذا  فكل تلك الترددات واألمواج قد تعلق في حقلنا الطاقي وتتراكم عبر السنوات،

مع الزمن ي شعرنا بالثقل، ويوتر حقلنا الطاقي بطرق غير مرئية، ونحن نتساءل لماذا 

 سنا على طبيعتنا؟نشعر بأننا منهكين أو أننا مثقلين بشيء ما يلبسنا ول

 

 ما الذي قد يتم تنظيفه في هذا الحقل؟

كيف تتأثر أنت حالياً بطاقة األشخاص باً أول ما يتحرر عند تنظيف هذا الحقل هو غال

 الذين تعيش أو تعمل معهم.

 لقادمة من اآلخرينحقل التأثيرات المزعجة ا     الحقل األول:
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مثالً، عندما أقوم بتنظيف شخص يعمل في هيئة تدريسية ضخمة، غالباً ما أشعر 

قام بامتصاصها من جميع الناس والطالب من حوله  بأمواج من التوتر والضغط الذي

الذين يقابلهم بشكل يومي في العمل، و إذا كان الشخص حساس تلك ت شكل 

 مشكلة حقيقية له ت عكر صفاء حياته. 

وبعد أن يتم تحرير هذا الضغط  والتأثير من حقل التمما، من المألوف أن طبقات أعمق 

كأن تلك الغلفة الخارجية يجب أن تذهب قبل أن وأقدم تظهر للسطح أثناء التنظيف، و

تبدأ تلك األشياء العالقة منذ سنوات بالتحرر، في بعض األحيان أشعر بطاقة أبوهم 

وأمهم وتأثيرات سلبية عالقة منهم منذ الطفولة في حقل الشخص تتحرر، وفي 

ص بعض األحيان تتحرر أشياء ارتبطت بإزعاج من شركاء في السكن كانوا مع الشخ

 لفترة أثناء الدراسة أو بداية العمل ثم غادروا!

في كل مرة تنظف فيها حقل التمما ستظهر طبقات جديدة للسطح ليتم تنظيفها، 

 وليس أن كل شيء سيتم تحريره في جلسة واحدة من التنظيف!

 

 كيف تقوم بعملية التنظيف لحقل التمما:

لسابقة، هذا ما ستفعله بعد بعد أن قمت بالخطوات الخمسة التي شرحتها بالفقرة ا

 ذلك:

حقل هناك شيء بحاجة للتنظيف في إسأل بندولك في داخلك بصمت هل  .1

 التمما؟

إذا كان الجواب نعم، وغالباً سيكون نعم ألنه دوماً هناك شيء ما بحاجة للتنظيف 

ألن هذه أشياء تلتقطها وتجمعها بشكل ال واعي في كل يوم، عند  في هذا الحقل،

ل أو المول، أو تناولك الطعام في المطعم من أيدي طباخ التعرفه وال ذهابك للبقا

عرف ما هي مشكالته وإحباطاته!، الجميع يضع شيء من بصمته الطاقية في كل 

عمل يقوم به وشيء يصنعه، وأنت تحمل تلك الشحنات معك إلى المنزل، ولذا 

بة ال فهذا يعني أنك في سيعطيك البندول هنا اإلجابة نعم ال محالة، وإذا تلقيت اإلجا

حالة عدم توازن وقد أصبحت )سويتشد( لذا تفقد حقلك الطاقي مرة أخرى، أو أن 

فكرك أصبح في مكان ما آخر ولست حاضراً في اللحظة هنا واآلن، أو ربما أنت متوتر 

ألنك ترغب بداخلك بالقيام بشكل صحيح وتخاف أن تخطأ، وهذا جعلك متوتر كثيراً، 

 أن تكون هادئا وواثقاً حتى وإن كان عليك التظاهر بذلك في البداية، لذا من المهم
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وعندها يمكنك أن تهدأ نفسك عبر قول دعابة أو كسر الصمت في الجو والتحدث 

قليالً والتنفس أو استنشاق بعض الهواء أو شرب الماء، ثم العودة للتنظيف بعد بضع 

 يك اإلجابة ال.دقائق، لكن ال تبدأ طالما أن بندولك ال زال يعط

ألن هذا يعني أنك حالياً لست قادراً على االتصال الكافي بحقلهم الطاقي للقيام 

 بالتنظيف.

 

قل في نفسك لنفسك: أنا اآلن سأبدأ بتنظيف وأنت تحمل بندولك في يدك،  .2

 التأثيرات المزعجة القادمة من اآلخرين.

 ك.تحربدأ باالهتزاز والقم بتحريك البندول أو أعطه هزة لي .3

قد تكون أي حركة لكن سيتخذ  تخذ حركة معينة،ستالحظ بأن البندول سيواآلن 

هذه الحركة إلى أن تنتهي عملية التنظيف نفس حركة معينة ويستمر باالهتزاز ب

علناً عن انتهاء التنظيف في هذا الحقل م  عندها سيقوم البندول بتغيير حركته تلقائياً، 

يتخذ حركة النعم الخاصة بك أثناء التنظيف ثم  قد وفي بعض األحيانلهذه الجلسة، 

أو العكس يتخذ ال ال أثناء التنظيف ي غير الحركة إلى ال ال الخاصة بك بعد التنظيف، 

عليك أن تتذكر أن البندول هو مؤشر صغير للطاقة  والنعم عند انتهاء التنظيف،

    ما. و حقلك الطاقي الحيوي شيءوية، وهو يخبرك متى يختبر نظامك أالحي

واآلن أثناء حركة البندول في التنظيف، ابق في رأسك فكرة أنك اآلن تقوم  .4

  بتنظيف حقل التأثيرات المزعجة القادمة من اآلخرين،

 يسأل، وما الذي علي فعله أثناء ذلك؟سلكن البعض منكم 

أي فقط أن تراقب بندولك وما  ن تكون ال أن تفعل،ال شيء عليك فقط أالحقيقة 

ه أثناء التنظيف دون تعلق ال أكثر، أيضاً البعض سيسألني، هل علي تستشعر ب

 أن أرسل نية ما أو طاقة حب وشفاء للشخص؟ 

والجواب هو ال.. لقد نشأنا في حضارات تحثنا على العمل وبذل الجهد والقيام 

بالكثير من األشياء والمشي على ساللم درجة درجة وإال لن تأتي النتائج، وبأن 

مد على م سبب ونتيجة، برغم أن العالم من حولنا يرينا بأن ذلك ليس العالم يعت

متصل  يحدث بتلقائية وعفوية ذكية و حقيقياً تماماً، في الطبيعة كل شيء

ال يمكننا أن نجزئها، ونحن كمخلوقات بشرية نسبح  بطريقة دقيقة لدرجة أننا

تركبيتنا الطاقية  بحقل أومحيط طاقي من الوعي، بأفكارنا ومشاعرنا و مزيجنا أو

عّقد بشكل م ذهل ال ي صدَّق، لذا عندما نحاول  تفردة تتداخل مع هذا المحيط الم  الم 

نحن تغيير شيء ما ونجرب استالم دفة القيادة والقيام بذلك من فهم محدود جداً 
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لمن نحن وأين نحن، نتسبب ألنفسنا بالمزيد من المشكالت على المدى القصير 

العمل ال يعتمد على القيام بشيء بل على أن تكون ال شيء، والبعيد، لذا هذا 

مع أو ألجل بكلمات أخرى إن عملك ال يكمن في محاولتك القيام بشيء ما 

الشخص، ليس عليك أن تكتشف ما هو الخطأ وأين المشكلة أو الصدمة العالقة 

ط أو األمر الغير المحلول وكيف عليكما تصحيحه، بل عوضاً عن ذلك عملك هو فق

تاحاً ألن تشعر بما  أن تسترخي، تكون حاضراً في اللحظة،و أن تجعل نفسك م 

يحدث، عندما تقوم بهذا فقط فإن حقلك الطاقي ونورك ينفتح لحقلهم الطاقي 

بطريقة جداً فريدة، وهذا االتصال الطاقي الذي يحدث يسمح للضغط والتوتر 

شي. وسأتحدث عن ذلك المخزن في نظامهم الطاقي باالسترخاء والتحرر والتال

 بشكل مفصل أكثر الحقاً.

 ،حاضرين وصامتين كالشيء )أن نكون(ببساطة فقط قد تكون تجربة غريبة لنا 

عترض على ذلك، في دماغنا ست عصبية ناقلة للرسائل( يةنعم كل نيرون)خل

ساندي!!!  ال يعقل ذلك عليِك أن تقومي بشيء ما، أن تقولي شيئاً ما، وهنا 

نا الرائع لمساعدتنا، بصمت أنظر إلى بندولك وهو يتحرك وأعد القول يتدخل بندول

زعجة القادمة من اآلخرين وراقب  لنفسك في داخلك: أنا أنظف التأثيرات الم 

هتز، وهذه إحدى فوائد استخدام البندول كأداة لمساعدتك على  بندولك الم 

تعلم القيام باألشياء نحن نوكما أقول دوماً التركيز، وإبقاءك في اللحظة الحاضرة، 

، وهكذا أنت ستتعلم القيام بالتنظيف عبر القيام بالتنظيف، عبر القيام بها

وستطور مقدرتك على الحضور في اللحظة وأن )تكون(، أنت اآلن في البداية 

والمرحلة األولى، لذا ثق بي ألني سأرشدك في رحلتك نحو أن تكون وأنك قريباً 

 ولة في القيام بهذا العمل.ستشعر بالراحة والثقة والسه

كن حاضراً في اللحظة، راقب بندولك يتحرك، وبصمت ابق فكرة أنك تقوم بتنظيف 

زعجة القادمة من اآلخرين، و ولّف نفسك نحو الداخل نحو مشاعرك  التأثيرات الم 

 ما تستشعر به، هذا كل ما عليك القيام به ليحدث التنظيف.ومراقبة 

 

 ما الذي تشعر به؟

  

ء التتظيف وبينما يتأرجح البندول ابق واعياً إلحاسيسك، هل هناك أي تغييرات أثنا

مهما كانت طفيفة بمشاعرك؟، فعندما تتحرك الطاقة وتنتقل لن يكون ذلك كسماع 

صوت رعد يدوي في السماء!، خاصة في بداية تعلمك للقيام بذلك، بل إنه شيء 

طفيف  كظل، كإشارة خفيفة، كشعور غالباً قد ال تالحظه أو تنتبه له، كإنه كهمسة،
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لكن بعد فترة من التدريب، سيكون أسهل عليك بكثير م الحظة متى في الداخل، 

 تشعر بطاقة ما.

تلقينا  وأالسبب أن عملية التفاعل والتبادل الطاقي بيننا وبين المكان وتبنينا 

تحدث طوال الوقت هي عملية أو أفكار أو معلومات ورسائل ليست لنا لمشاعر 

حدوث فيها نها أمر جداً طبيعي لنا ومعتاد لدرجة لم نعد نالحظ إر واعي بشكل غي

غالباً أن األفراد الذين يتعلمون القيام بالتنظيف ال يشعرون بأي شيء  ،التفاعل هذا

في البداية، ويقولون في أنفسهم، أنظر إلي، أنا أحمل شيء ما ألوح به في يدي 

بأني ال شيء، مجرد صفر! كنت أعلم وأجلس هنا أنظر لهذا الشيء يتحرك وأشعر 

انه ال يمكنني القيام بذلك، أنا لست حساساً كفاية وال أنفع بمثل هذه األشياء، ال 

ولكن كل تلك األفكار غير مهمة بد أني الوحيد الذي لم يشعر بشيء أثناء التنظيف، 

بيع ألن التنظيف يحدث على أية حال، والحقيقة أنك قد ال تشعر بأي شيء في األسا

هذا أمر طبيعي للغاية في المراحل األولى، وألوضح ذلك أكثر األولى من التدريب، 

وليس ضرورياً، فإذا كنت تشعر أو ال تشعر  اإلحساس بشيء ليس مطلوباً لك: 

 بشيء أنت ال زلت تقوم بالتنظيف بنجاح.

 ليس مجرد صفر بل أبعد حتى من الصفر... لكن أن تقبل بأنك الشيء نعمعليك 

من المفيد أن تعير االنتباه لما تشعر به، وما لكن هناك بعض األسباب لماذا 

ألحاسيس التي تظهر وأنت تقوم بالتنظيف، أحدها أنك ستفتح بذلك قنوات الحدس ا

لديك، وهذا تأثير جانبي جميل للقيام بهذا العمل، ألنك وأنت تدرب على القيام 

مستوى بالتنظيف، نظامك الطاقي يتعلم طريقة جديدة من الحضور، ويتردد دماغك ب

وهذه حالة  كل اعتيادي في اليوم،عن األمواج التي يتردد بها بشواج مختلف أم

ألن تعلم االنتقال إلى حالة الحضور أثناء  ،رأو الذك مختلفة من الفكر إلى الالفكر

 لحقل من المعلومات قد ال تكون منفتح له عادة.التنظيف يسمح لك بالدخول 

السبب الثاني لمالحظة ما تشعر به أثناء التنظيف هو أن الشخص الذي تقوم 

وإخبارك أن ما تشعر به قد يتعلق بشيء ما يخصهم  افقتكبتنظيفه سيتمكن من مو

وقد يشعرون بذات الشيء في ذات اللحظة معك، ألن ما يتحرر هي بالنهاية أشياء 

تعلقة بهم، مثالً أنت تشارك الشخص قائالً لقد شعرت اآلن بموجة من الحزن،  م 

أو قد تقول منذ بضعة أشهر،  يك لقد فكرت اآلن بوالدي الذي توفوالشخص يقول ل

الفك، ويقول لك الشخص لقد كنت أعاني من منطقة لدي في  توتر وضغطأشعر ب

وهذا التأكيد من الشخص، سيمنحك دفعة جيدة من مشكلة في الفك سابقاً، 

 .الثقة

وسبب ثالث مهم لماذا ذلك مهم، أنك عندما تشعر باألشياء الي تتحرر وتتالشى 

سب مهارة وتتدرب على االنتباه عندما أنت تكت ،من الشخص الذي تقوم بتنظيفه
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بشحنة ما قادمة من شخص آخر أو مكان معين في حياتك اليومية، تلتقي  وألقى تت

ألننا في حياتنا المعتادة مما يمنحك الفرصة لعدم تبني هذه الشحنة وامتصاصها، 

اليومية نتعرض لذلك طوال الوقت ونعمل كاالسفنجة التي تمتص الطاقة المحيطة 

لكن دون المالحظة عند حدوث شخص واألماكن واألشياء طوال الوقت األ القادمة من

 ذلك، 

حبط، وال تعلم لماذا؟ وتقول لنفسك ال  أنت تجلس على مكتبك وفجأة تشعر بأنك م 

بد أنه بسبب تلك المسألة في العمل، التي ال تسير كما أريد وبالسرعة التي أرغب 

في المكتب في الغرفة  بها، لكن في الحقيقة قد يكون الشخص الذي يعمل

المجاورة قد تلقى اتصال ما غاضب تشاجر فيه مع أحد ويشعر باإلحباط والتوتر ويبث 

وتعلم االنتباه للحظة التقاط  تلك الطاقة التي تخترق الجدار إلى من حوله،

األحاسيس المنبعثة من خارجك، في حياتك اليومية، عندما تصطدم بطاقة ما ال 

راك ذلك مبكراً ومبكراً حتى تصل ألن تدرك حدوثها في نفس تنتمي لك، ستبدأ بإد

اللحظة التي حدثت فيها قبل أن تتأثر بها وتلتقطها وبهذا الوعي لوحده ألن تلك 

 الطاقة ال تنتمي إليك لن تلتقطها، سيكون لديك قوة وحرية االختيار لعدم تبنيها،

اء اجتماع عمل أو محاضرة أو تحتاج إلخراج بندولك والتلويح به أثنلن وهذا يعني أنك 

وستعي  عندها ال حاجة لتنظيفها.وبل يكفي أال تلتقطها  لحماية نفسك  لقاء ما

 وترى أنها ليست لك لحظة حدوثها فال تتبناها وبالتالي ال تتأثر بها.

  

 كيف تشارك مشاعرك وانطباعاتك الحدسية التي تتلقاها؟

ن تكون في حالة فكرية منفتحة، كلما تدربت أكثر في هذا العمل وتمكنت من أ

م ستقبلة، فإن قنوات اتصالك الحدسية اإللهية ستبدأ باالنفتاح، لكن المعلومات 

القادمة من الحدس ليست من النوع الذي يكون مرتب ويملك رسالة واضحة، بل قد 

تتلقى المعلومات على شكل سماع بعض الكلمات التي عليك أن تقوم بتركيبها 

و صور ذهنية خاطفة تراها عبر بصيرتك وقد يكون من الصعب معرفة لفهم المعنى، أ

ونتيجة تفعله بها وما الذي من المفترض أن تعنيه، الذي يمكنك أن تفهمه منها أو  ما

لذلك يصبح من الصعب تفسير ما تراه أو التحدث عنه، وأن تتوقع من الشخص الذي 

 ممكن.يكون عادة غير  نظيفه أن يشرح لك معنى ذلكتقوم بت

التي يختفي فيها حتى  تمكنت من البقاء في حالة االستقبال والمراقبة كلمالكن 

تطورت مهارتك في استقبال  كلماأثناء التنظيف  المراقب وال يبقى سوى المراقبة

وتلقي الرسائل بشكل أفضل وأوضح، وكلما نظفت قنوات اتصالك أكثر، فتصبح 

تمكنك من اتباعها وجمعها لرؤية صورة واضحة االنطباعات تتدفق مثل السلسلة 



13 
 

© Sandy Kaboul Bittel  International 
   Lila Lotus School Germany                                                        جميع حقوق المادة العلمية محفوظة              

          

تقع في شباك ا إذا تلقيت أي انطباع حدسي أثناء التنظيف فال يمكنك تفسيرها، لذ

وفلترته عبر فكرك، ألن المعلومة التي تتلقاها وجعله منطقياً،  محاولة تفسير ما تراه

 هي للشخص الذي تقوم بتنظيفه وليس لها أي عالقة بك، 

وفقاً  وأنت بشكل ال واعي إذا حاولت مقاطعة ما تتلقاه عبر فكرك، ستحاول فلترتها

لمعاييرك أنت وتجارب حياتك أنت، فالنتيجة أن استنتاجك قد يكون شيء ال مغزى له 

 ي معنى للشخص الذي تقوم بتنظيفه!وليس له أ

بكلمات أخرى، إذا تلقيت صورة لشجرة، قد تعني لك تلك الصورة شيء يتعلق 

راعي أو بالميالد، لكن للشخص الذي تقوم بتنظيفه قد يتعلق األمر بعمله مهندس ز

، لذا التحاول تفسير ما تراه فقط انقله إذا أردت لكن حبه للزراعةبأو  بمزرعة يمتلكها

تماماً كما تراه، دون محاولة فهمه أو تدخل فكرك به، حتى وإن كان ليس له أي 

معنى لك، فقط انقله كما تشعر به أو تراه، ألن تدخلك ومساهمتك قد تصعب عليهم 

 يت صورة شجرة!.فهم مغزى ذلك وما هو، لذا فقط قل لقد رأ

ومن الجيد أن تخبر الصديق الذي تقوم بتنظيفه أنك ستخبره بما تراه بشكل حرفي 

وهو إذا كان ذلك الشيء يملك معنى له فليخبرك به وإذا لم يكن له معنى لديه 

فدعه واكمل ببساطة ألن الطريقة التي يستقبل فيها نظامك إشارات الطاقة التي 

ننا ال نريد أن نجعلهم يعودون إلى فكرهم فهذا سي عيق وألقد تكون مختلفة، تتحرر 

 عملية التنظيف، بل نريد الشخص أن يكون مسترخ وواعي لما يشعر به ال أكثر.

ألننا نريدهم أن يبقوا في هذه الحالة الواعية حتى بعد التنظيف مما سيساعد 

الطاقة نظامهم الطاقي على إتمام عملية التنظيف واالسترخاء واالرتياح لهذه 

 .التنظيف عملية بعد انتهاء الجديدة

وفي النهاية قد يكون ما استشعرته خاطئ تماماً فال أحد منا قناة صافية مئة بالمئة 

 دوماً وتماماً.

التنظيف قد استشعر  أني أثناءقائلة :لذا عندما أقوم بالتنظيف الطاقي أخبر الشخص 

بها وتلك هي مهمتي أما مهمتك فهي إخباري ما إذا كانت تلك  كأشياء وسأخبر

وإذا لم تعني لك شيئاً فمهتمك هي أال تحاول تبنيها تعني لك شيئاً، األشياء 

 وتفسيرها وجعلها ذو معنى والبحث عن مغزى لها فقط ألني أنا أخبرتك بها.

إضافة ألنها من الممكن أن تكون أشياء مستقبلية، أو أشياء أنا أخطأت بقرائتها 

 وفهمها ألنها لم تكن واضحة كفاية لي!

الماضي أو  بي جميل للتنظيف الطاقي أننا قد نتلقى معلومات منوهذا جانب ايجا

هماً ألن أهم ما في األمر أن التنظيف يحدث!حال  اضر أو المستقبل، وذلك ليس أمراً م 
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تذكر أنه سيكون هناك تحرير قوي للطاقة المكبوتة في نظامهم الطاقي فال تحاول 

 .تحويل الجلسة إلى جلسة عالج نفسي أو قراءة روحية

 

 كيف تتعامل مع ما تشعر به في جسدك؟

في معظم األحيان إذا شعرت بشيء في فيزيائي في جسدك فإنه سيكون شعور 

في وشيء مختلف أو تنميل خفيف كضغطة اصبع خفيفة في المنطقة أو كتوتر ما 

وقد يكون شعور واضح جداً أيضاً نقطة معينة في جسدك يدوم لبضعة ثواني ال أكثر، 

بل فقط شعور يمكنك مالحظته، وسواء كان لك،  حقيقي بب بأي ألمال يتسلكنه 

هذا الشعور واضحاً أم طفيفاً فهو عبارة عن مجرد معلومات،أي بكلمات أخرى كيف 

يستشعر نظامك الطاقي الطاقة التي تخرج لتتحرر وتنظف، تلك اإلشارات هي دليل 

به، فال تعتقد أن هناك  استجابة نظامك الطاقي لما يتم تنظيفه ومكانه الذي اختزن

 خطباً ما في جسدك.

واآلن ألشرح لك ذلك بطريقة سهلة كمثال، أنت تذهب لزيارة أختك وعند مدخل بيتها 

تشتم رائحة فالفل فتعلم تلقائياً أن أختك قد قامت بتحضير الفالفل لك، تلك مجرد 

، لكن هل وارتبطت بحاسة الشم لديك واستقبلتها عبر حاسة الشمتلقيتها معلومة 

شعر بالخوف وترتعب وتعتقد أن هناك مشكلة حدثت في منزل أختك جعلت شيئاً ت

 تشتم هذه الرائحة؟ ألنكسيئاً وخطأً يحدث في أنفك 

طبعاً ال، وهذا ما أقصده أن نظامك وحواسك استشعرت شيء صادر عن شيء قام 

 طريقة به الشخص اآلخر أو يخص الشخص الذي تقوم بتنظيفه لكنه بالنهاية مجرد

معلومة، فاألمر أن أحد حواسك تلقت تلك المعلومة من البيئة المحيطة بك لل تلقيك

في تلك اللحظة، لذا عنما تشعر بشيء في جسدك أثناء التنظيف ليس بالضرورة أن 

يرتبط بألم أو م شكلة في تلك المنطقة عند الشخص الذي تقوم بتنظيفه بل بكيفية 

قد تشعر بتوتر في حنجرتك وتسأل استقبال نظامك لتلك المعلومة، أيضاً مثالً 

الشخص أنا أشعر بتوتر في منطقة الحنجرة هل يعني ذلك لك شيئاً، قد يكون اآلخر 

يعاني من كتمانه لما يرغب بقوله أو عدم قدرته على التعبير عن نفسه كما يريد، 

لذا إذا كان الشخص الذي  وليس بالضرورة من ألم أو مشكلة ما في منطقة الحنجرة،

ك لديه مخاوف صحية وهوس وقلق دوماً حول صحته فرجاًء ال تخبره بشيء أمام

داخلهم أي نية سيئة أو واحتفظ بالمعلومة لنفسك واستمر بالتنظيف كي ال تزرع ب

وكل ما أريده منك هو أن تفهم  ،ا في تلك المنطقةمصابة بشيء خوف من اإل

 نقطتين هامتين وهما:



15 
 

© Sandy Kaboul Bittel  International 
   Lila Lotus School Germany                                                        جميع حقوق المادة العلمية محفوظة              

          

ي تلقيته على المستوى الفيزيائي أي في  أن هناك سببين رئيسين لإلحساس الذ

هو أن ذلك ي مثل كيف استجاب جسدك للطاقة التي األول جسدك أثناء التنظيف، 

أنه قد يكون هناك طاقة مكبوتة في  والثانيتتحرر وكيف تلقى واستشعر المعلومة، 

    تلك المنطقة أو النقطة من جسد الشخص الذي تقوم بتنظيفه قد تحررت.

ر عما تلقيته للشخص الذي تقوم بتنظيفه ولنفرض أنك شعرت بشيء في فكيف تعب

 الحنجرة:

   قد يء في منطقة الحنجرة، وأن ذلكاشرح ببساطة للشخص أنك تشعر بش .1

يكون فقط كيف تلقى جسدك المعلومة لما يتم تنظيفه! وقد ال يكون له عالقة 

 بحنجرته.

مة قد تعلق في نظامه الطاقي اشرح أن بعض المشاعر الصعبة والذكريات المؤل.2   

عينة من الجسد وهذا رد فعل طبيعي من الجسد  بطريقة تجعلها تتخزن في نقاط م 

لتخفيف ألمك حيث أنه يجمع تلك الطاقة ويحصرها في نقطة معينة وهذا ال عالقة له 

كما تحدثنا في مثال الحنجرة، وإذا كان ذلك المثال حقيقي للشخص  أبداً بمرض،

تنظيفه فذلك سيجعله يسترخي أكثر  ويطمئن لك وربما يفتح الباب الذي تقوم ب

 لمحادثة عميقة بينكما.

قرر أال تذكر أي شيء مما شعرت به في حنجرتك، فقط ألنك شعرت به هذا ال  .3

يخاف على نفسه كثيراً  يعني أنه عليك مشاركته، إذا كان من تقوم بتنظيفه شخص

ألن ذلك لن يكون جيداً أن تمنحهم الفرصة  من المرض، و)يصنعون من الحبة قبة(.

 لشيء جديد ليقلقوا بشأنه.

قلق األشخاص بسهولة إذا لم تكن حذراً فيما تختار قوله وتذكر أنك من الممكن أن ت   

 عما تشعر به. ألنهم قد يمتلكون أمراض فعالً و أنت تشعر بوجودها أو ترى أعراضها

أخرى لذا اشرح لهم أن  ، وعندها قد يقلقون عندما تتحدث عن منطقةوتخبرهم بها

 ذلك ال يتعلق بالضرورة بشيء فيزيائي في جسدهم.

 

 التي قد تشعر بها؟أو العواطف واالنفعاالت  كيف تتعامل مع المشاعر

 من الطبيعي أيضاً أن تشعر ببعض االنفعاالت تعبر في وعيك أثناء التنظيف،  مثالً 

أو ربما تشعر فجأة بالوحدة، موجة من الحزن أو اإلحباط قد تصعد وتظهر ثم تختفي، 

تلك المشاعر ترتبط بما يحرره الشخص الذي تقوم بتنظيفه، ومن الضروري أن تراهم 

وتالحظهم كمجرد إشارات لحركة الطاقة التي تتحرر، كما في اإلشارات التي تتلقاها 

ختلفة،  على المستوى الفيزيائي في الجسد، أن التنظيف يحدث على مستويات م 
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لقيتها أثناء اتصال حقلك الطاقي بالحقل الطاقي للشخص تمعلومات وتلك مجرد 

 ال أكثر. وحدوث التنظيف وتحرر تلك الطاقة

. ألن ذلك فقط من استشعار مشاعر اآلخر قد تكون تلك تجربة عميقة لك أن تتمكن

حقيقي، لكن انتبه هناك فاصل وفرق كبييييير بين الشعور بعاطفة او الهو التعاطف 

عي ن وبين الضياع به، فإذا تلقيت شعور بالحزن من الشخص لوفاة شريك انفعال م 

 شباك الشعور باألسى عليه وعلى ما مرحياته قد يكون من السهل جداً أن تقع في 

به أو أن تتذكر فقدانك أنت لشخص عزيز وعندها ستغمرك العواطف أنت شخصياً. 

الماء، ستشعر بأن  وإذا حدث هذا األمر سيكون تماماً كالسقوط من القارب في

الشعور يغمرك لدرجة أنك تبدأ بالغرق فيه، وعندها ستخرج عن حالة اتزانك ولن 

 .وعدم إكمال التنظيف تكون متاحاً للقيام بالتنظيف بعد ذلك وت ضطر للتوقف

لما تختبره وتتلقاه ال أكثر، وتلك هي  ةالمراقب حالة كنلذا حافظ على حالة الشاهد و

لآلخر لكن دون أن تفقد نفسك وحضورك ألن ذلك  اً ومتاح الرحمة أن تكون حاضراً 

تخيل لو أن الطبيب الذي يجري عملية  هم ولن ي فيدهم في شيء،ك ويضرسيضر

صعبة لشخص تعرض لحادث وفي حالة صعبة جداً ي دخل عواطفه وانفعاله ألجل 

المريض في العملية! ماذا سيحدث؟ لن يتمكن من القيام بذلك وال إنقاذ المريض وال 

تخاذ قرار واعي وصحيح عما يجب فعله في اللحظة إلنقاذ حياته إلنه مغمور ا

 بعواطفه.

والحضور والبقاء باللحظة واستقبال اإلشارات وعدم التعلق بها  المراقبةفن لذا تعلم 

من طفلك تأخذ طفلك للعب في الحديقة ويسقط  أو تبنيها، تماماً كما تفعل عندما

، هل من الحكمة أن تنهار أنت يبدأ بالبكاء والتألمو ويجرح ويؤذي نفسهأحد األلعاب 

أيضاً وتبدأ بالبكاء معه أم تتمالك نفسك وتتصرف بسرعة وحكمة وتضغط على الجرح 

 إليقاف النزيف أوتحضر اإلسعافات األولية المتوفرة وتضمده أو تسعفه بسرعة؟

علم انه ألجل ت توأنك الحادث بسرعة اركثيراً وتتد وال يتألم تريده أن يتحسنأنت 

ذلك ال يمكنك أن تستاء اآلن أو تحزن بل أن تحتويهم وتهدئهم بهدوءك فهذا 

سيجعلهم يشعرون باألمان ويتخلون عن حالة الرعب والصدمة التي هم بها ويعودوا 

هذه هي و لالتزان ويدركوا أن كل شيء سيكون على ما يرام وال حاجة للخوف،

 الرحمة الحقيقة...

تتبنى حالة الالمباالة وتقول ال ال أريد أنت ال م بالتنظيف الطاقي وهكذا عندما تقو

التأثر، بل حالة المراقبة والتعاطف الذكي والرحمة اتجاه الشخص اآلخر، لكنك تبقى 

العابرة بل باألمواج  مسكفي حالة الفضاء الواعي المراقب كالمحيط الذي ال يت

حمل بل اوتخل توازنك، معها  وتنجرفإلى موجة يا صديقي ال تقلص نفسك يحتويها ف
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والشفاء واالحتواء والبقاء بحالة الوعي وهذا ما يجعل التنظيف  حضوراً من العناية

 كن متاحاً بحضورك الواعي ال أكثر. يحدث،

السر في هذه الطريقة هو التصرف بانفتاح ووعي وتوافق مع حقل طاقي أعظم وهو 

عمل من خالل فرد منا لديه نوايا الحقل المشترك بيننا جميعاً ويصلنا ببعضنا عندما ي

خيّرة لمساعدة إخوته البشر في ظل جو من الثقة والرحمة و التخلي عن األنا 

 الصغيرة.

، وتدرب نظامك الطاقي على وبمساعدتك لآلخرين  أنت حقيقة تساعد نفسك

 قد ت غير نوعية حياتك بأكملها. االستجابة لكل شيء في حياتك بطريقة مختلفة كلياً 

ستتعلم المضي في تجارب حياتك واالستجابة لها بطريقة غير انفعالية ألنك 

وعاطفية وأن تتخلى عن الضغط النفسي باللحظة التي تستشعره بها وتدعه يعبر 

حقلك دون أن تتبناه وتتمسك به، وهكذا مع كل تنظيف تقوم به أنت تخلق مساحة 

 باره بوعيك.للتعامل مع ما تمر به واخت وفضاء أكثر صفاًء في داخلك،

 

 ين:رهفم  مالحظة لألشخاص ذو حساسية عالية جداً أو ال

قد يكون لدى بعضكم خوف من االنفتاح لآلخر والشعور به ألنكم تشعرون أنكم 

كإسفنجة تلتقطون كل شيء وتتأثرون بكل شيء من حولكم، وتخافون أن تحملوا 

 أيضاً أعباء من اآلخرين!.

عل بين الحقول الطاقية لنا ككائنات أو بيننا وبين الحقيقة، أن تلك العملية من التفا

على ساعة في اليوم  24الحقول الطاقية لألماكن هي عملية تحدث طواااال الوقت 

نك هنا تنفتح لكسواء كنا واعين لذلك أم ال، مدى حياتنا شئنا أم أبينا،  مدار األسبوع

للحقول الطاقية لآلخرين بشكل دائم دون القدرة على إيقاف ذلك، ومع التنظيف 

و وفقاً إلرادتك الواعية، وهذا هو الفرق،  بقى منفتح للتفاعل مع اآلخر لكن بوعيست

بالنسبة لي كإنسانة حساسة جداً كنت أتأثر بقوة أكبر ومضاعفة بكل شيء، 

بسبب حساسيتي العالية، مع الزمن تعلمت وقدرت نعمة هذه الحساسية التي 

جنب الكثير من األشياء ساعدتني جداً في حياتي وعملي، لكنني أيضاً كنت أت

بسبب حساسيتي هذه برغم تعلمي لكثير من الطرق للحفاظ على طاقتي عالية 

وحيوية وأقوم بالكثير من األشياء للعناية بروحي وجسدي وقلبي، لكن كان هناك 

شيء مختلف هذه المرة مع تعلم العمل بهذه الطريقة، منذ أن قمت بأول جلسة 

اً بداخلي وهو أن تأثري بكل شيء أصبح مختلفاً تنظيف طاقي الحظت فرقاً غريب

هناك فلتر يحيط كأن ومنفتحة في الوقت نفسه لكن وشعرت بأني محصنة ومحمية 

ن ألعي وأصبحت أكثر وبي يقوم بفلترة التجارب والمشاعر والمعلومات التي تصلني، 
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اختراقه أو المساس به  هناك مكان بداخلي محصن تماماً وخال تماماً ال يمكن ألحد

وحقيقة جميلة نظرية مجرد كلمات كغاية وليس وبشكل ملموس وحقيقي للأبداً 

وهي ألول مرة التنظيف لها تجربة تي التي قمت بإستوقفني ذلك، حتى صديق

حساسة مثلي أيضاً قالت لي أشعر بأني صلبة أكثر من الداخل لم أعد أنهار لنفس 

المواقف، وهذا ما جعلني استمر بالبحث والتطبيق والتجربة ألصل إلى ما أقدمه لكم 

التنظيف هو أداة تسمح لك بثقة، ألني اعتبر التعليم مسؤولية كبيرة وهائلة جداً، 

دارة حساسيتك هذه ألول مرة، دون أن تغرق بكم اإلشارات و المعلومات الهائل من بإ

يك فرصة لتنظيف أي شيء التقطه وال حاجة له من نظامك الطاقي، دحولك، واآلن ل

ومع الزمن والتدريب ألن تصبح واعياً للحظة حدوثه وبالتالي أال تلتقطه أصالً، مجرد 

وفائدة أخرى جميلة من بني عبء ليس لك، هذا الوعي له يحميك من التقاطه وت

القيام بالتنظيف الطاقي أن نظامك يتدرب ويعتاد أنك عندما تمسك البندول تدخل 

تلقائياً في حالة المراقبة وتضغط زر التشغيل لحالة الوعي والشاهد واالنفتاح لطاقة 

ة أو الهالة األشخاص واألماكن المحيطة بك، وعندما تضع بندولك جانباً فإن تلك الحال

تغلق وكأنك ضغطت زر اإليقاف، وأعلنت حدودك من جديد، وربما قد تكون تلك المرة 

 حساسيتك يقافاألولى في حياتك أنت أيضاً كإنسان حساس التي تختبر بها حالة إ

وهذا يحدث منذ األسابيع األولى للتدريب، ما تتعلمه سيظهر في  .وإغالق ابوابك

ليوم حامالً البندول لتنظيف نفسك مما حياتك اليومية، ولن تحتاج أن تمشي طوال ا

تلتقطه، بل ستتلقى قدرة تلقائية على اإلنفتاح واإلنغالق للعالم المحيط بك بحسب 

الحاجة، ألن نظامك يتعلم ما عليه استشعاره وما عليه فلترته، وليس ذلك فقط بل 

ستتمكن أيضاً من تحديد النسبة التي ترغب أن تكون منفتح فيها للمعلومات 

لرسائل من العالم واألشخاص من حولك أي التحكم بنسبة االنفتاح واالنغالق لديك وا

 % بالمئة.95% أو 70% أو 30للمحيط هل تريد أن يكون بنسبة 

 

تعلم التنظيف الطاقي ي علم نظامك كيفية تطوير حدود وحواجز طاقية صحية لك، 

لم دون أن تشعر وكيف تشعر بأنك بأمان ومحمي من جديد، أن تمشي في هذا العا

هذا العمل ساعدني في بأنك مغمور وستختنق من كل تلك األشياء التي تشعر بها، 

التعامل مع العالم ومع حساسيتي وساعد الكثير من األفراد العالي الحساسية 

  بالمضي في هذا العالم.
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 شخص لست حساساً جداً؟ ماذا إذا كنت تظن نفسك أنك

جداً كي تتأثر بطاقة األشخاص أو األماكن! هذا  بالطبع لست بحاجة لتكون حساس

في كل يوم، ألننا جميعاً نتأثر بالطاقة الغير مرئية التي  يحدث لنا جميعاً أمر طبيعي 

 تحيط بنا، 

لكننا إذا شعرنا فجأة بإحباط فإننا نتبنى فوراً الشعور على أننا نحن من نشعر 

ما أريد، ما الفائدة من باإلحباط وأن الشعور صادر عنا، الحياة صعبة، الشيء يعمل ك

حاط بأشخاص محبطين طوال  معظم الوقت بالطبع أو القيام بهذا أو ذاك، إذاكنت م 

وعندما تتعلم  تعتقد أنها صادرة منك،لدرجة أنك ستتأثر وتنتقل تلك الشحنة لك، و

القيام بهذا العمل والشعور بتلك األشياء الطفيفة عندما تحدث أثناء التنظيف، 

عندما تنتقل إليك مشاعر وخاصة بشكل أوضح ست درب نظامك على مالحظتها 

 شخص آخر، وتتعلم االستجابة لها بطريقة مختلفة.

 

 كم من الوقت يستغرق تنظيف كل حقل؟

لكن في بداية تعلمك وتدربك قد يستغرق عادة تنظيف كل حقل بضعة دقائق ال أكثر، 

 يحدث أمران:

يأخذ الكثير الكثير من ال أكثر أو أن بضعة ثواني إما أن يأخذ التنظيف فقط دقيقة أو 

 دقيقة! 15الوقت أي أكثر من 

خرجك من وتلك المشاعر ت   !وهذا يعني إما أنك لست واثق بنفسك وبما تفعله بعد 

حالة االسترخاء والهدوء والمراقبة التي تسمح للتنظيف أن يحدث أو أنك تحاول 

اً من حالة القيام بشيء ما أو أن تقوم به بأفضل ما يمكن وهذا يوترك ويخرجك أيض

المراقبة والهدوء الالزمة للتنظيف، وعند حدوث ذلك توقف تنفس وعد إلى اللحظة 

 وتناول األمر ببساطة أكثر ثم جرب مرة أخرى.

 هذا أمر طبيعي جداً يحدث في بداية تعلمك للتنظيف.

 خبرة.وسيتوقف عند تدربك أكثر وامتالكك للمزيد من ال

القيام بالتنظيف الطاقي وجميعها بنفس هناك ستة حقول نقوم بتنظيفها عند 

الطريقة، ونقوم بتنظيف كل حقل على حدى وعند انتهاء كل حقل ننتقل للحقل 

التالي، وذلك ما يجعل التنظيف فعال جداً ويجنبك من التعامل مع الكثير من المسائل 

 واحد معاً، واآلن لقد تعلمت كيف تقوم بتنظيف الحقل األول وسننتقل اآلن آنٍ في 

 لتنظيف باقي الحقول الطاقية الداخلية الستة.
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واآلن لنبدأ بالتعرف على حقول العناصر الخمسة والمسائل التي ترتبط بها بداخلنا 

 .حقل عنصر الماءالحقل الثاني حياتنا وسنبدأ بفي و

 

 

 

 

 

 ةالمسائل العالق الموروث، الخوف، الثقة،

 

 :الخوف

تنظيف الحقل الطاقي لعنصر الماء يمكنه أن يزيل أي مسائل عالقة حيث الخوف 

 .يوقف حياتك

مخاوف بسيطه طبيعية بل ذلك النوع العميق البارد ال أقصد به مجرد  الخوف هنا

، تك وحركتكحياةالذي يمكنه أن يعطل و يشل  من الخوف والمدفون بأعماقك

قافك عن المضي ق دماً في حياتك ألنك وأياً وركود طاقتك وإي ك مكانكبتجمد متسبباً 

كان ما تريد أن تمضي نحوه او تود فعله، هناك دوماً شيء ما يمنعك وي خيفك من 

القيام به، هذا الخوف يمكنه أن يكون في ال وعيك لكنه يؤثر بحياتك الواعية، 

! بأحاسيسك حول كل أحد وكل شيء، يؤثر باختياراتك، رؤيتك، مفاهيمك، ومن تكون

الخوف الذي يقف  النوع من حتى عندما تكون واعياً لوجود تلك المخاوف أو لوجود هذا

في طريقك وطريق حياتك ونموك وتحرك وازدهارك، أنت ال تدرك التأثير الذي يملكه 

ذلك الخوف عليك، وما يقبع تحت السطح في أعماقك، كما تجري األنهار واآلبار 

 .فما تراه رأس الجبل الجليدي ال أكثر المائية الهائلة تحت سطح األرض

 

 :الثقة

عريفها او اإلشارة يمكنك تم التوازن واالختالل في حقل عنصر الماء ليست أشياء عد

خوف، عوضاً عن ذلك تظهر تلك المخاوف كعواطف شكل واضح على أنها بإليها 

كالميول للشعور  بعدم األمان، أو الشعور المستمر بالعزلة وكأنك وحيد في هذا 

 

 عنرص الماء
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ماء، وكأنك من كوكب العالم، ويمكنها أن تتصاحب أيضاً بالشعور بالغربة وعدم االنت

آخر، أو اإليمان واالعتقاد بأن اآلخرين يتخلون عنك في اللحظات المهمة، أو يضعونك 

لك دوماً خارج دائرتهم المقربة، أو يتطرف للشعور باإلهمال التام من اآلخرين، ت

وف، الذي يأتي حقيقة من قلة الثقة بشجاعتك خالمشكالت ال زالت تدور حول ال

هم تثق بأن الداخلية وبحكمتك سواء بالناس الذين تحتاجهم ألن الفطرية وبقوتك

نبك عندما تحتاج لذلك، أو أن يهتموا بك ويحمونك، ربما تحمل بداخلك اجبسيكونون 

درجة ما من تلك األحاسيس أو المسائل العالقة في وقت ما، لكن في بعض فقط 

الحاالت واألحيان قد تملؤك تلك األحاسيس وتغمرك وتخرج منك إلى كل وجوه 

حياتك، معتقداتك، وتصرفاتك، إذا كان العالم مكاناً م خيفاً، فكيف يمكنك أن تشعر 

 باألمان لتخرج للخارج وللعالم وتحقق نفسك وتمضي في رحلتك، رحلة حياتك؟

من الممكن أنك ولدت مع مخزون طبيعي من الخوف وكمية ثقة غير كافية كجزء من 

 ذلك عبر بعض تجارب حياتك التينمط شخصيتك، أو يمكنك أيضاً أن تكون طورت 

 !جعلتك تقتنع بأنك ستكون دوماً وحيد، أو ستفقد دوما ً كل من تحبه مهما حاولت

في كال الحالتين تلك العواطف يمكنها جعلك تقاوم او تتجنب الماء في حياتك فبدالً 

 من أن تثق بأنه يمكنك السباحة في نهر الحياة واالستمتاع بفرصة المغامرة الرائعة

 !وهي الحياة هنا التي ص ممت لتحظى بها

طبقات من الخوف في داخلهم،  ظف فيها هذا الحقل ألحدهم ستتحررفي كل مرة تن

أنفسهم والشعور باالرتياح بمما سيمكنهم من االسترخاء أكثر والثقة بالحياة و

عالقتهم أيضاً تتغير وقد تيار نهر الحياة وسالم وسهولة مع  والمضي باستسالم

 اء والبحر والسباحة...بالم

 

 :والموروث األجداد

أيضاً نوع آخر من المسائل التي قد تظهر أيضاً أثناء التنظيف في هذا الحقل تتعلق 

بما يسميه القدماء باألسالف، وهناك جانبان لمعنى األسالف تعتقد بعض الحضارات 

إلى سلف ه يتحول كالصينيين أنه عنما يموت أحد أفراد العائلة ويعبر للعالم اآلخر فإن

ينقل البركة والنعيم من العالم اآلخر لهم وألفراد عائلتهم األحياء، كل ما جمعوه من 

بذلك باركهم وتن متاحة لالنتقال ألقربائهم، كي خبرة وحكمة في حياتهم ستصبح اآل

يحميهم وينفعهم لباقي حياتهم على األرض، هذا كان أحد أسباب االهتمام بالفنغ 

ين حيث كان القدماء يهتمون جدا باختيار موقع وأماكن دفن شوي منذ آالف السن

أفراد العائلة المتوفين كالجد والجدة لتتجه حكمتهم وبركتهم وطاقتهم نحو منزل 

العائلة وليس الجيران بالخطأ! في معظم دول قارة آسيا إلى اليوم يمتلك الناس 
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ات والبنية االجتماعية هم ويعتبر ذلك جزء من التقاليد والعادجدادحس باالرتباط بأ

أكثر بكثير من الغرب، أما في الغرب يميل األفراد لالعتقاد بأنهم لوحدهم وأنهم 

قوا طريقهم في الحياة، ويكتشفوا ويتعلموا كل شيء شوحدهم عليهم أن ي

وليصلوا ألهدافهم ويكونوا ناجحين،  لوحدهم ويعملوا بجهد كبير لجعل األشياء تحدث،

عليهم أن يناضلوا ويتعبوا جداً في الحياة وإال لن يحققوا أي  لقد تم تلقينهم بأنه

 شيء.

لكن بالنسبة للشرق وحضارات كالهند والتيبت والصين يبدو لهم األمر سخيفاً 

ا ذوبأننا وحيدون في ه أجدادناأن نظن بأننا مفصولون عن مصدرنا وعن ومضحكاً 

 العالم.

تساندنا في رحلتنا هنا، فقط إذا كنا جوهر، وقوة، وحكمة أسالفنا إنهم يؤمنون بأن 

منفتحين لهذا المصدر والمرجع الغني، في الجسد ي عتقد بأن طاقة األجداد مختزنة 

في الكليتين، لديك كليتين واحدة على كل جهة في أسفل ظهرك، يمكنك أن 

يدي أجدادك تحميان ظهرك وتسندك، وتمدانك بالقوة من أنهما كفي تتخيلهما ك

في طريقك، وبدالً من أن ننحني لألمام علينا أن ننحني العالم اآلخر لمساعدتك 

 كتشف كل شيءللخلف ونتكئ على هاتين اليدين مع الثقة بأنه ليس علينا أن ن

من أن نرهق أنفسنا في عجلة العمل والعمل والعمل،  وبدالً  ،في الحياة لوحدنا

يح بدون نصبح واحداً مع التيار، نتلقى إرشادات حدسية ونمشي في االتجاه الصح

 جهد.

إن تنظيف هذا الحقل، سيساعدنا في تنظيف قناة االتصال بجوهرنا، وهو القوة 

 من األجيال التي أتت قبلنا ومصدر عميق لطاقة الحياة. الموروثة

عندها نسترخي كورقة الشجر التي يحملها تيار النهر بخفة على سطحه هكذا 

قوة أجدادك وموروثهم من نمضي بسالسة في حياتنا، إن اتصالك بهذا الجوهر و

 حكمة في الحياة يملك قوة عظيمة الفائدة للتأثير في حياتك.

وغير جيدة، ستنفر من فكرة وجود ارتباط   لكن إذا كنت تنحدر من عائلة غير مترابطة

وتشعر بالضيق لتصور ذلك أو تقبله، لكنني أريد أن أذكرك  طاقي بينك وبين أجدادك

عتبار أن األرواح التي تغادر جسدها األرضي وحياتها أنه عليك أن تأخذ بعين اال

األرضية تتحرر من أدوارها التي لعبتها على األرض ألنها تعود للمصدر، أي أنه ال أحد 

سيحمل معه عالقاته السيئة ومشاعره المضطربة ومشكالته أو الدراما األرضية التي 

 ضية ومرضية...عاشها معه إلى العالم اآلخر! فكل نفس تعود إلى ربها را

اللتان تسندان وتحميان ظهرك  أن هاتان اليدان يمكنك أيضاً أن تتخيل على أية حال،

ماء أو مرشدين روحيين لك كحو أجدادك وعائلتك الفعلية بل يدا قديسين أيدا  ليستا
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في العالم اآلخر وهم متاحون لك ولمساعدتك ومساندتك بنفس الطريقة عبر القوة 

 عبر األجيال.والحكمة التي جمعوها 

 

 المسائل العالقة:

قد يكون هناك حقيقة تأثير سلبي واقع عليك من نسبك والعائلة التي تنحدر منها، 

أو عن شحنات طاقية غير متوازنة تولدت نتيجة حادثة  المسائل العالقة هي عبارة

ولم يتم تحرريها أو حلها وهم أورثوها لك  ما حدثت مع أسالفك أو أجدادكمسألة 

 .نفسهمأب من حلهايتمكنوا لم لتحلها أنت ببساطة ألنهم  جيالاألعبر

وهذا أمر في غاية األهمية والخطورة أيضاً ألنك إن لم تعي ذلك ستكرر دائرة من 

األحداث والتجارب التي تعرض لها والديك أو أجدادك بشكل الواعي حتى تكسر 

اذا تدور، في الحلقة وتنتبه لنوعية األحداث التي تتكرر معك في حياتك وحول م

جلسات الوقوف العائلي الداخلية التي أعمل فيها على شفاء المسائل العالقة 

لسبع أجيال ماضية بينك وبين عائلتك والتي ال يمكن العمل عليها إال بشكل 

 شخصي، 

عندما أسأل العميل عن أحداث حياته نجد هناك شيء يتكرر مثالً، لدي عميلة هجر 

حت تهجر كل رجل بعد فترة قصيرة جداً من العالقة لخوفها والدها والدتها، لذلك أصب

ا لكنها لم تكن ترى ذلك وبأنها تكرر تلك الذي ورثته عن والدتها التي هجرها والده

الدائرة طوال الوقت وبعد جلساتنا دخلت ألول مرة في عالقة طويلة األمد وانتهت 

بزواجها، لدي عميل كان يعاني من أن والدته تخلت عنه بعمر صغير وتركته مع 

، واآلن حمل األطفال نفس جدته، هذا جعله يتخلى عن عائلته وأطفاله عندما كبر

لكارما والمشكلة التي عانى منها والدهم، وهكذا يستمر توريث المشكالت ا

والمسائل العالقة لألجيال إلى أن يأتي أحد األحفاد ويحل تلك المشكلة، كان لدي 

عميلة تنحدر من عائلة محافظة ومتشددة جداً، لكنها وليقظة روحية حدثت معها 

مختلف ومنذ أن قمنا بجلسات  خرجت عن إطار العائلة وتزوجت برجل من دين وبلد

العائلة الداخلية لها، تفاجأنا بأن عدداً من قريباتها قمن بنفس الخطوة وخطوات مهمة 

على صعيد المهنة واالستقالل الروحي والمادي والمعنوي، لم تتحرر فقط هي بل 

أيضاً من يرتبط بها من أفراد عائلتها المقربة، وتخيلوا كم سيجلب ذلك من الحرية 

ن سيأتي بعدها، لكن هناك طرق مختلفة لتحرير تلك الطاقة والمسائل العالقة، لم

بقدرة التقنيات التي  والتنظيف الطاقي له وجوه وتقنيات متعددة، وأنا حقيقة معجبة

   على بساطتها بالعمل بهذا العمق مع األفراد. اآلن م كأشاركها مع
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تروما قوية غيرتهم وسببت ، إذا مر أحد أجدادك أو والديك بصدمة أو بكلمات أخرى

لهم المشاكل في حياتهم، فإن هذا الخلل يمكن أن ينتقل في العائلة عبر بنية الدي 

لديك لتخلق لك نفس تلك المشكلة للجيل التالي إلى أن ترسو  DNAأن إيه

المشكلة لك أيضاً، لكن ال تقلق إذا كنت أنت المختار لحمل تلك الجينات فهذا يعني 

اً والتي تحمل القوة الكافية في حال استيقظت روحيأنك الروح األقوى بين األحفاد 

ئل العالقة وكسر تلك األنماط المتكررة من التجارب والخروج من تلك لحل تلك المسا

 ،من تلك الصدمةتحديداً ك وأجدادك ومن سيأتي من بعدك نفس وتحرير الدائرة

عليك  وليس وعليك أن تتذكر أنه أياً ما كنت قد ورثته فهو ال ينتمي لك وليس تجربتك

سوى تحرير تلك الشحنة وليس إيجاد حل لمشكلة ليست مشكلتك أساساً أو 

هذا الجانب من القضايا العمل على نفسك، حتى العلم الغربي بدأ يكتشف اآلن 

  epigenetics الحقل الجديد في هذا المجال المسمى ب:الموروثة، عبر 

 DNAن غيرت في تركيب ال والذي أعلمنا بأن األشياء التي حدثت مع أجدادنا قد تكو

لهم، أي في تكوين جيناتهم! وهذه الجينات يمكن فيما بعد تمريرها عبر خط العائلة 

، والبعض ي صاب فالبعض يلعب دور الناقل والبعض دور الحامل لألجيال المستقبلية

والباحثون قد وجدوا عبر اإليبي جينيتك تأثيرات جينية دائمة على الصحة الجسدية 

 وأيضاً النفسية لألحفاد.

من الممكن أن ر محمد في الحرب تجربة مؤلمة حدثت مع جد جد جد جدك األكب

وقد  ال يظهر  ،تكون خلقت اختالل طاقي وتسببت بعدم اتزان طاقي ربما أنت ورثته

بل بدالً من ذلك قد  هذا الخلل قد بدأ منذ زمن طويل جداً في تاريخ العائلة،لك بأن 

تظهر في حياتك بطريقة تجعلها تبدو على أنها مشكلتك الخاصة أنت، أو مجموعة 

ا كل منكم يعاني منهو أنماط المشاكل المشتركة بين أفراد العائلة جميعهم،من 

يتناول تحرير الموروث الضار عندما تنظف حقل عنصر الماء فإنه قد  على طريقته،

 المفيد الجيد والمساند والداعم لك من أجدادك. العالق ويصلك من جديد بالموروث

الموروث السلبي وإعادة اتصالك  في جميع األحوال، ال تطلب بشكل محدد تحرير

فقط احمل في عقلك فكرة: أنا أقوم بتنظيف حقل عنصر الماء، وعندها  بقوة أجدادك،

إذا كان هناك أي شيء عالق يمكن تحريره أو موازنته من جديد في هذا الوقت، فإنه 

 سيحدث.

اندة وعندما يتم تنظيف الموروث السلبي، أو عندما يعود اتصالك ببركة ونعيم ومس

من جديد، يمكن لذلك أن يملك تأثير دراماتيكي تحولي على حياتك، وكأنك  أجدادك

عندما لعقود فجأة كما  حررت طاقة الحياة اإليجابية التي كانت محبوسة ومحجوزة

 .بقوة من جديد ه لتتدفقالماء فتعود الميا_بيشرب#تحل عقدة في 
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 تنظيف حقل الماء: 

لتنظيف حقل عنصر الماء، ببساطة تنتقل لتنظيفه بعد انتهاءك من تنظيف الحقل 

وبالبداية تتحق ما إذا كنت في حالة  آلخرين،األول للتأثيرات المزعجة القادمة من ا

التوازن أو ال، عبر حمل البندول فوق باطن وكف يدك وانتظار أن يقوم البندول بحركته 

ابعد البندول ودعه يبدأ  المعتادة التي تعرفها، ثم إذا كان كل شيء على ما يرام،

الماء؟ وإذا بالحركة ثم اسأله بصمت هل هناك ما يحتاج للتنظيف في حقل عنصر 

أنظف حقل عنصر الماء،  التنظيف وقل في نفسك أنا أجابك البندول بنعم إبدأ

ابق واعياً وحاضراً في اللحظة وراقب ما تشعر به،  ،سيأخذ حركة التنظيف والبندول

واآلن يمكنك مشاركة أي أحاسيس  وعندما يكتمل التنظيف، سي غير البندول حركته،

ك الذي تقوم بتنظيفه، أو يمكنك االنتظار لينتهي وانطباعات شعرت بها مع صديق

التنظيف بأكمله لتتحدث عن ذلك، وأعلمهم بأنهم يمكنهم إخبارك بأي شيء شعروا 

 به أو فكرة خطرت ببالهم أثناء التظيف.

أنه ربما ليس  يوجد شيء لتنظيفه بل ،إذا حصلت على )ال( هذا ال يعني أنه ال

أو أن الشخص ليس  على القيام بذلك اآلن، الوقت المالئم، أو أنت لست قادر

مستعد بعد لتحرير أي شيء بعد،فإذا تلقيت اإلجابة ال من البندول ال تقم بأي 

 تنظيف للحقل الثاني بل انتقل مباشرة للحقل الثالث.

 

 

 

 

 

 

 

 الغضب، الغفران، رؤية الحياة

 

األشياء التالية الحقل الثالث يتعلق بما نسميه بحقل عنصر الخشب أو الشجرة، و

 .هي المواضيع التي تكون غالباً بحاجة إلعادة التوازن من جديد

 

 حقل عنرص الشجرة أو الخشب
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هي ما تظهر ليتم تنظيفها في هذا الحقل وتكون مسائل حيث بالغضب أمور متعلقة 

على أنه مشاعر الغضب لديك تتدخل في مسير حياتك، وعادة ما ننظر إلى الغضب 

التعبير عنه بطريقة  ألننا نرى معظم األحيان كيف يتموسلبي جداً شعور سيء 

عدوانية، لكن الطب الصيني يعلّمنا بأنه يوجد أيضاً غضب صحي وإيجابي، إذا تبعنا 

، وحاجة ملحة للتوقف عن الغضب نابع من رغبة قوية بالتغييرالغضب إلى مصدره فإن 

 و واقع مختلف. جديد القيام بما هو خاطئ لخلق مستقبل 

 ية، وقدرتك على وضع أهداف وتحقيقها.الغضب الصحي هو ما يحفز قوتك الداخل

 إنه شرارة مصممة لتولع بداخلك النار التي ستحركك وتدفعك نحو تحقيق ذاتك.

، يتحول غضبك الصحي والمفيد إلى لكن بسبب المرور بتجارب صعبة في الحياة

أنك برغم كل طاقة مكبوتة أو يتم التعبير عنه بطريقة غير متناغمة، والنتيجة لذلك 

 ال تحقق اإلنتاجية التي تريديها. مساعيك

ويلة لدرجة أنه لم مكث في داخلك لسنوات طوهذا قد يعود لجرح قديم وعميق جداً 

 !يعد يمكنك مالحظته

، والذي يبقيك سجين التقدم نحو األمامبباط ما حالياً وقد يكون ألنك تتعامل مع إح

 في انفعاالت الغضب بشكل شبه دائم أو أغلب الوقت.

ن السبب، عندما تصبح  طاقة الغضب خارجة عن التوازن، فإن شعورك بأنك أياً كا

 تملك القدرة لقيادة حياتك يضعفف ويتضاءل.

إذا علقت مشاعر الغضب في نظامك الطاقي، فسيكون من السهل أن تنجر نحو 

السلبية أو يتم استفزازك بمنتهى السهولة، أو تصاب باالستياء من كل شيء ولكن 

 هذه األنماط. لن تالحظ سبب

وقد يؤثر ذلك بشعورك بالحيوية الذي يمكنه أن يدفعك نحو أهدافك، وإذا استمر ذلك 

فإن تلك القوة الحيوية التي من المفترض أن تتجه نحو الخارج والتي من مع الزمن، 

المفترض أن توجهك نحو األمام في حياتك يمكنها بشكل تدريجي أن تستدير وتتجه 

 ار غاضبة اتجاه نفسك.نحو الداخل، مع أفك

بكلمات أخرى، إنها تخلق اإلكتئاب، الذي يعرّفه الطب النفسي الغربي بأنه عبارة 

وإذا استمر االكتئاب فإنه يتحول إلى المباالة تامة،  عن )غضب توجه نحو الداخل(،

لذلك المصابين بمرض االكتئاب بمراحل متطورة ال يمكنهم حتى طلب المساعدة أو 

ألي قوة داخلية هذه الالمباالة  هي عبارة عن حس غائب ومفقود تماماً العالج، ألن 

 دافعة سواء سلبية أو إيجابية. 
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أن ينجح في إعادة األمل والتفاؤل، والصفاء والثقة إن تنظيف هذا الحقل يمكنه غالباً 

للقيام بأفعال لتحقيق أهدافك، وعندما يكون هذا الحقلفي حالة التوازن، تشعر بأنك 

قوة خيّرة في هذا العالم على صنع قدرك وتوجيه حياتك، ويمكنك أن تصبح  قادر

 وتساعد في صنع تغيير إيجابي ونمو وازدهار لنا جميعاً.

 

 الغفران:

إذا كان أحدهم جارحاً معك وجرحك في الماضي، من الممكن أن يكون من الصعب 

 من.جداً تجاوز ذلك، مهما مضى عليه من السنوات ووقت طوييل من الز

حتى أنه يمكن أن يكون هناك شعور بالخزي والعار بأن ذلك قد حدث لك ومعك وأيضاً 

 بأنك تركت ذلك يحدث. وخطؤك أنت ربما غضب اتجاه نفسك وكأنه كان ذنبك

وهذا جزء مما يتسبب بأن يصبح الغضب عالقاً في حقلك الطاقي لسنوات في 

ظهور لية وهي: ة التالية من العملمرحلالمستقبل، وهذا يمنعك من المضي نحو ا

 الغفران.

عندما يتم تنظيف الحقل الثالث، يصبح هناك إمكانية ألن تلين وتغفر وتسامح، يحدث 

 .تخلي عن اللوم لنفسك ولمن جرحك

جرح الذي نتج عن تلك المعاملة السيئة القديمة لن تؤثر بعد اآلن لوالنتيجة أن هذا ا

 في اختيارك لكيف تعيش اآلن.

 كل طبيعي وغير مرئي أثناء التنظيف.وهذا يمكنه أن يحدث بش

وغير لطيفة إال إذا كانوا متلفين  ويمكن لتذكرنا أيضاً بأنه ال أحد يتصرف بطريقة جارحة

 عاطفياً من الداخل أن يساعد في تحررنا من تلك التجربة. ومنهكين 

 وكما يقال: ) الناس المجروحة تجرح الناس(.

 ان سيعاملك بتلك الطريقة أبداً.بكلمات أخرى، أن شخص قلبه معافى لما ك

 .تصرفهم كان جارحاً ذلك لو لكنهم ببساطة كانوا معاقين عاطفياً،

إذا كان الشخص معاق جسدياً، فذلك غالباً يكون ظاهراً، على سبيل المثال، يمكنك 

أن ترى أنهم يجلسون على كرسي متحرك. لكن إذا كان أحدهم يجلس على 

د الساللم معك، بل يكونوا قادرين على صعو كرسي متحرك، فأنت ال تتوقع منهم أن

ليجدوا مصعداً أو طريق خاص أو أشياء مخصصة لهم، لكنك ال تنزعج أو  قد تنتظرهم

 تستاء!.
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يمكنك أن تفهم وتقّدر وضعهم وتصرفهم وفقاً لوضعهم الخاص وإعاقتهم الجسدية 

ما يكون أحدهم والتحديات التي يواجهونها مع تلك اإلعاقة، على الطرف المقابل، عند

معاق عاطفياً، هذا غالباً ال يمكن رؤيته، ألنهم يبدون كاملين، كل شيء بجسدهم 

يعمل بشكل طبيعي، إذاً عندما يتصرفون بطريقة غير صحية وطبيعية اتجاهك، أنت 

 تأخذ ذلك بشكل شخصي وتشعر بأنك مجروح.

 لكن ماذا لو أمكنك إعادة النظر من وجهة مختلفة؟

 ومنهكون عاطفياً!ريقة صحية وطبيعية ألنهم معاقون لتصرف بطهم اليمكنهم ا

تخيل تلك اإلعاقة العاطفية التي يعاني منها هؤالء األفراد كإعاقة جسدية! تخيلهم 

 يعانون من تحديات اإلعاقة الجسدية أو كمرضى بنفس الطريقة!وشاهدهم كأفراد 

 ن اللطيف.وهذا يمكنه مساعدتك حقاً باالنتقال نحو اللين والغفرا

هذه المسامحة يمكنها عندها أن تمتد إليك أيضاً،ألنه من المرجح أنه لم يكن هناك 

ك بأن هذا الشخص سيكون بهذه القسوة والفظاظة  لديك أي وسيلة أو طريقة ت ْعلِم 

لم تكن  ألن إعاقتهم هؤالء األشخاص معك، لقد كان لديك توقعات غير واقعية عن

 مرئية.

بت معرفة ثمينة ستمنحك القوة لتحمي نفسك بشكل أفضل اكتسلكن اآلن لقد 

 في المستقبل.

للقيام بالتنظيف الطاقي لمنزلها ولها كانت تحاول   إلي (سيكرت)عندما أتت 

التشافي من طالق صعب، كان زوجها سيء المعاملة جداً وحاول إزعاجها وجرحها 

ل بيت فارغ وجدته بأي وسيلة ممكنة في فترة االنفصال والطالق، لقد استأجرت أو

حتى يتم  التي فيها عيادتها فقط لتهرب منه ومن أفعاله ةفي أقرب بلدة من البلد

 ، الطالق

كانت تشعر بألم عميق، ليس فقط من سوء المعاملة بل من لوم نفسها لكونها 

عندما كنت أنظف هذا كانت جداً معطاءة ومخلصة له وأعطته أهمية أكثر من نفسها، 

لكنه بحجم الرجل اآلن  ت لي فجأة ساندي لقد رأيت صورة فيها ذلكالحقل لها، قال

، لقد كنت أظن أنه ال زال يحتل قلبي أما اآلن فأنا حجم نملةصغير جداً أمامي كأنه ب

أرى أنه ليس كذلك، هذا جعلها تشعر أنه يمكنها أن تستعيد قوتها وثقتها بنفسها 

ي أقابل إمرأة جديدة، كانت في اليوم التالي من التنظيف شعرت أن من جديد.

مشرقة وحيوية من جديد بشكل ال يمكنني حتى توقعه حقيقة بعد حالتها التي 

وتتوقف  قابلتها بها أمس، شعرت بفرح كبير يغمر قلبي لرؤيتها تعود للحياة من جديد

اللواتي تثق بهن يحملنها  الحساسات عن لوم نفسها خاصة بعد أن كانت صديقاتها

ما تشعر به في المكان وفي جسدها من ثقل وركود  مسؤولية ما تشعر به وأن
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وأنها يجب أن تكون قوية  وإنهاك هو مجرد توهم ال أكثر أو ربما حالة نفسية مؤقتة

  .وتتوقف عن التوهم

 

 رؤية الحياة:

صنع رؤية لما تريده معرفة وبسهولة مقدرتك على حقل عنصر الخشب يرتبط أيضاً 

خطة  تشكيل استخدام بصيرتك في على لديك مقدرةوكم  حقاً في هذه الحياة،

تأتي بعض شخصيات الناس أفعال واقعية توصلك إلى مرادك وغايتك،  عبارة عنعمل 

من الثقة بالنفس مما يتدخل بإيمانهم برؤيتهم طبيعياً هكذا معبأة بمستوى منخفض 

وآخرون يأتون بشخصية مفعمة بالثقة لكنهم  وقدرتهم على تحقيقها،في الحياة 

ل أو األقرباء أو المعلمين في تعرضوا للتشكيك بمقدراتهم من قبل أحدهم كاأله

 .بداية حياتهم وأفقدهم ذلك الشعور بقيمة أنفسهم

في كال الحالتين، هذا النوع من عدم اليقين يمكنه أن يحد من مقدراتهم على  

 .وتكوين رؤية التصور

قد يعانون من عدم قدرتهم على اإليمان بأنه يحق لهم أن يحلموا وأن يعيشوا الحياة 

 الكافي والصفاء الذهني الوصول للوضوح من عدم يعانونالتي يحلمون بها، أو

أكثر من مجرد أفكار مشوشة عن الوجهات التي من الممكن أن لتشكيل أفكار 

 يمضوا بها في حياتهم. 

إضافة لذلك، إذا كنت عالق في دائرة غير منتهية من العمل والعمل والعمل، هذا 

مكنك تحقيق سيحد من قدرتك على تصور مستقبل مختلف لنفسك أو كيف ي

 مستقبل مختلف.

، هذا سيمنعك من حاجاتكوفوق أو إذا كنت تميل لوضع حاجات اآلخرين جميعاً قبل 

اني لتفكر بنفسك أنشخص أنك يده أنت حقاً، قد تشعر بالذنب، وبالتركيز على ما تر

 وباحتياجاتك أنت.

النبتة الصورة الطبيعية الصحية لطاقة عنصر الخشب)الشجرة( في الطبيعة هي تلك 

التي تخترق جذورها األرض وتمتد برغم أنها مجرد برعم صغير، يمكنها حتى أن 

خطة مبرمجة بعمق تخترق اإلسفلت الصلب بقوتها المندفعة نحو الشمس، هناك 

وتعمل على تنشيط هذا  األمام،بداخلها نحو  (القوة الدافعة)ل تلك فعّ نواة كيانها ت  

، جميعنا لدينا خطة من هذا وتحقيق إمكانيتها اةاالزدهار والحينحو القوي  )الدفع(

والتنظيف الطاقي يحرر من العائق الذي يمنعنا من معرفة  ،خطةال هذهمثل القبيل، 

 كي نمتلك حس التوجه الصحيح في الحياة من جديد. هذه الخطة أياً كان، 
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بتنظيف الحقلين فيها تنظيف حقل عنصر الخشبب يتم بنفس الطريقة التي قمت 

، تفقد إذا ما كنت في حالة االتزان أم ال، عبر وضع البندول فوق باطن لثانياألول وا

وكف يدك من األعلى، ثم إسأل إذا ما كان هناك أي شيء بحاجة للتنظيف في حقل 

عنصر الخشب، إذا تلقيت اإلجابة )نعم( فقم بالتنظيف، وإذا تلقيت اإلجابة )ال( فثق 

فليس هناك دوماً ما هو  ل الرابع حقل عنصر النار،بها وانتقل للحقل التالي وهو الحق

 متاح ليتم تنظيفة في جميع الحقول في كل مرة.

 

 

 

 

  

 

 

 ، شفاء القلبفرحالحب، ال

 

 .عنصر النارب دعىبما ي   بعد الحقل الثالث الذي سيتم تنظيفه رابعيرتبط الحقل ال

 .تنظيف هذا الحقل تظهر عندفيما يلي موضوعات شائعة 

مان الذي يشعر به مدى األ هوفي حقل النار  وتناوله ذي يتم التعامل معهالالحب 

. هذا ال يشمل الحب الرومانسي فقط إال أنه يشتمل قبولهقلبك للتعبير عن الحب و

أي صداقة أو عالقة مع اآلخرين أيضاً. هل تشعر باألمان  فيحالتك ن تكو على كيف

قادر على إظهار حبك لهم بطريقة ؟ هل انت تماماً  للسماح لشخص ما بدخول قلبك

تعتقد أنه يجب عليك خسارة تحمل بعض المعتقدات مثل أن صحية وإيجابية؟ قد 

أو تستحق  شخص ما محبوب جدكيلن تحسن من نفسك بطريقة ما بعض الوزن أو أ

 . الحب

أن يتم ك حبيس الخوف من تجعلة من عالقات سابقة أو قد تحمل ذكريات مؤلم

 مرة أخرى. تكسر قلبك مريرة مماثلة  أو من تجربة كرفض

 إذا خانك شخص ما في الماضي، فقد تواجه صعوبة في الثقة مرة أخرى. 

 

 عنرص النار
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في حبك كعقبات يمكن أن تنعكس أي عقبات تواجهها في حبك لنفسك ستواجهها 

 .لآلخرين

و أيضاً في الحكم على اآلخرين  علقمثلما قد تكون قاسياً للغاية على نفسك قد ت

ل بق اآلخره من طلبّ تللغاية فيما توقاسياً ن يرفضوك أو أن تكون صارماً أل هم قبرفض

 أن تتمكن من إظهار الحب له. 

من شأنها خلق عقبات  يطاقحقلك الهذا الجزء من التنظيف أي أماكن في  يتناول

 . في حياتك في طريق الحب

لتلك ون جديد م تسترخيأن الغير متوازنة أثناء حدوث التنظيف يمكن لهذه المناطق 

 الحب في حياتك. ختبار طرقاً جديدة أمامك ال معها تتحرر، فاتحةً الطاقة المكبوتة أن 

بإحساس حتى في بعض األحيان، عند تنظيف هذا الحقل لشخص ما، قد تشعر 

 أكثر فأكثر. يتسع و فتحني قلبك أن، كما لو في صدركواتساع تمدد 

ب صديقك وأنت تقوم بعملية التنظيف له، ن يكون هذا انعكاساً لما يحدث لقلأيمكن 

 . مجاله ومداهلكن قد تكون أيضاً إشارة على أن قلبك يوّسع 

مع  قابلهي قلب تألوسيع قدرة قلبك على االنفتاح تنظيف هذا الحقل يؤدي إلى ت

 باألمان.  كشعور يةاستمرار

يحمي نفسه بشكل طبيعي. والصحي أن القلب السليم  ي درس الطب الصيني

 .حسب الحاجةبغلق نكن أن ينفتح او ييم

بين والتمييز ختيار "، وتتمثل مهمته في االعلى أبوابهقال أن للقلب "حارس ي  

الدخول بها  والسرعة التي يمكنهملقلبك سمح لهم بالدخول يالذين  األشخاص

 . وصول إليهاالمسموح لهم ال والمسافة والمدى

شخص اللديك إحساس نفسي حول سيتولد عندها يقوم بعمله،  كحارسكان  ذاإ

مع اآلخر مدى سرعة أو بطء تطوير العالقة وفطري خر، وتعرف بشكل حدسي اآل

 قلبك. م بالتي تمنحها لهالثقة  راومقد

القوة الغالبة في حياتك، فقد يؤدي هذا إلى  يللحب هوحاجتك إذا كان توقك 

بسهولة  قلبك بةبوافتح ست  هكذا على التمييز، وبمساعدتك ارس إضعاف قدرة الح

 . ألي شخص تامة

 وحبكمع شخص ال يستحق ثقتك  بعالقة تورط فيههذا هو الوقت الذي قد تو

 وبالتالي سيكسر قلبك. 
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رحت في الماضي، فقد يؤدي ذلك إلى إغالق الحارس للبوابة بقوةوإذا كنت قد   ج 

 .وإيذاءك حتى ال يسمح ألي شخص بالدخول مرة أخرى وقفلها بإحكام

بعد بضع عمليات  أنه ة تنظيف واحدة، لكن قد يحدثعمليفي  الكثيريحدث قد ال  

، ويشعر وقدرته على التمييز من جديد تنظيف، يستعيد الحارس فطنته السليمة

 أثناء، في الوقت نفسه بأمانلكنه غير محصن متاح وقلبك بأنه قادر على أن يكون 

 .أكثر من أي وقت مضى بك ليّةاختبارك للحب 

 

 الفرح:

 بالقلب بطرق أخرى أيضاً.  يحقل الطاقالهذا يرتبط 

. الحب بل الفرحليست هي في الواقع في الطب الصيني، العاطفة المرتبطة بالقلب 

 .كونك حياً فحسبمجرد ل فرح، ي نار قلبك بالصافياً  النار نظيفاً عنصر  عندما يكون حقل

ليَّتك وكل كيانكمتعة إشراك نفسك يختبر و   . دهشةتفعله بشغف وفي كل ما  بك 

تجاه أي شخص تمر والتآلف ا وحدةوتشعر بال فرحأنت تمشي في الشارع مشرقاً بال

 في الشارع.  به

أتذكر كيف كان الناس  تختبر الحياة بهذه الطريقة عندما تكون طفالً صغيراً،أنت 

 اً وشعاع الفرح منك رويداً رويدضوء ذلك اليخفت لكن  يبتسمون لك عندما كنت صغيراً،

أنك غير ك تشعر بتجعلالتجارب المؤلمة التي تلك بسبب كل  تدريجياً مع الزمن 

، هذا سبق وانطفأ ضوؤهم نفي الوقت نفسه، أنت محاط بالبالغين الذيمحبوب، و

هذا للحفاظ على  مثلة الحية والقدوةمن األجداً لديك عدد قليل سيكون لذلك 

 . اإلشعاع من الفرح

من  يتوهجنور يوجد أي ال  في حياتهم، النار" طاقة صاً في"نق منا يعانون الكثيرون

 قلوبهم.  قد غادر الفرحفي أعينهم، لوبريق يلمع أ وجوههم

ت طفولتكمن إلى صور  تإذا نظر كل ، فقد ترى روحك المشرقة في سلسلبشكل م 

 نور في وجهكولى من حياتك، ثم فجأة ترى أن الصورة خالل السنوات القليلة األ

أواخر  فيفي بقية الصور تماماً اختفيا  شيئاً فشيئاً حتى مداخلفطرية قد وبهجتك ا

 طفولتك.  مراحل

بدالً من الشعور ف ،تصل إلى الحدود القصوى المعاكسة لكن مجدداً، يمكن لألمور أن

مكن أن يفي حالة عدم االتزان هذا الشعور الطبيعي بالحماس فإن  الفرح،بقلة 

تضاربة ومضطربة،إلى قلق أو مشاعر حول يتصّعد ويتضخم لدرجة أن يت  م 
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 .والدفء تحمل بين طياتها شعوراً بالهدوء والسكينة حالة الفرح الصحية 

 .إثارة خارجة عن السيطرة حالة إنها ليست 

بادل شرارات يخالل اليوم لويتجول ي قال أن قلبك يخرج  القديم في الطب الصيني

 أخرى.  مع قلوبٍ  فرحال

م دخالً نفسه في  بهدوء فيهلمفترض أن يعود إلى جسدك ويستقر وفي الليل، من ا

 . اطمئنانبعمق و من السكينة والسالم لتتمكن من النوم مرتاحاً  حالة

قد عانيت تكون أو ربما  ،وازنة، فقد تواجه األرق في الليلإذا كانت الطاقة هنا غير متو

 . فكفي عواطعدم االستقرار ب الشعورخالل النهار من القلق أو 

تطرفة لحالة مور األ وصلت إذاو في هذا الحقل، فقد يكون  من عدم االتزانجداً م 

نوبات من الهلع أو اضطراب ي صاب اإلنسان بالسلوك الهيستيري هو النتيجة أو ربما 

 ما بعد الصدمة. 

يمكن لتنظيف هذا الحقل إعادة السالم والسكينة إلى قلبك ومساعدتك في 

شغفك  تجسيدمن اكتشاف و هادنعتتمكن وح المرح لو رروحك فرح استعادة 

 .الحقيقي في الحياة

 

 :شفاء القلب

ب أو حتى الخيانة في الحياة، وكلنا نفعل ما القل انكساردرجة ما من اختبرنا كلنا 

 . من أثر تلك التجارب بوسعنا لنتعافى ونشفى

ومشاعرك فكارك أ في بشكل خفي ولكن عندما ي جرح قلبك، يمكن أن يؤثر ذلك

 قادمة.  ينوخياراتك لسن

لألذى مجدداً، أو  أن تكون عرضةيمكن لهذا الجرح أن يجعل منك متحفظاً وخائفاً من 

 قد تواجه صعوبة في السماح لعالقة حميمية حقيقية بالحدوث. 

، أو أكثرسطحية ال  كعالقات تبقي، أو تحاول حماية نفسك عبر اكتساب الوزنقد 

 مجدداً.  يةتعرضك لألذ حتمالإوجود ل إذا شعرت بعذر للرحيأي تبحث عن 

األلم  فلترعالم الخارجي من خالل الينظر إلى ما زال قلبك أن حتى كيف  دركقد ال ت

 الحياة.  بها في تحد نفسك كل تلك الطرق التيوالخوف القديم، وبالتالي ال ترى 
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ع مشاعر قلب خالل عملية التنظيف، قد تشعر بالضيق في البداية وأنت تتوالف م

بشعور جميل بالتفتح التدريجي ألن قلبه يبدأ رحلة الشخص اآلخر، ومن ثم قد تشعر 

 . ه وكليّتهكمالالعودة إلى 

خرى قد يحتاجها قلبك للشفاء. في الطب الصيني، يوفر القلب نوعاً من أهناك طرق 

 اً يجعلك تدرك كيف يفكر ويشعر اآلخرون. متدالقدرة النفسية، وعياً م

 ك أو عندما يحتاجك طفلك. بفكر صديقك قلبك عندما يذلك في تشعر ب أنت

تعرف من أرسل لك رسالة نصية  :على سبيل المثالعندما مر ممتعاً، قد يكون األ

 حتى قبل أن تنظر إلى هاتفك. 

إذا كانت طاقة النار لديك غير  ،يضاً أكون هناك جانب سلبي لهذه القدرة لكن قد ي

 ...!دودك النفسية ضعيفةمتوازنة، فقد تصبح ح

وابل من لهجوم كبمعنى آخر، أن تصبح نوعاً من االسفنج النفسي. قد تتعرض 

األشخاص من حولك، وهذا يمكن أن يضعك في حالة  القادمة من مشاعرال وأفكار األ

 بحيث من كثرة المشاعر واألفكار التي تمطر عليك وت غرقك!..من االنفعال العاطفي 

دون والضياع  التشتتبأو  نزعاج واالستياء بسهولة من أي شيءواال تشعر بالغضب

 . !معرفة السبب

بإمكانك  سيكون ، صحية لك خلق حدود نفسيةيعني في هذه الحالة، شفاء القلب 

 أن تكون منفتحاً، لكن دون أن تشعر بمشاعر ليست لك حتى.

 أخيراً، ي عتبر قلبك بمثابة ممتص الصدمات لتجاربك في الحياة. 

 األحداث المؤلمة. أو  اليومية ساعدك على التعامل مع االضطراباتا ما يهذ

 كل صخب  في ظل هذا النوع من التوتر  قوم بالتعامل مع وتحويل نفسيقلبك أيضاً 

 الحياة العصرية. وجنون 

 تسرق انتباهكالطرق التي تلك كل  أيضاً باألخصوواالزدحام الضوضاء والحشود 

هاتفك والبتوبك والتابلت، وكم  على جميع أجهزتكك اهتمامو إلبقاء تركيزك

 على حقل النار لديك.  المعلومات الهائل الذي تتلقاه، كل ذلك يؤثر

طوال اليوم، وربما  الذكي جلوسك أمام حاسوبك أو جهازك اللوحي أو هاتفكنعم 

حتى النوم وهاتفك في مكان قريب منك طوال الليل، كل هذا يعرضك لمنبهات 

 على كاهل قلبك. والتعامل معها  تقع مواجهتها مستمرة ومؤثرات 
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، باإلضافة إلى مع المحيط على التأقلم ينمي قدرتكهذا الحقل  نظيفتلذا فإن 

والتوتر  لضغطلهذا النوع من ا يض نفسكبشأن تعروالوعي المزيد من الفطنة منحك 

 .والستريس

لرغبة في التقيوؤ عند أنا أنتبه دوماً ألني أشعر بثقل في قلبي وشيء ي شبه ا

عملي على مشروع ما وجلوسي لساعات طويلة أمام حاسوبي، أو عند التواصل 

دقيقة على هاتفي الذكي،وهذا حقيقة سبب  15والحديث أو البحث لفترة تتجاوز ال

تحديدي لمدة استخدامي لهاتفي و عدم رغبتي أن أكون نشيطة في  التواصل 

كل دوري بتنظيف نفسي ليزول هذا الشعور على السوشيال ميديا، لذا أقوم بش

المرهق عن منطقة القلب لدي. وقبل وصولي لهذه التقنيات واألبحاث كنت غير 

قادرة على تفسير سبب ما أشعر به في قلبي عند العمل لفترة طويلة على 

كمبيوتري بشكل منطقي لهذه الدرجة، كنت أعتقد أن السبب يعود فقط لأليونات 

درها وتبثها هذه األجهزة في الجو وهي شحنات كهربائية موترة الموجبة التي تص

وغير متوازنة تتسبب بالكثير من االضطراب في نظامنا الطاقي وكنت أجد أن المشي 

دقيقة يساعدني على التخلص من تلك الشحنات  20أو الوقوف فوق التراب ل

والحمد  تاء لكن ذلك ليس متاح دوماً للقيام به في فصل الش وتفريغها من جسدي

 .وستساعدكم أيضاً  التي ساعدتني كثيراااا هلل أني توصلت لهذه التقنيات الجديدة

رة وجيزة على راحة يدك، فقط تفلمجدداً ، باختصار ضع البندول  تنظيف حقل النارل

توازن. إن كنت هكذا يمكنك المتابعة لترى إن كان اللتتأكد أنك ما زلت في حالة 

هنا. اسأل البندول خاصتك إذا كان هناك أي شيء يجب  هناك ما ينبغي تحريره

. وإن بنفس الطريقة تنظيفه في حقل النار. إذا حصلت على "نعم"، ابدأ التنظيف

 .حصلت على "ال"، تخطى هذا الحقل وانتقل إلى الحقل الخامس

 

 

 

 

 

 األمان، الدعم، العالقات

 

 لعنصر التربة.  الحقل الخامستنظيف المرحلة التالية من التنظيف هي  

 

بة  عنرص األرض أو التر
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لفة التي يمكن كما هو الحال في كل حقل، هناك العديد من أنواع الطاقة المخت

 ها هنا. توازنمتحريرها أو إعادة 

 التي تكون متعلقة بمسائل معينة تظهر بشكل متكرر مشكالت ال بعض لكن هناك

في  التالية هي بعض ما يتم تناوله كالتكل عنصر، والمشها في حقل نظيفم تتيل

 التربة.  عنصر األرض أو في حقل ويظهر غالب االحيان

يمكن أن تتمحور في هذا الحقل حول مدى إحساسك تنظيف مسألة األمن واألمان، 

جميعنا نحتاج لنشعر أن هناك أرض صلبة تحت أقدامنا، في داخلك.  والَتجّذر باألمان

رق التي يتحقق أي أننا نملك أساس صلب، ونقف على أرض ثابتة وصلبة، وأحد الط

ك حياتبها ذلك هي عندما تكون في مكان من الرضى واالكتفاء والطمأنينة في 

 . المهنية

بعد اآلن، فقد أو عملك ال يسير بشكل جيد تناسبك  م تعدمهنتك ل كانتلكن إن 

إما أن تستمر في عملك وتخاطر ف باألمان واالستقرار،تفتقر إلى هذا الشعور 

التي تعاني منها لقيامك بعمل ال يجلب لك الرضى  سةبتداعيات استمرار التعا

بخلخلة األسس الكاملة  ةخاطرالمأو عليك الرهان على مهنة جديدة و، والسعادة

 لحياتك واستقرارك المالي. 

فيه ولديك أصدقاء  عيشكنت تحب المكان الذي ت ذاان إلديك شعور باألم يتولدأيضاً 

 .كما أنت يقبلونكويحبونك وعائلة 

، باالستقرار، إن لم تكن راضياً عن مكان إقامتك، فلن تشعر طاقتك لى أية حالوع 

 . لمكان آخر من هذا المكان اقتالع جذورك واالنتقالرغبة بدوماً ملكك تَ تَ وس

نفسك تكون  يمكنك أن الذين فرادعدد كاف من األ في حياتكلم يكن هناك  أيضاً إذا

إلى إحساسك بامتالك ملجئ،  ، ستفتقروسجيتك معهم على طبيعتكوتتصرف 

 . هناقبول ومالذ والشعور باالنتماء وأنك م

تحتاج إلى اإلحساس باألمان في كل جانب من جوانب حياتك، لكن هناك أنت 

 ال تشعر فيها بهذا الشعور تماماً.  أنك حتملن المجوانب م

لى في هذا الحقل إ وعدم االتزان االختالالتهذه في بعض األحيان يمكن إرجاع 

 ضئيالً.  بيتك كانمان في ة، خاصة إذا كان شعور األالطفول

عندما تكبر غير مستقر  الطاقي نظامك يمكنهم جعلفراد األسرة المتقلبين عاطفياً أ

 . وتصبح راشداً 

والدتك  بموضوع "األم"، ومن نواح كثيرة،في الطب الصيني، يرتبط هذا الحقل أيضاً 

 .بأنك محمي وآمن حساسباإل دكأن يزو الذي من المفترض شخصهي ال



37 
 

© Sandy Kaboul Bittel  International 
   Lila Lotus School Germany                                                        جميع حقوق المادة العلمية محفوظة              

          

، سواء كان ذلك بسبب مشاكلها وعنايتها بك لكن إن عانيت نقصاً في رعايتها لك 

 عنالعاطفية أو ظروف خارجة عن إرادتها، يمكن أن يسهم ذلك أيضاً في حدوث عجز 

 الشعور باألمان. 

قمة لكسب ل للعمل في وظيفتيناضطرت قد والدتك كانت على سبيل المثال، إذا 

 عندما تحتاجها من أجلكهناك ، فقد ال تكون قادرة على أن تكون موجودة العيش

 بالرغم من بذلها قصارى جهدها. 

هم ستسفأياً كان عدد تجاربك الفردية التي جعلتك ال تشعر باألمان في طفولتك، 

 ترافقك طوال حياتك. قد كل منها في هذه المشكلة التي 

رئيسي لصراع شخص ما مع وزنه، أو قد  سببظهر كيمان األالشعور بقد ترى عدم 

 قد يكون التأثير  وفي كل األحوال،يشكل جزءاً من سبب تراكم الفوضى في منزله. 

شخاص على وضع ق قدرة األيهو ما يعمن تلك اآلثار الطفيفة  القادم من الخلف

 ئمة. دا ارتباطاتأو تكوين  أو تحويل أفكارهم إلى أفعال،فكارهم حيّز التنفيذ أ

حقاً في هذا  بيتكغالباً ما يفتح تنظيف هذا الحقل طرقاً جديدة تشعرك بأنك في 

 .حياتكنفسك وعن العالم وأنك راض عن 

 

 :الدعم

في  مع حاجتك للشعور باألمان بالطبع جنباً إلى جنبتسير الحاجة إلى الدعم 

 . تينم شي صامد ويخدم كأساسأي  الدعامة القاموس "الدعم" يوصف على أنه

 .حملالصبر والتويحمل قدرة على ، أي ال يتداعى بسهولةصامد 

أو ما خالل محنة  إلخ و... شجاعةالروح والعقل وكالشخص ال ما يسند إنه يدور حول 

 بالء. 

لحقيقيين في حياتك هؤالء الذين هل لديك ما يكفي من األشخاص المخلصين ا

ون ؤمنوي في المصاعب جانبكبويقفون  إذا سقطت ويسندونك إذا انحنيترفعونك ي

 بك؟ 

األرض التي تحت ه هذكدائماً مهما حدث،  ألجلك هناالذين سيتواجدون  أوالئك

 قدميك؟ 

 إن لم يكن األمر كذلك، قد يظهر هذا الخلل في حياتك بطرق شتى. 

 تحقيق أحالمك.  في لصعوبةوبالمقابل انقص الموارد ي عادل نقص الدعم إن 
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أو قد تجد أشخاص يفكرون مثلك، مكان ال يوجد فيه  قد تجد نفسك تعيش في

ليسوا داعمين نفسك في وضع مهني أو عائلي تشعر فيه أن األشخاص من حولك 

 .لك

 . وإطالقها تجسيدها إال أنك غير قادر على للعالم إخراج أفكارك محاولة ب قد تستمر

على االستقبال  أيضاً نوع آخر من أنماط الخلل في هذا الحقل، قد يكون نقص قدرتك

طاقتك وترهق ، فقد تستنفذ لك الدعم المغذي قبول. إذا لم تتمكن من والتلقي

 . لوحدك نفسك محاوالً القيام بكل شيء بنفسك

الموارد المتاحة لك، فسيكون من الصعب الدعم وعلى استخدام  لم تكن قادراً إذا 

 . ، وتحويل ما تتمناه إلى حقيقةتحقيق أحالمكعليك 

رحلة الكثيرون، وقد تعود المشكلة إلى م يعاني منهفي التلقي هي أمر الصعوبة 

الذي  حضور المغذيالالعناية وقادرة على أن تكون  همالطفولة عندما لم تكن والدت

 إليه.  ونحتاجي

األم االهتمام بأسرة على األم. على سبيل المثال، إن توجب  خطأقد ال يكون هذا و

أثناء تربية وتكسب لقمة العيش لها وألطفالها  تعمل كبيرة، أو إذا كان عليها أن 

لتقدمه. سواء كانت الظروف خارجة ليتبقى أطفالها لوحدها، فلن يكون لديها الكثير 

، فيمكن للنتيجة عاملة جيدةم تكنلم ومعاملتها  حالتهاأو أن  والدتكعن إرادة 

 التلقي على ر قادرجعلك غيالحقاً يبالغ شخص أن تؤثر في حياتك ك من ذلك النهائية

 .بشكل طبيعي

كفاية في الطفولة، هذا يعني انك ال تملك خبرة كبيرة في  ى وتتلقىإذا لم تتغذ 

 . بالشكل الكافيقابلية التلقي لديك  طورلم تتعلم كيفيته، وبالتالي لم تتالتلقي. 

كيف  مالحظةأكثر قدرة على  فهم مصدر المشكلة، يمكنك أن تصبحأن تبمجرد و

 حياتك كبالغ. تجارب على ذلك ؤثر يومتى 

فإن الدعم،  التي تعاني منها في موضوع مشكلةالبغض النظر عن سبب أو نتيجة 

تنظيف هذا الحقل يمكن أن يؤدي إلى تحويل قدرتك على تلقي التغذية. يمكن أن 

 . أو الغذاء يكون المعنى حرفياً ويحدث ثورة في عالقتك بالطعام

بطرق لم يفعلوها من ويتواجدون ألجلك شخاص يظهرون قد تبدأ أيضاً بمالحظة أ

و  آخرين من أجلكأشخاص مع  التاصات يجرونبل، يعرضون عليك المساعدة أو ق

 . لتسهيل أمر ما عليك

الدعم، وأنك اآلن تتواصل المساعدة وفجأة أنك فقدت ترددك في طلب  الحظقد ت

الميل نحو بيضاً أوقد تبدأ شعور بالخجل حيال ذلك. بشكل طبيعي مع اآلخرين دون ال
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القدرة على أن تكون بستاني روحك  يدستعتبنجاح أكبر، وبسهولة وأحالمك تحقيق 

 .الخاص

 

 :العالقات

ء أكانت رومانسية أو مع العائلة االحياة سو ة فيحيوي األكثر جزءالتعتبر العالقات 

اء والتلقي، إنها تتيح لك الفرصة للعط، مانواأل دعملل ةخارجيدر اواألصدقاء، فهي مص

ة وعالقات صحييمكنك تكوين روابط متوازناً هذا الحقل  عندما يكونتغذي روحك. 

 صداقات تدوم مدى الحياة. بفاظ تحواال

ام هتما راض عن كه يتم العناية بك واالهتمام ألمرك حقاً بشكل حقيقي، وأنتشعر أن

ساس باالختناق، بصدق، لديك شعور بالحماية دون االح الناس بك واهتمامك بهم

تقبل  كتشعر أن  .دون أي إعاقاتومقبول م 

من  ستمرةحالية أو م عالقات في العالقات، سواء كانت اتعندما يكون هناك ضغوط

 الماضي، فيمكن تنظيفها في هذا الحقل. 

في كيفية إدارتك لعالقتك. على سبيل المثال،  إتزاناً التنظيف أيضاً  منحكيمكن أن ي

مع اآلخرين وتشعر بالذنب تجاه اهتمامك الحدود الصحيحة من وضع قد تعاني 

 .و تواجه المشاكلالعطاء، أو تدع الناس يستغلونك  باحتياجاتك. قد تبالغ في

عالقة بموضوع "األم"، لذا المشاكل التي تعانيها مع والدتك قد تظهر عند  أرضلطاقة 

المعدن، الحقل )يرتبط موضوع "األب" بحقل طاقة _مالحطة:تنظيف هذا الحقل. 

 ._السادس(

والدتك هي أول من يعلمك لغة العالقات، وكيفية إعطائها وتلقيها على نحو سليم.  

أن يتردد صداها في ، فيمكن طفولتك مع والدتكهناك تجارب صعبة في إذا كانت 

 .عندما تكبر وتصبح بالغخرين في حياتك عالقاتك مع اآل

القتك الحالية بوالدتك أو توتر مكبوت في كان ال يزال هناك عدم ارتياح في ع ذاإ

نظامك بشأنها على الرغم من أنها ليست حية بعد اآلن، فيمكن لتنظيف حقل التربة 

 .أن يعالج هذا
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 تنظيف حقل التربة

تحقق من البندول خاصتك على راحة يدك للتأكد من أنك ما زلت في وضع التوازن، 

أي شيء يجب تنظيفه في حقل  ومن ثم أبعد راحة يدك وبصمت اسأل "هل هناك

التربة؟" إن حصلت على "أجل" قم بالتنظيف. احرص دائماً على االنتباه لمشاعرك أو 

أي شيء يتبادر إلى ذهنك، وال تفترض أنه ليس له عالقة بما تقوم بتنظيفه، فقد 

 .تكتشف أثناء مناقشة الجلسة مع صديقك أنه كان له عالقة به بطريقة ما

لتنظيفه هنا، لذا تخطى هذا الحقل شيء على "ال" فال يوجد بالطبع إن حصلت 

 .وانتقل إلى الحقل السادس

 

 

  

 

 

 

 / الموثوقية، التعافي من الخسارةمصداقيةالحياة، ال غاية

 

عنصر المعدن، فيما يلي بعض الموضوعات الشائعة التي قد  حقل الحقل األخير هو

 .حقلالتظهر عند تنظيف هذا 

 

 ياةالح غاية

له طوال  ستجابةنسعى جاهدين لالروحي منا لديه عقد مع روحه، نداء  فردكل 

 . حياتنا األرضية هنا ةرحل

 المهنة التي تختارها في الحياةوالرسالة التي تسعى لتحقيقها  غايتك تضمنت قد 

لناس بالنسبة لبعض ا أما كسب عيشك.ل مجرد كونه وسيلةتعدى يأيضاً قد  هلكن

المالية للسماح لهم بتكريس المادية و همحاجاتط إلى توفير يهدف العمل فق

 .خارج ساعات العمل ومغزى حياتهم أنفسهم لغايتهم

 

 حقل عنرص المعدن
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حالية هو بالضبط ما علينا اللحظة يقبع أمامنا في هذه الأن ما  غفل عنغالباً ما ن

 . اإللهية والروحية هنا العمل عليه من أجل تحقيق غايتنا

قط القضاء على مشاكلنا الحالية معتقدين أنها تمثل ما بدالً عن ذلك، نحن نريد ف

 يحول بيننا وبين ما هو مهم حقاً. 

أو العقبات التي تظهر نحتاج إلى إدراك أن ما يسمى بمشاكلنا  وعوضاً عن هذا نحن

ظهر الطريق أمامنا وتساعدنا على ت  وتحُّول هي في الواقع نقطة انطالق في طريقنا 

تلك األحجار التي نغتقد أنها تقف .لبية ندائنا الحقيقيالتطور حتى نتمكن من ت

 بطريقنا هي األحجار التي سنحتاجها لبناء الجسر الذي سيوصلنا لغايتنا.

 تحقيقتمنعك من  عقبات داخليةما سيظهر ليتم تحريره غالباً في هذا الحقل هو أي 

دخلنا وحكمنا ب ناقدوذلك النضال الدائم مع الصوت الداخلي الهدف حياتك. وإتمام 

تلك األنماط من المثالية والسعي للكمال والنقد الذاتي قد  المستمر على أنفسنا،

يستمر ببث نفس الرسائل  تستمر كمحطة بث راديو يدور في فكرنا طوال الوقت،

طوال الوقت، )أنت لست جيد كفاية، من تظن نفسك، أنت تفعل هذا بشكل خاطئ 

تستطيع من تجاوز المسائل المتعلقة  إلى أنواااا(، تماماً، ال يمكنك فعل هذا وهكذاا

في داخلك، لن تصل إلى الفخر العبقري والحقيقي بمن تقدير الذات باالستحقاق و

تكون وبما أنت عليه، هذا ليس تكبراً أو ذلك الفخر المغرور بل حس بالقوة الداخلية 

ليها بوعي ثوري من الفردية التي تحملها والتي علينا جميعاً أن نعترف بها ونصل إ

 .في حياتنامستوى آخر جديد 

في الطب الصيني، يرتبط هذا الحقل أيضاً بموضوع "األب"، ويمكن أن يرتبط أحد 

جوانب هذا النمط بتجربة طفولتك معه. قد تتحرر مشكالت من عالقتك السابقة 

 بوالدك عند تنظيف هذا الحقل، لكن قد ينطوي األمر على أكثر من هذا. 

والدك بأن يكون الشخص الذي ينقل إليك الشعور بالقوة والسيطرة في حياتك ي عنى 

الشخصية. إن كان بعيداً أو غائباً أو إن امتنع عن الثناء عليك، فسيظهر في حياتك 

الراشدة ذاك التوق القديم إلى أن تجعل والدك فخوراً بك على هيئة مشاكل تتعلق 

في أعماقك. يمكن لذلك أن يؤثر بشكل بتقديرك لذاتك، وفقدان الشعور بالكمال 

مباشر على كيفية سعيك نحو غايتك. يؤثر تنظيف هذا الحقل على أكثر من مجرد 

معالجة مشاكل طفولتك مع والدك. يرتبط هذا الجزء من طاقتك أيضاً بما يسميه 

الطب الصيني "الفردوس" أو السماء. إذا كنت تنظر لحياتك من أعلى، يمكنك رؤية 

لكبيرة وتحديد ما هو أكثر أهمية وقيمة للتركيز عليه في هذه المرحلة من الصورة ا

الزمن بسهولة أكبر. يمكن أن يؤدي تنظيف هذا الحقل إلى تحسين قدرتك على 

امتالك وعي منفتح والرؤية على المدى البعيد. بامتالكك هذه الحالة العقلية يمكنك 

 قق غرض حياتك وقدومك إلى هنا.وتح .د الذي التزمت به أمام روحكهأن تفي بالع
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 واألصالة / الموثوقيةالمصداقية

من القداسة في حياتك. يمكن  شيء" هو الشعور بجنةمن المعاني األخرى لـ"ال

لهذا أن يعني أن تكون شخصاً روحياً، لكن يمكن أن يرتبط أيضاً بالشعور بالحرية 

 لتعيش حقيقتك، وأن تكون أصيالً. 

لك بشعور من تقدير الذات أو الكمال، فقد يتسبب ذلك  إذا كنت تكافح من أجل

ومن  مجرد أمر بعيد المنال بدوما يغالباً حقيقتك دائماً  العذاب، كما لو أن عيش

، لديك . يمكن أن يؤدي تنظيف هذا الحقل إلى ظهور فجر وعّيٍ جديدالصعب تحقيقه

 .تماماً كما أنت اآلن فيه الكفايةبما  وأنك جيد بالفعل

شيء مفقود فيك ا تتمكن من الوصول إلى مستوى من المعرفة بأنه ال يوجد عندم

بالفعل، أنك ال تعاني نقصاً بطبيعتك كشخص، فيمكنك أخيراً أن تشعر بالراحة في 

ك الحقيقية. هذا النوع من التحرر يمكنه نقلك إلى مكان تشعر ذاتأعماقك وأن تكون 

 .فيه بأنك عدت إلى المسار الصحيح في الحياة

على الرغم من أن اإلحساس بمثل هذا الوعي المنفتح مفيد إال أنه يوجد جانب 

سلبي أيضاً. ي عد تنظيف هذا الحقل مفيداً جداً لألشخاص الذين لديهم حساسية 

 شديدة ألنهم منفتحون كثيراً. 

في هذه الحالة، هذا يعني أنهم يتأثرون جسدياً بطاقة األشخاص واألماكن المحيطة 

 بهم. 

كنك أن تكون حساساً للغاية ألنك ولدت هكذا أو أن تجارب الحياة جعلتك على هذا يم

 النحو. 

في كلتا الحالتين، قد تمتلك صفة يسميها الطب الصيني "هزيل الجلد"، وتميل إلى 

متكررة مثل عدم الراحة ذلك نتائج قة المحيطة بك بسهولة. قد تكون امتصاص الطا

 .اسية تجاه البيئةالجسدية أو الحساسية أو الحس

هؤالء األفراد قد يعانون من أنواع مختلفة من الحساسية أو من شعور بعدم االرتياح 

 .بشكل مربك والثقل في جسدهم

من القلق. يمكن أن يجعلك محافظاً على مستمر يمكن لهذا أن يؤدي إلى تيار خفي 

الحشود تجنب أو قد ت والمغامرة للغاية ألنك تخشى المخاطرة ومحدودة حياة ضيقة

 . لتجنب أن تشعر بأنها تطغى عليك وتغرقك المواقف االجتماعيةأو 

الخاصة قد يتسبب ذلك بسوء فهم مع اآلخرين الذين قد يسيئون فهم آليات التعامل 

للغاية وتريد كل  حب للسيطرةأو م  تحفظم  شخص بك ويحكمون عليك على أنك 

 على طريقتك. أن يكون شيء 
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. لتدارك حساسيتك والتعامل مع تجاربكأن هذا مجرد محاولة منك ما ال يفهمونه هو 

لك، يصبح من المستحيل أن تشعر بأنك المستمر وعندما تشعر بانتقاد اآلخرين 

 .تملك اإلذن بأن تكون نفسك الحقيقية

 

 ئرالتعافي من الخسا

 ". واألسى  يصف الطب الصيني المشاعر المرتبطة بهذا الحقل بـ"الحزن

فإن المفهوم الكامل ينطوي على أكثر من مجرد وفاة شخص ما أو فقدان ومع ذلك، 

عالقة حب وهو عادة تعريف الناس لـ"الحزن" في أذهانهم. ما يمكن تنظيفه في هذا 

كنت بصدد عملية  والمواقف حيثالحقل يتعلق بأي خسائر تعرضت لها في حياتك، 

 .التعافي والتخلي والمضي قدماً 

نوعه في كيفية مروره بحالة الحزن، وال يوجد قواعد حول المدة  كل واحد منا فريد من

التي سنستغرقها في الوصول إلى الطرف اآلخر من الرحلة. ومع ذلك، فإنه ليس من 

غير المألوف أن تتمهل عند نقطة معينة من الطريق. بعض الناس يواصلون النظر إلى 

 بالقول تعذيب أنفسهم الندم على الخسارة ويواصلون شعور الماضي مع الخلف و

مور على نحو أفضل. األأو يقوموا ببطريقة ما أنه كان من الممكن أن يمنعوا الخسارة 

، على سبيل المثال: لو أني لم أقل ذلك... لو أني نهاية لهيمكن أن يكون الندم ال و

حاولت بجدية أكثر فحسب... لو كنت شخصاً أفضل... لو إني استمعت إلى 

 ...حدسي

تنظيف هنا أن يساعدك في التخفيف من النظر إلى الوراء رويداً رويداً، بدالً يمكن لل

 من ذلك، ستنتقل إلى األمام وتركز على استخدام ما تعلمته من التجربة السابقة

 لجعل مستقبلك أكثر جودة.  منذ اآلن ومن هنا

زء من عندها وحين تنظر إلى الوراء، ستشعر بامتنان عميق لكيفية إثرائك لهذا الج

. بكثير ك شخصاً أعمق وأكثر حكمة وأقوىتجعلا حياتك، بما في ذلك الخسارة ألنه

 . وعدم التعلق على قدرتك على التخليبطرق أخرى يؤثر تنظيف هذا الحقل أيضاً 

الخسارة، فيمكن أن تخاف من السماح لنفسك بالشعور الشعور بإن كنت تعاني من 

ون شديدة، وستكون غارقاً وعاجزاً عن التغلب بالحزن حقاً. قد تظن أن المشاعر ستك

عليها. أو قد ترى في الحزن عالمة على الضعف، وبالتالي تنأى بنفسك عن 

مشاعرك وتحاول الم ضي في الحياة. ولكن هذا ال يجدي نفعاً أبداً. هناك دائماً ثغرة 

نب ، لذا إن حاولت تجخلق أي حاليال  تجاهل وعزل المشاعر وتجنبهافي روحك. ال

تتحكم تجرب أن تسيطر وانفعاالتك ستتقلص طاقتك بطرق أخرى أيضاً. بينما أنت 
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، في فرحنفسك عن ال عزلوب عدك عن اآلخرين وت وقسوتك بمشاعرك تزداد صرامتك

 .النهاية حتى صحتك يمكن أن تتأثر

يجب احترام الحزن. يمكن لعملية الحزن أن تقودك إلى مكان ال يمكنك تخيله عندما 

يأتي بعد أن تسمح لحزنك أن يتواجد هو  تيال هديةاأللم. ال تائهاً في شعوركون ت

ليس وجعلك أكثر حكمة  وأغنى تجربتك وروحك بالفعل كسبته منها ذيلل نتباهاال

 .ها في مرحلة معينةحدوثوبفضل  هافضلعن الخسارة بل ب عوضاً 

 

 تنظيف حقل المعدن

م اسأل عما إذا كان هناك شيء يجب مجدداً، تأكد أنك ال تزال في حالة توازن، ث

تنظيفه في حقل المعدن. إن حصلت على "نعم"، ابدأ التنظيف، إن حصلت على 

 .التكاملوهي "ال"، انتقل إلى الخطوة التالية فوراً: 

نفعاالت ا يوأن تولي اهتماماً أل بندولتذكر أن تثق في اإلجابات التي يعطيك إياها ال

 .ن لها عالقة مع التنظيف حتى إن كنت ال تفهمه. افترض أطفيفة وسريعة تحدث

 

 

 

 

، لن يكون هناك المزيد من الحقول الشخصية لتنظيفها، بمجرد تنظيف حقل المعدن

: التكامل والترسيخ، هذا ألنه على وهما لكن هناك خطوتان أخيرتان قبل االنتهاء

بالفعل تغيير عميق  الرغم من أنه ال يبدو أن شيئاً يحدث خالل التنظيف، إال أنه يوجد

كانت طاقة الشخص تتحرك وتنتقل وتتحرر  فقد وهام يحدث بشكل غير مرئي.

على كل م الطاقي رصة للتغييرات لتتكامل في نظامهوتعالج. من المهم خلق ف

مستوى، ومن ثم ترسيخ الشخص للتأكد من تركه حاصالً على شعور بالكمال 

 .مجدداً  في جسده وروحهوالتجذر والتركيز 

خطوتان ضروريتان دائماً، لذا ال داعٍ للتساؤل عما إذا كان أو التجذر  التكامل والترسيخ

 .يجب القيام بهما أم ال، كما فعلت في تنظيف الحقول الستة السابقة

 

 

 الخطوتان األخيرتان من التنظيف
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 التكامل

تماماً كما تفعل عندما تقوم بالتنظيف. هذه المرة، ضع  بندولابدأ ببساطة بأرجحة ال

، تابع أن يحدث اآلن ما هو ضروري لتحقيق التكامل في اعتبارك أنك تسمح بكل

 .إلى أن العملية قد اكتملت بندولحتى يشير ال

كامل، ال تتخيل النتائج أو تنوي تغيراً تال تحاول جعل طاقة الشخص اآلخر تيجب أ

 معيناً. القيام بذلك سيؤدي إلى إجبار للعملية، مما سيوقف األمور على الفور.

 .بذلك بندول. ثق بأنه عندما يكتمل سيعلمك الاآلن(كامل يحدث الت )ق ل لنفسك أن 

ال تزال حاضراً. عندها لن يكون التكامل  أي أن تكونإن كنت تستطيع القيام بذلك، 

ناجحاً فحسب، بل قد تشعر به أيضاً عند حدوثه، ويمكن أن تكون هذه تجربة لطيفة 

 .جداً 

 الترسيخ

وضع التنظيف كما المعتاد. بساطة وابدأ بب بندولحتى تسمح بالترسيخ، احمل ال

 ليس عليك فعل شيء لجعل األمر يحدث.  تذكر

وابَق واعياً  ويتجّذر من جديد اآلن(  يترسخالطاقي نظامهم )أن  فكركأبق في فقط 

 . بندوللما تشعر به مع تأرجح ال

مع بعض الناس، قد تالحظ سروراً وهمهمات مبتهجة. إحساس بأن عملية الترسيخ 

ت علمك بأنك انتهيت.  لبندول وسترى تغيراً في حركة ا، دث لهم بسرعة وسهولةحت

مع آخرين قد ال تشعر بأي شيء، أو قد تشعر أنه ليس من السهل وصولهم لحالة 

الترسيخ. في هذه الحالة، قد يأخذ األمر وقتاً قبل أن يشير الرقاص أن آخر جزء من 

 .الجلسة قد انتهى

، سنناقش ما يجب فعله بعد ةالتالي قرةالتنظيف. في الف تهاني لك، أنهيت عملية

 .عملية التنظيف وما أهم شيء يجب أن تعرفه من هنا

 .التنظيف ألحد ما

 مشاركة مشاعرك وانفعاالتك

عندما يتعلق األمر بإجراء محادثة عما شعرت به خالل عملية تنظيف لصديقك، أمامك 

 :خياران



46 
 

© Sandy Kaboul Bittel  International 
   Lila Lotus School Germany                                                        جميع حقوق المادة العلمية محفوظة              

          

تما تقومان بعملية التنظيف وتتناقشا باألفكار يمكنكما التوقف بين كل حقل وأن -1

والمشاعر واألحاسيس أو االنفعاالت التي شعر بها كالكما بينما هي طازجة في 

 .عقليكما

أو إن كنتما تفضالن، يمكنكما إنهاء كامل عملية التنظيف ومن ثم فور انتهائكما،  -2

 .تجلسان وتتشاركان ما حدث معكما بهدوء

مشاعر تشبه مشاعرك، أو أن شيئاً ما قلته منطقي جداً  قد يكون لدى صديقك

بالنسبة له وأنه كان من المستحيل لك أن تعرفه. يمكن أن يكون هذا معزز ثقة 

بالنسبة لك. على سبيل المثال، ربما ذكرت أنك شعرت ببعض مشاعر القلق الثقيلة 

أن هذا لم يكن تمر عبر وعيك أثناء عملية التنظيف، ويستجيب صديقك لكالمك بقوله 

لّحة في الوقت الحالي. ربما قد  مفاجئاً ألنه قلق للغاية بشأن مشكلة عائلية م 

 .شعرت ببعض موجات اإلنهاك، لتجدهم يقولون لك أنهم يعانون من التعب المزمن

تظهر بعض الذكريات القديمة عند بعض الناس أثناء عملية التنظيف، أشياء لم 

ها متعلقة باالنفعاالت التي كنت تتلقاها في بعض يشعروا بها منذ سنوات إال أن

الحقول. هذا ألنك عندما ت قدم على عملية التنظيف، فأنت تتواصل مع كامل تاريخ 

حياة الشخص وليس فقط الضغوط اآلنية. من نواح كثيرة، قد يكون من المفيد لك 

 .منكما مقارنة ما شعرتما أو فكرتما به أثناء الجلسة

أيٌّ مما شعرت به منطقياً بالنسبة للشخص اآلخر، فهذا ال يعني حتى لو لم يبدو 

أنك لم تكن متصالً بطاقته. الكثير مما نشعر به خالل عملية التنظيف يمكن أن يكون 

له عالقة بكيفية استشعار أنظمتنا للمعلومات. لذا إذا شعرت بوخز في كتفك، لكن 

يمكن أن يكون األمر ببساطة صديقك قال أنه لم يواجه مشكلة في كتفه من قبل، ف

 .أن هذا كان مجرد اختبارك للطاقة وهي تتحرك

تذكر أنه من الشائع أيضاً أال يشعر الشخص اآلخر بأي شيء وأنت تقوم بتنظيفه. 

األفكار  االنتباه ومالحظةخفية وال يعتاد معظم الناس على  التنظيف هو عملية

ا كنت تخضع للتنظيف، فتذكر أنك والمشاعر السريعة. وإذا لم تشعر بأي شيء بينم

 .ما زلت تتعلم

معظم تركيزنا سيكون مصبوباً على تذكر ما يجب القيام به ومتى يجب القيام به، 

. مع تدربك على القيام بالمزيد من عمليات التنظيف ستبدأ بندولوكيفية إدارة هذا ال

قتاً للعمل في مالحظة األحاسيس والمشاعر أو االنفعاالت، حيث يستغرق األمر و

 .على هذا المستوى
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 ة الفيديو الذي سي ريك بشكل عملي كيف تقوم بالتنظيفأصبحت جاهزا لمتابعواآلن 

وبعد ذلك العمل على قصاصة الفرح  على أرض الواقع لنفسك أو لآلخرين الطاقي

 انطلللق... هيا  الخاصة بالدرس...

 

 ساندي كل التوفيق


