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ُشرف القبو، عند قيامك بالتنظيف الطاقي ال تنسى تفقد الساللم، الحمامات، 

المنزل)البلكون( المداخل والممرات، أي مكان تتواجد فيه داخل منزلك، إذا كنت 

 أيضاً. الخارجيم السل وأتسكن في بيت لوحدك وله مدخله الخاص تفقد المداخل 

أن تصعد فوق الخزائن ولكن عندما يشير الدوزينغ  بتفقد كل شيء وبالطبع ال أقصد

ويمكنك اعلم أن النقطة قد تكون في داخلها لنقطة عدم توازن أمام باب الخزانة 

عندها أن تسأل البندول هل تلك النقطة من عدم التوازن أو الخلل: مختزنة في 

الخزانة أم في هذه البقعة التي أقف فيها اآلن واستدارت عندها عصى الدوزينغ، 

قم بتنظيفها من حيث  النقطة فعالً ضمن الخزانة يجيبك بأنوعندما تعلم اإلجابة و

الدوزينغ فوقه إذا كان  عصى أو تمريررير فيمكنك المشي فوقه سأنت، أما ال

  ة.بسهول فوقهايمكنك تمرير عصى الدوزينغ أيضاً اً، والصوفا صغير

طاقة غير متوازنة فإن الدوزينغ  شعأيضاً إذا كان هناك عمل فني كلوحة فنية ي

بشكل متكرر أمامه وفي بعض األحيان قد يلتف غالباً سيتحرك نحو اليمين واليسار 

أمامه، كان لدي عميلة تعمل معالجة نفسية وقمت بتنظيف عيادتها وأثناء 

التنظيف بدأ الدوزينغ يذهب نحو اليمين واليسار أمام لوحتين موجودتين في 

فسألتها من أين حصلتي  والبندول أعطاني أن تلك اللوحات تحتاج لتنظيف المكان

 4اللوحتين؟ قالت لي أن حبيبها السابق الذي انفصلت عنه منذ ن هاتي على

مع ديكور بشكل جميل ألنها تتتالئم  إزالتهاب ترغبوهي ال  شهور قد رسمها لها

، سألتها لماذا انفصلت عنه قالت لي أنه وقد اعتادت عليها غرفة المعالجة لديها

ن من عالجه، وهكذا شخص غير متوازن نفسياً، وأتعبها التعامل معه ولم تتمك

ي بشكل عام
وكيف  مالحظات هامة حول التنظيف الطاق 

ي المكان
 تبدأ وتنهي استشارتك وعملك ق 
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 حبيبها اني منهكانت تلك اللوحات تبث ذلك الخلل وعدم التوازن الطاقي الذي يع

 !طوال الوقت

 التيفنية العمال األو المصنوعة يدوياً شياء األتقتنوا  نولذلك أؤكد عليكم أ

ورسائل  تشعرون بأنها فعالً مصنوعة بإتقان وحب وتحمل طاقة جميلة ومتناغمة

واعية ألنها ستشع بطاقة ذلك الشخص لزمن جميلة وصادرة عن روح  إيجابية لكم

عادة ستشعرون المناسبة حقاً لكم وتلك القطع  طويل جداً ال يمكننا تحديده!

 عندما ترونها أنها تناديكم.

إذا كان لديكم ما تشكون بأمره فتفقدوه اآلن عبر الدوزينغ والبندول، وقوموا اآلن و

أن تقوموا بخطوة التكامل و قطع األثاث تنظيف األشياء ب القيام ل بعدظيفه وأفض  بتن

 والتجذر لها.

بالنسبة لكراج المنزل فإذا كنت تخزن فيه أشياء تحمل ذكريات ما أي شحنات 

أما عادة ال يكون هناك عاطفية مرتبطة بك فقد تقودك عصى الدوزينغ لتنظيفها، 

إذا كان هناك غرفة من غرف المنزل تقع فوقه  إالحاجة لتفقد الكراج وتنظيفه 

فعندها من الضروري جداً تفقد الحقول األرضية المارة في الكراج وخاصة إذا كان 

الكراج تحت األرض ألن عملية الحفر في األرض تخرب مسارات خطوط الحقول 

ب أو األرضية الطبيعية المارة في تلك البقعة لذا تفقدها وقم بتنظيف ذلك االضطرا

الخلل ألن ذلك االضطراب سيشع لعدة طوابق نحو األعلى كما تعلمنا في الدرس 

 الرابع.

اآلن بعد انتهاءك من تنظيف المكان بشكل كامل من عامل الخليل الرئيسي 

ونقاط عدم التوازن والشحنات المتراكمة المتبقية في المكان وتأثير الحقول 

ي الحقول األرضية احمل بندولك االلكترونية والكهربائية واالضطرابات ف

 واسأل السؤال التالي:

 هل الطاقة في المكان تسري بشكل متوازن ومتناغم اآلن؟

 أو هل الطاقة في المكان بحالة تناغم واتزان اآلن؟
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فمبروك تهانينا لقد أتممت عملية كما في الغالب إذا حصلت على نعم 

ولم يتبقى سوى الرتوش أو الخطوات األخيرة   التنظيف الطاقي بنجاح

، وإذا حصلت على ال إلتمام التنظيف والحفاظ عليه والتي ستتعلمها اآلن

متبقي في المكان ال يزال يحتاج  بسيط  شيءفال تقلق قد يكون هناك 

وال بأس من الممكن حدوث ذلك عندما تكون في بداية ممارستك  للتنظيف

 لهذا العمل.

  البندول إسألعندها و

 ؟موجود في الطايق األرضي هذا االضطرابهل 

 ؟في الطابق األول 

 في الطابق الثاني؟

إذا حصلت على أنه موجود في الطابق األول أو عندما تعلم في أي طابق 

 إسأل البندول:هل هذا الخلل موجد في المدخل؟

 هل هذا الخلل موجود في الحمام؟

هو موجود في هذه الفرفة إلى  إسأل عن كل غرفة موجودة فيه هلوهكذا 

، وعندها اطلب من الدوزنغ أن يقودك إلى مكان نعم أن تحصل على إجابة

في تلك الغرفة وإسأل ما إذا كان ناتج عن تراكمات من شحنات الخلل 

وقم عاطفية متبقية في المكان أو من اضطراب في الحقول األرضية 

 بتنظيفه

 :ثم إسأل من جديد ومن

 ومتوازنة اآلن في المكان!!! هل الطاقة متناغمة 

 

 وستحصل على نعم...

 

خذ نفساً عميقاً واحتفل قليالً وانتقل اآلن للتنظيف الطاقي الشخصي 

 للمقيمين.
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 جداً جداً جداً مالحظات هامة 

 حول التنظيف الطاقي الشخصي

 

 

اآلن منزلك مشحون ومليء بطاقة حية ورائعة وهي تسري بتناغم واتزان 

من جديد في المكان لتكون بيئة مغذية ومتناغمة وداعمة وانسجام 

ألصحابه والمقيمين فيه، لكن ال يمكننا أن ننكر أنك أنت وعائلتك أو 

األشخاص المقيمين في المكان معتادين على تلك الترددات القديمة في 

التغيير في حياتك لكن حدوث تريد أن تتغير وتريد بداخلك أنت  مالمكان، نع

طة بنا في معنا جميعاً بأننا نصبح متأقلمين مع الطاقة المحيذلك يحدث 

، ومعتادين عليها منزلنا أو مكان عملنا لدرجة أننا مرتاحين لها ولوجودها

تلك الطاقة حتى وإن كنا نعلم أن هنالك عدم تناغم أو خلل أو ركود في 

 ما نسميه حياتنا، إنهاالمحيطة بنا وركود أو تكرار لحلقة معينة في 

لكمفورت زون تبعنا! أي المكان الذي اعتدنا التواجد فيه ويصعب علينا ا

تغييره أو الخروج منه! هذا ما يمنعنا من التغيير ويخلق تلك المقاومة بداخلنا 

اتجاه التنظيف الطاقي أو غيره من األشياء التي نعلم بداخلنا وبعقلنا 

 الالواعي بأنها فعالً ستحدث تغييرات في حياتنا.

يتوقفون عن التنظيف أو ال يقومون بإتمامه أو يقاومونه ا يجعل البعض هذا م

ر أنفسنا واألفراد المقيمين لتلك الذبذبات ويرفضونه ولذلك علينا أن نحض  

االنتقال لها أيضاً وهذا سبب تعليمي لكم نمهد لهم أيضاً ووالتغييرات العالية 

استمراركم للقيام بالتنظيف الطاقي الشخصي أوالً وإصراري على 
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بتلك األنماط القديمة من الطاقة في  بالتعلق بممارسته حتى ال تقعوا

داخلكم وفي المكان من حولكم وتتمكنوا فعالً من كسر تلك الحلقة 

فعالً والخروج منها والتمكن من القيام بالتنظيف الطاقي للمكان واالستعداد 

ث وكم األشياء األحداتسارع الستقبال التغييرات التي ستحدث بعد ذلك و

 التي ستأتي بعد التنظيف.

لذا من الجوهري تنظيف األشخاص بعد تنظيف المكان، أو قبل تنظيف 

القيام بالتنظيف الطاقي الشخصي بعد   فضلالمكان، لكن أغلبكم سيُ 

بالتنظيف  متنظيف المكان لذا في حال لم يسعفكم الوقت يمكنكم القيا

لي لكن ال تأجلوه أكثر من يوم أو عن بعد أو في اليوم التاالطاقي لهم 

 يومين بعد التنظيف.

 

اآلن عندما تكون انتهيت تماماً من التنظيف الطاقي للمكان من الداخل ولألفراد 

  ؟!الخارجي المقيمين فيه، ماذا عن المحيط

ماذا لو كان هناك أشياء وعوامل خارجية من الجيران أو من برج إرسال بقرب 

بالقرب من مشفى أو سجن أو محطة أو ارع مزدحم العيش بشمن المنزل أو 

هناك عدد كبير من العوامل الخارجية التي من ف! من العوامل شرطة أو غيرها

الممكن أن تكون سبب في عدم ارتياحك في منزلك، لذا من المهم إحاطة منزلك 

من الخطوات تماماً في التنظيف  الخطوة األخيرةسيكون . وهذا بحقل طاقي واعي

 مل للمكان.ااااالتنظيف الطاقي الكا لكم ستقرؤنها بعد قليل التي تلخص التي

الحقل الواعي ال يعني أننا سنغلف منزلك بغالف عازل بشكل محكم كما 

نغلف هدية، بل سنتخيل نور ذهبي براق وساطع كفلتر يشع من منزلك 

 ويحيط به، 
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نه يسمح فقط وهذا الفلتر يقوم بتصفية أي عوامل قد تكون مؤذية لك، لك

مفيداً لنضجك الروحي من تلك  بما يمكنه أن يكون جيداً لتطورك ونموك و

التجارب بالمرور، فكما نعلم جميعنا هناك العديد من التحديات الصعبة في 

  حياتنا التي نرى بعد اجتيازها كم كانت جوهرية وثمينة لتطورنا ونمونا.

 

صغير يشع في مركز منزلك ولخلق ذلك الحقل الواعي، تخيله يتشكل كنور 

 ثم شاهده يتسع ويكبر أكثر فأكثر ليشمل ويغطي مليكتك بأكملها.

ولكن يمكننا تحويل هذه الخطوة لتجربة جميلة لك ولمن تعمل معه تنهي 

تأمل صغير عوضاً عن ذلك سأقدمها لكم على شكل بها استشارتك، ولذلك 

بهذه الخطوة  وسأقودكم عبره عبر تسجيل صوتي لي ليساعدكم للقيام

وتعليمكم كيف ستقودون من يعمل معكم عبرها للقيام بها عند انتهائكم 

 من التنظيف بصوتكم أنتم.
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هناك تسلسل  كاملة عند العمل مع العمالء وتقديم استشاراتواآلن 

معين في العمل عليك إتباعه وسأوضحه لك على شكل خطوات متتالية 

 منذ البدء وحتى النهاية فلنبدأ:

إذا  افي استشارة التنظيف الطاقي للمكان هي قياس م شيء نقوم بهأول  .1

 كان هناك طاقة حياة تدخل من الباب الرئيسي أم ال.

البحث بعدها مباشرة عن عامل الخلل الرئيسي الداخلي والخارجي إذا  .2

 .وتنظيفهما كانا موجودين

و ادت للتدفق رئيسي ورؤية ما إذا عالعودة لتفقد الطاقة التي تدخل الباب ال .3

! حيث والشحنات المتراكمة تغادر المكانما إذا كانت الطاقة الغير متوازنة 

أو يشير نحو داخل ستجد الدوزينغ يشير نحو الخارج بدل أن يشير نحو ال

الداخل ثم الخارج ليريك أن هناك طاقة جديدة تدخل المكان والطاقة 

قى بخط مستقيم لُيريك يبس المتراكمة والشحنات الزائدة تغادر المكان أو

 من التنظيف والعمل. كثيربأن المكان يحتاج لل

العاطفية الشحنات تقبع بقايا ابحث عن نقاط الخلل في جريان الطاقة حيث  .4

وغير متوازنة وقم بتعيين مكانها ثقيلة راكدة المتراكمة التي تحولت لطاقة 

 .ن كثيرةثم قم بتنظيفها مباشرة إذا لم تك عبر استخدام ستيكر صغيرة

نقاط في كل غرفة اطلب من العميل استخدام  4عندما ترى وجود أكثر من  .5

أن يجرب االستعانة بمالئكته أو  وأطريقة الملح االنكليزي والكحول 

 .أو االثنين معاً  االستعانة بالنور اإللهي إلعادة التوازن لتلك النقاط

كل النقاط التي تفقد  بعد قيام عميلك بالتنظيف الطاقي في اليوم التالي .6

قمت باكتشافها ما إذا كانت التزال موجودة أم ال، وإبدأ بتنظيف النقاط التي 

نقاط توقف ألخذ استراحة وال  4التزال موجودة وبعد االنتهاء من تنظيف 

 .ثم أكمل العمل تنسى قياس طاقتك قبل كل تنظيف

كم عدد مع الوقت ستتعلم كم الوقت والجهد الذي تحتاجه أثناء التنظيف و .7
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دك على هذا يعاالنقاط التي يمكنك تنظيفها في اليوم الواحد وستحدد مو

 .والتي من المفضل أن تكون على مدار عدة أيام متتالية األساس

إذا كنت تحتاج  بعد كل تنظيفواآلن بعد االنتهاء من تنظيف النقاط عليك  .8

أن تقوم بجلسة من التنظيف  أيام إلتمام التنظيف أنصحك 3ألكثر من 

الطاقي لألشخاص المقيمين في المكان وليس بالضرورة جميعهم في 

 نفس اليوم بل فقط من انتهيت من تنظيف غرفته.

قد تحتاج لثالث أيام إلنهاء نقاط الخلل في بداية تدريبك، وعندها يمكنك  .9

نية في االنتقال لتنظيف الحقول الكهربائية الصادرة عن األدوات االلكترو

حوالي  أيضاً  قيمين، وقد تحتاجالمكان التي تؤثر بشكل سيء على الم

 أيام وربما أكثر بحسب عدد المقيمين! 3و ربما اليومين أ

بعد االنتهاء من تنظيف نقاط الخلل واألدوات اإللكترونية والكهربائية .10

رؤية  يمكنك البحث عن خطوط الحقول األرضية الغير متوازنة في المكان ثم

وتقييم أي من تلك الخطوط تقع في مكان قد يؤثر وجودها فيه بشكل 

سيء على أصحاب المكان وتقوم بتنظيفها وقد تحتاج من يومين لثالثة أيام 

 أيضاً.

.واآلن في بعض األحيان عند تقديم استشارة في الفنغ شوي متكاملة 11

عالية على األشخاص جداً  له تكلفةفإن التنظيف الطاقي الكامل قد يكون 

هنا عليك غير قادر على إتمامه على عدة أيام متتالية أنت ال زلت ربما  أو 

الشخص من  التصرف بحكمة وقد تختار أن تقوم فقط بتنظيف غرفة نوم 

نقاط عدم التوازن والحقول األرضية وتنظيف عامل الخلل الرئيسي وأيضاً 

وتكتفي  التنظيف الطاقي الشخصي لهو األدوات الكهربائية التي تؤثر عليه

ألنه سيمنحه دفعة من الطاقة عالية وشعور باالرتياح يجعله يثق بك بذلك، 

في عدد من الحاالت رأيت أن الكثير من النقاط ويكمل العمل معك بحماس و

وفي بعض األحيان جميع النقاط كانت تختفي تماماً بعد إتمام تغييرات الفنغ 

ء لألثاث للعناصر الخمسة وعناصر الحياة وطاقة شوي الكاملة من الطال

األنثى والذكر في المكان مع التنظيف باستخدام طريقة الملح االنكليزي 
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فقط عند القيام وذلك والكحول، لذا ال بأس أن تقوم فقط بتنظيف ما قلته 

ترتيبه وغيرها من  وأالتي تتضمن تغيير الطالء واألثاث  باالستشارة الكاملة

وبعدها يمكنك تفقد طاقة المكان بعد إتمام تلك التغييرات ورؤية التغييرات 

حالة الطاقة الموجودة في المكان بعد تلك التغييرات وما هي النقاط 

المتبقية وتنظيفها فغالباً سيكون عددها ربما نقطتين أو نقطة واحدة في 

  ،الغرفة أو ال شيء كما قلت

فقط بالتنظيف الطاقي  وفي بعض الحاالت يحدث العكس وهو االكتفاء

الكامل لألشخاص الذين ليس لديهم القدرة على القيام باستشارة الفنغ 

بعد في جميع األحوال لكن  شوي الكاملة أو أي تغييرات في الوقت الحالي،

مرور سنة سيحتاج المنزل لتفقد طاقي من جديد لرؤية ما إذا كان هناك 

نقاط المعتادة كالنقاط على وخاصة ال نقاط خلل حدثت أو تكونت مع الوقت

 السرير.

لقد وجدت أن المكان يحافظ على توازنه لفترة أما بالنسبة للنقاط األخرى 

الجيد تفقد  منلكن ما لم يحدث شيء قوي ألصحاب المكان وجداً طويلة 

 طاقة المكان مرة كل سنة ورؤية ما الذي تغير والعمل عليه عند الحاجة.

يام وأنصح أن تكون التنظيف الطاقي للمكان بعد بضعة أ. بعد انتهاءك من 12

 أيام متتالية لرؤية الفروقات بشكل واضح جداً بعد التنظيف، 

 ولك واسأل السؤال التالي:دنباآلن احمل 

 المكان تسري بشكل متوازن ومتناغم اآلن؟ يهل الطاقة ف

ي قإذا حصلت على نعم فمبروك تهانينا لقد أتممت عملية التنظيف الطا

 بنجاح، وإذا حصلت على ال فعليك أن تسأل السؤال التالي:

 هل هناك شيء متبقي في المكان ال يزال يحتاج للتنظيف؟

 ستحصل على نعم، واآلن إسأل هل هذا الخلل موجد في المدخل؟

ق األرضي أو في الطابق األول أو في الطابق بهل هو موجود في الطا

 الثاني؟

ل عن كل غرفة هل هو موجود في هذه عندما تعلم في أي طابق إسأ
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نغ أن يقودك إلى ي، وعندها اطلب من الدوزرفة إلى أن تحصل على إجابةالف

مكان الخلل وقم بتنظيفه ثم إسأل من جديد هل الطاقة متناغمة ومتوازنة 

 اآلن في المكان!!!

 

 في بداياتك أو وكما قلت قد يحدث ذلك فقط على نعم...بالتأكيد  وستحصل

 في السنة األولى لقيامك بهذا العمل.

 

وفي أصحاب  عندما تتأكد أن الطاقة اآلن متناغمة ومتوازنة في المكان

حان الوقت بعد أن تكون قد قمت بالتنظيف الطاقي للقاطنين فيه المكان، 

ن المكان والمكان فكيف نقوم لصنع فلتر حماية لك أو للعميل ومن يسك

 ذلك،ب

وستحصلون عليه بصوتي عند مع أصحاب المكان سنقوم بتأمل صغير 

 انتهائكم من قراءة هذا الملف.

 

 

 

 

 كل الحب والتوفيق... 

 ساندي


