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النوع الثالث من التأثيرات الضارة التي ستعمل على تنظيفها في التنظيف الطاقي 

نمتلك تلك  الغير مرئية للتكنولوجيا، جميُعنا التأثيرات الضارة للطاقةللمكان هي 

التكنولوجيا الجميلة من حولنا التي تجعل حياتنا سهلة وممتعة، التلفزيونات، 

الكمبيوترات وغيرها الكثير من و واالنترنت الالسلكي الهواتف الذكية والتطبيقات،

وهذا أمر جيد، ألنه يدل على أننا نتطور  مواألدوات والتقنيات التي تزداد يوماً بعد ي

ونحاول تحسين وتسهيل حياتنا مع ازدياد السرعة ومتطلبات الحياة والعمل في 

بدرجة  طوريت ونظامنا الطاقي هذا العصر لكن يمكننا القول أن جسد اإلنسان

تطور التكنولوجيا وفي تزايد سرعة إيقاع الحياة ككل ليس  عن وسرعة ُمختلفة

نه غير التالي فإتلك التغييرات وب لديه فرصة كافية للتعامل بالسرعة المطلوبة مع

والتأقلم بعض تأثيرات التكنولوجيا والتغُير  التعود بنفس السرعة علىقادر على 

 بنفس سرعة تطورها وتغُيرها!معها 

اث التي يتم إجراؤها حول العالم عن تأثير التكنولوجيا على هناك العديد من األبح

نظام اإلنسان والُملفت باألمر أن بعضها أكد وجود تأثيرات ُمدمرة على نظام وصحة 

اإلنسان خاصة على المدى البعيد والبعض أكد أنها آمنة تماماً وال تؤثر بشكل 

نعلم ما إذا كان تم  والحقيقة الوال ُتشكل أي مشكلة سلبي على نظام اإلنسان 

 تمويل تلك األبحاث من نفس الشركات التي تصنع تلك التكنولوجيا وتبيعها لنا!!!!

ُتشع حقول  الكهربائيالتيار عمل باستخدام كل تلك التقنيات واألدوات التي ت

كهرومغناطيسية بدرجة ُمعينة، وبعض األدوات كفرن المايكرويف و والهواتف الذكية 

 ._مايكرويفيدعى _بالصدر أيضاً إشعاع أو الخليوية، تُ 

 الدرس الخامس

تنظيف التأثير الناتج عن الحقول الصادرة عن األدوات 

ونيات  الكهربائية وااللكير
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تلك اإلشعاعات واألمواج الغير مرئية الصادرة عن تلك األدوات ُتوتّر النظام الطاقي 

وألننا ُمحاطين بتلك  ،بطرق ُمختلفة لإلنسان وُتسبب ستريس أو ضغط عليه

 قت في المنزل والعمل األدوات من حولنا طوال اليوم والو

 !من التوترمستمرة خلفية فإننا نعيش مع 

لكن األخطر في األمر أننا اعتدنا عليها على أنها أمر طبيعي علينا تحمله  

 والتعامل معه وتقبله بطريقة أو بأخرى.

لكننا ننسى وكأننا نضع موسيقى خافتة في المكان ونسمعها طوال الوقت  

 .وجودها ونتعود عليه كأي صوت ضجيج في الخلفية

أن كل شخص فينا لديه درجة ُمختلفة من الحساسية ما عليكم فهمه ومعرفته 

لبعض األشخاص تلك التأثيرات ليست ملحوظة وتكاد  لتلك اإلشعاعات والحقول،

تكون الشيء!. وللبعض تلك التأثيرات غير قابلة لالحتمال لدرجة أنهم يبحثون عن 

عة يبحثون عن أرض في الطبي Off the gridطرق للعيش خارج هذا النظام بأكمله 

 ويعيشون بمعزل عن كل تلك التكنولوجيا الزائدة.

لديك سيكون في أية حال، وأياً كانت درجة حساسيتك لتلك اإلشعاعات والحقول، 

 .يمكنك تنظيفهنعم : اآلن القوة والعلم والحل وشيء يمكنه فعله اتجاه ذلكمنذ 

 مثال:

ما إذا كانت الحقول الكهرومغناطيسية  ذلك عبر أن تسأل البندول يمكنك معرفة

 EMFالمدعوة ب 

الصادرة عن مجفف شعرك أو هاتفك توتر نظامك الطاقي أم ال ألنها أدوات 

 !وربما كل صباح تستخدمها في كل يوم

 .لنظامك الطاقي ومن ثم يمكنك تنظيف ذلك األثر السلبي الذي تحدثه أو أحدثته

لن تعود موجودة بعد اآلن بل بأنها لن الحقول الكهرومغناطيسية وهذا ال يعني أن 
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 الطريقة بعد التنظيف.أ بنظامك الطاقي بنفس تؤثر بك 

عند قيامك بالتنظيف الطاقي للمكان في كل غرفة إسأل لندخل للجزءالعملي: إذاً 

ما إذا كانت هناك أي أدوات كهربائية تؤثر بشكل سلبي على األفراد المقيمين 

 ك.هنا

إذا حصلت على نعم، فأشر على كل أداة موجودة في المكان وأسأل ما إذا كان 

عطيك ل سيُ ودوالبن هناك حاجة لتنظيف تلك األداة وإذا تلقيت نعم فإبدأ بالتنظيف

 شارة االنتهاء عندما يتم ذلك.إ

من شحنات الحقول الكهرومغناطيسية وعند قيامك بالتنظيف الطاقي للمكان 

والتي تؤثر سلباً على األفراد المقيمين إسأل أيضاً ما إذا كانت  الموجودة فيه

ؤثر سلباً على نظامك الطاقي وتسبب التوتر شبكة الواي فاي في منزلك ت

أم ال فمن الممكن أن تكون ال تؤثر عليك فكما قلت كل فرد  والضغط النفسي لك

منا لديه درجة حساسية مختلفة اتجاه الحقول الكهرومغناطيسية لذا من الجيد 

 أن تسأل وتتفقد ذلك في جميع األحوال.

 

 

 

 

 

 عن الحقول االلكترونية األثر السيء الناتجهنا بالتفصيل كيف تقوم بتنظيف 

 :الموجودة في المكان

أدوات تعمل على أي اختر غرفة من المنزل حيث توجد أدوات كهربائية  .1

الكهرباء، وفي بداية تعلمك وتطبيقك أنصحك بأال تبدأ بالمطبخ، إبدأ بغرفة 

تنظيف الحقول الكهرومغناطيسية كيفية 

ياالصادرة عن التكنولوج  
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أو إنارة  نومك، حيث قد تحتوي فقط على إنارة أو شاحن هاتفك أو تلفاز

أو هاتفك  كجد تلفازابالرغم من أني أنصح بعدم تو على جانبي السرير

على جانبي جميلة صفراء إنارة فقط لكن  الذكي نهائياً في غرفة نومك

في هذه  السرير أمر من الصعب تجنبه ومن الجيد وجوده فإبدأ التنظيف هنا

 .الغرفة

والكترونية تؤثر سلباً أو إسأل بندولك قبل البدء هل هناك أدوات كهربائية  .2

 بشكل سيء على األفراد المقيمين في هذا المكان؟ 

إذا حصلت على نعم، انظر إلى أحد األدوات الموجودة وإسأل هل الحقول  .3

 االلتكرونية الصادرة عن تلك األداة تحتاج لتنظيف؟

ضع في رأسك أنك تقوم إذا حصلت على نعم فإبدأ التنظيف كالمعتاد،  .4

 أو عليك التأثيرات السلبية المزعجة للحقول االلكترونية لتلك األداةبتنظيف 

، ومن الجيد أن تقوم بتخيل أن ذلك الحقل الذي تعمل معه على الشخص

إلى أن يصبح محتوى تماماً فقط  االلكتروني يتقلص ويتقلص ويعود لألداة

ضمن تلك األداة والبندول سيخبرك عندما يتم ذلك وينتهي التنظيف تماماً 

 كالمعتاد.

ل أداة على حدى وأن تقوم بقياس توازن طاقتك بعد كأن تنظف  من المهم .5

وإال ستشعر باإلرهاق وتكون تجربة  كل أداة وأن تتوقف عندما تشعر بذلك،

 كثيفة للغاية عليك.

الطريقة الثانية هي ببساطة سؤال أداة الدوزينع أو عصى الدوزينغ أن  .6

، تقودك لألدوات التي تؤثر على نظامك الطاقي بشكل سيء في كل غرفة

وأن تقودك لألدوات التي تؤثر بشكل سلبي على األفراد الذين تقوم 

 بالتنظيف الطاقي لمنزلهم عندما تعمل على تنظيف منزل عمالء لك.

من أصعب األشياء أثناء تعلم القيام بالتنظيف هو تعلم قد يكون 

احترام مدى قوة تجربة االنفتاح الواعي واالتصال المباشر الواعي 

والعمل معها، فال تحاول  بنا المحيطةر مرئية بالطاقات الغي

 وال االستخفاف باألمر.وأخذ طرقات قصيرة االختصار 
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النوع اآلخر من الحقول التي يمكن إلى جانب الحقول االلكترونية من الجيد تفقد 

هي إشعاعات المايكرو ويف وأن تؤثر بشكل سيء أو سلبي على أصحاب المكان 

الطريقة الصادرة عن الهواتف الذكية والكمبيوترات والتابلت وأفران المايكرو ويف، 

 متطابقة تماماً لكن السؤال هنا يتغير قليالً كالتالي:

 الصادر عنهل إشعاع المايكرو ويف عند تفقد فرن مايكرو ويف عليك أن تسأل: 

األثر السيء الذي يحدثه على األشخاص يحتاج لتنظيف  فرن المايكرويف هذا

 الذين يستخدمونه؟

هل أنا أتأثر بشكل سيء أما عند تفقد كمبيوترك أوهاتفك الذكي عليك أن تسأل: 

 من اإلشعاعات الصادرة عن هاتفي؟

)اسم  لتفقد جهاز العميل أو شخص آخر عليك أن تسأل: هل يتأثر الشخص

 عن هاتفه؟الشخص( بشكل سيء من اإلشعاعات الصادرة 

 .إذا حصلت على نعم فقم بالتنظيف 

 

 

 

 

 

 تنظيف إشعاعات المايكروويف
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بتوب والهاتف كالكمبيوتر والالبالنسبة لألشياء التي تستخدمها بشكل مستمر 

قبل تنظيف  عليك الذكي، قد ترغب باختبار وتفقد الكم الذي تؤثر به تلك األدوات

 مثال: ذلك األثر،

على مسافة من كمبيوترك وامنح نفسك _ احمل عصى الدوزينغ الخاصة بك وقف 

مسافة جيدة إذا لم يكن هناك مساحة فاذهب للغرفة المجاورة أو المدخل أي 

 أمتار إذا أمكن. 5ابتعد لمسافة 

_اخبر عصى الدوزينغ أن ُتعلمك أو تشير لك عندما تصل للنقطة التي يبدأ فيها 

 .ر بكالمحيط باألداة والصادر عنها بالتأثي االلكترونيحقل ال

 

_ واآلن امش ببطئ وأنت تحمل عصى الدوزينغ نحو كمبيوترك، وعندما تنحرف 

عصى الدوزينغ ستعلم أنك كنت بدءاً من هذه النقطة أو الخط والمجال أنت تتعرض 

لتأثيرات سلبية وسيئة من الحقل االلكتروني المحيط بتلك األداة والذي يضغط 

ئ إلى أي مدى يمتد هذا المجال ، وقد تتفاجعلى نظامك الطاقي وُيَوتُِرك

 االلكتروني.

عندما ، ال يمكنني وصفه الحقيقة تنظيف تلك األدوات شيء له أثر قوي للغاية

والذي كنت حقاً أعاني من تأثيره علي كنت أتدرب على تنظيف هاتفي ألول مرة 

وال أستخدمه إال ألغراض تخص  كثيراً  لدرجة جعلتني أقلص ساعات استخدامي له

 ، كان مجرد أن امسكه لمدة عشر دقائق متواصلة أشعر بخدروللضرورة عملي

صابعي، بالطبع جربت الكثير من األشياء واشتريت وألم في يدي وأفقد الشعور بأ

قالدات األورغون واألورغون واألورغونيت واألشكال الهندسية والُلصاقات التي من 

 انتبه
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فدني حقاً على لم تُ  ةحقيق المفترض أن تحمي من أثر تلك اإلشعاعات لكنها

 ،المدى الطويل

لم أكن قادرة على معرفة اآلن وركته معكم اوألني وقتها لم أكن قد وصلت لما ش

 إحساسي خالل سوى من ما إذا كانت تلك األشياء تعمل بشكل ملموس أم ال

يفرض ذلك كان ، أو كانت تعود بعد فترة واألعراض التي لم تتغير ومعرفتي الصافية

طبيعة عملي، أن استمر بتأريض نفسي طوال الوقت عبر الذهاب علي بسبب 

أياً ، مرة كل يومين للغابة والمشي أو الوقوف حافية القدمين لمدة عشرين دقيقة

فكان أمامي وإال لن أتمكن من إتمام أعمالي واستخدام هاتفي، كانت الظروف 

وهذا ما كنت خيارين إما تأريض نفسي بشكل متواصل أو التوقف عن العمل لمدة 

في حياتي ال تتخيلون أثرها قلبة نوعية لي  عبارة عن هذا التنظيفأفعله، لذا كان 

 علي!

إلى أن قمت  تنظيف أثر هواتفي وكمبيوتري والتابلتوالحقيقة أني لم أقم ب

المتوفرة في األسواق ولدى أفراد واعين تجربة أغلبية الوسائل المتاحة والطرق ب

للحماية من تلك اإلشعاعات قبل أن أقوم بتطبيق هذه أحبهم واحترمهم جداً 

 وتنظيف هذا األثر فقد ال يكون لدي فرصة لتجربتها بعد ذلك. الطريقة

أسعدتني وخدمتني بشكل ال  ذكرتها لكم قبل قليل التي هذه الطريقة البسيطة

يمكنني أن أعبر عن مدى امتناني له، والمضحك أنه عندما كنت أقيس المدى 

وهذا ما  حول الهاتف، أمتار 3مدار كان على  ، تخيلو أنهر به هاتفي عليالذي يؤث

أمتار أثناء عملي على الالبتوب وإال  3كان يجعلني أبعد الهاتف عني على األقل 

سيكون ذلك مزعجاً جداً لي، والحقيقة وبصدق بعد كل ما مررت به مع هاتفي 

المراجع والكتب التي تحدثت  من عددفي التي قرأتها ث ابحومع تلك المنتجات واأل

 أن يكون الحل بهذه البساطة،وأصدق في البداية عن هذا األمر لم أتوقع 

  !ههههههه

بعد دقيقة  ألول مرة، تأثير هاتفي علي وسأخبركم بما حدث عندما قمت بتنظيف

أي  حول الغابةمن الركض م دورة كاملة تالتنظيف كان زوجي قد أب من بدئي
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وال يزال لديه ثالث دورات عليه إتمامها في طريقه ولم يرني  كم 5 تبلغ مسافة

فنحن نشجع بعضنا على  موجوداً  أتى إلصطحابيوعندما ال يراني ويجدني ي

 الخروج للطبيعة وهو يعلم مدى أهميةوالخروج للطبيعة بشكل دائم الرياضة 

لي ولذلك عندما يرى أني لم  بشكل مستمر بالنسبة المشي وتأريض نفسيو

ويقول لي أنه ينتظرني وهذا  الداخلي في أسفل المبنىي يرن لي الهاتف آت

حتى وإن كنت أعمل أوقف كل شيء وأذهب إنه بمثابة منبه لي يحفزني للذهاب 

، واعتبره نداء إلهي لمصلحتي ليبالنسبة ة ذلك ضرورألني في وعيي أعلم مدى 

في التنظيف لذا  في عمليةالتي رن فيها الهاتف لكنني كنت في تلك اللحظة 

قررت أن أكمل التنظيف وأنا في الغابة، قلت في نفسي طالما يمكننا القيام ثواني 

، وهكذا أيضاً  بالتنظيف لألفراد عن بعد فيمكننا القيام بالتنظيف لألشياء عن بعد

دقيقة،  20جلست على مقعد في الغابة وأكملت التنظيف الذي استمر حوالي ال

وهل ال  دى الحقل الذي يؤثر فيه هاتفي علي اآلنوعندما عدت قمت بقياس م

مدى  كان محدود تماماً بحدود الهاتف لقد تقلصلكنه و أمتار أم ال  3يزال على بعد 

ليس فقط بأني قمت بقياسه بل تماماً علي السيء التأثير  التأثير واختفى

لم يعد  واألمر ليس أن الحقل االلكتروني لم يعد موجود بل أنهبإحساسي به أيضاً 

الذي كان يؤثر فيه علي  سيءالشكل اليؤثر بنظامي الطاقي بنفس الطريقة وب

، ال تتخيلون مدى فرحي، أن أمسك بهاتفي دون الشعور بالتوتر والضغط سابقاً 

والذي  الذي أشعر فيه في قلبي وعلى منطقة الصدر عندما أمسك بهذا الجهاز،

ألن ببساطة ى السوشيال ميديا، تقليص حضوري علل الرئيسية  سباباألكان أحد 

عندما أجلس أمام  ال تتخيلون ما أحتملهفقد  ،صحتي هي أولوية بالنسبة لي

ساعات وأكثر في  8كمبيوتري للعمل والذي يتطلب ساعات طويلة قد تصل ل

أو عندما اضطر للحديث لوقت طويل مع العمالء والصدقاء عبر  بعض األحيان،

وليس ذلك فقط عندما كنت أبحث عن نقاط  د،هاتفي وتقديم استشارات عن بع

واحدة على الصوفا فقط عدم التوازن في مكتبي لهذه السنة، كان هناك نقطتان 

التي في مكتبي والتي أمسك بهاتفي وأجلس عليها عندما أقوم بتقديم جلسات 

أو الرد على الرسائل أو تفقد حساباتي وما إلى هنالك والنقطة الثانية هي على 
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وقبل تنظيف تأثير هاتفي كتبي الذي أجلس عليه أمام الكمبيوتر للعمل! كرسي م

النقطة  علي في فترة اختباري لتنظيف النقاط الغير متوازنة في المكان كانت تلك

من فقط  التي تعود مجدداً للظهور بعد بضعة أيام النقطة الوحيدةهي  على الصوفا

 به استخدام هاتفي لي.التنظيف وهذا يدل على مدى الضغط الذي كان يسب

 

 لذا أقول لكم

 

 

 

 

   

في السنوات العشرة الماضية، بدأت تظهر منتجات في األسواق أعلنت أنه 

 الحقول االلكترونية والتأثيرات السيئة للكمبيوترات والهواتف الذكية  دأن تحيمكنها 

 الخ.بحمايتك منها  وتقوم

أو شكل يجب أن تعلقه في  تعليقة معينةفي بعض األحيان هي كريستالة أو 

 
 
يجب أن تلصقه على هاتفك أو  صاقةرقبتك، وفي بعض األحيان هي شيء كالل

أو ركن معين  تضعه بالقرب من األداة أو اختراع كمبيوترك وفي بعض األحيان شيء

بحث وتجارب دامت سنواااااات ي وجدت بعد معاناة طويلة و، والحقيقة أنفي بيتك

 فعالية تلك األشياء  لفهم مبدأ عمل تلك األشياء ومعرفة الحقيقة حول ذلك أن

 ، ومؤقتة محدودة

 ،الذي صنع هذا الُمنتجتعتمد على مستوى وعي ونوايا الشخص  ببساطة ألنها

واألدوات ال حاجة إلنفاق أموالكم عىل الُمنتجات  
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تلك على مستوى عالي من الوعي والنضج، فإن كم معين من إذا كان الشخص 

فيدك لفترة من الزمن انتقل منه لتلك األداة وهذا بالطبع سيُ  والنوايا والقوة الطاقة

 ومن ثم سيتالشى.

لفترة بسيطة من الزمن يمتد لقد وجدت أن معظم تلك األشياء لها تأثير ضئيل نعم 

 .جدوى بالاستخدامها ومن ثم تصبح بال فائدة و

أجد أشخاص يصنعون  يلفتني أكثر عوضاً عن ذلك أني غالباً ماكان لكن ما 

 ويبيعون تلك األشياء وهم على مستوى ضئيل جداً من الوعي!

 من نواياهم الحسنة التي ُيدرجونها في تلك األشياء الصغيرة  يةكموباإلضافة ل

لك ث بُ من طاقتهم هناك، وبالتالي هذا الشيء يَ و منهم ةكثيفأيضاً كمية هناك 

دي التي يعيشونها في كل مرة ترتبعضاً من الدراما الشخصية بشكل مستمر 

 فيها هذا الشيء أو تضعه بقربك.

 ، حاطاً بدرع حماية من الحقول االلكترونيةذا بدالً من أن تكون مُ كهو 

وشحنات أنت حقيقًة تصبح عرضة لتلك التأثيرات الُمزعجة القادمة من شخصيتهم 

 ُتشع من هذا المنتج!مشكالتهم التي 

 نعم... نعم هل تفاجأتم؟

 

خاص من ما ن مفهوم صنع شيء ما وجدته عبر التجربة والبحث المستمر أ

يأتي من فهم سطحي جداً  لديك المفترض أن يقوم بحمايتك أو إصالح مشكلة ما

 جداً للطاقة.
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وعندما كتبت مقالة منذ بضعة سنوات في موقعي القديم السابق تحدثت فيها 

ي واستشاراتي وتحدثت عن سبب عدم استخدامي لرموز الفنغ شوي في عمل

من التعليقات من  العديدبشكل بسيط جداً في أحد فيديوهاتي أثار ذلك  ذلك عن

األفراد الذين استخدموا رموز منتشرة مختلفة وباهظة الثمن وساءت أحوالهم 

ونغسيتهم بعد ذلك أو شعروا بأنهم ال يعلمون ما يقومون به حقاً بل فقط يتبعون 

نتيجة لخوفهم بعد معرفتهم لألخطاء _الفادحة_  أقوال الخبراء المنتشرين

 هذا األمل بأن هذا الرمز سيحل مشكالتهم الموجودة في بيوتهم ويتعلقون ب

حقيقًة فقط عبر استغالل هذا األمل لدى  بسرعة وفعالً عدد من الخبراء ينشهرون

 الناس وإذا لم تتغير أحوالك فأنت المذنب وليس الرموز.

والبعض ينشهرون عبر مهاجمة باقي المدارس وطوال الوقت تجدهم وهم 

ضل وأن طريقتهم فقط هي الطريقة الوحيدة يتحدثون يعتبرون سلفاً أنهم األف

 الصحيحة! وعليك أن تصدقهم هم فقط.

الحقيقة أن المعلمين الحقيقين الكبار حقاً في الفنغ شوي كالماستر الراحل 

ثوماس لين يون وغيره كانوا يتحدثون باحترام شديد عن باقي المدراس ووجهات 

لمدرسة وطريقة العمل ألن نظرها، ويؤكدون على الحرية الفردية في اختيار ا

جميع مدارس الفنغ شوي تسعى بالنهاية لنفس الهدف وهو خدمة اإلنسان 

وجعله أكثر وعياً لمحيطه والطاقة من حوله والعيش بتناغم معها، وهذا ما أجعلني 

أحب المدرسة البوذية بسبب نظرتها الروحية الواعية لذلك، والغريب أن قليل من 

س فنغ شوي رئيسية ومعروفة في الصين نفسها! لكن يعلم أن هناك تسع مدار

 فقط مدرستين حققتا قبول وشهرة ونجاح عبر العالم وهما النجوم الطائرة والتاو.

ولذلك عليكم أن تكونوا أحرار في اختياركم لطريقة عملكم والمدرسة التي 

أن تتبعونها، وأنتم واضحين مع أنفسكم لماذا اخترتم حقاً هذه المدرسة واألهم 

 تجربوا بأنفسكم وتروا ما الذي يعمل وما الذي ال يعمل حقاً.

لطالما تلقيت عمالء وخاصة في السنوات األربعة األخيرة كانوا قد قاموا باستشارة 
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من قبل مع خبراء آخرين مشهورين أو قاموا بتطبيق الباغوا بالطرق المتوفرة على 

ء ذلك الخطأ الذي وجدوه، االنترنت وأصيبوا بالذعر من كثرة ما سمعوه عن سو

والبعض كان قد أصيب بحيرة وتخبط وصداع من كثرة اآلراء المتضاربة التي سمعها 

وشاهدها، فأصيب بردة فعل وغير رأيه وابتعد عن الفنغ شوي تماماً لفترة طويلة 

برغم رغبته الداخلية واقتناعه بأهميته ورغبته في تطبيقه، في الحقيقة حتى أنا 

 صدمت عند مشاهدة فيديوهات بعض الخبراء هههههههنفسي خفت وان

وخاصة أني متقبلة ومنفتحة بطبيعتي واستمع آلراء اآلخرين وال أمنح نفسي 

 الثقة المطلقة بأني أعلم كل شيء بل استمر بالبحث والتجربة والتأكد دوماً 

وحقاً قمت بالبحث والتحقق من مصادر مختلفة ومن الحاالت التي مرت معي 

بأن هناك كم من المعلومات المنتشرة عبر االنترنت ليس صحيح ودقيق وتأكدت 

وشامل حقاً وال تسألوني لماذا ومن أين يأتي هؤالء الخبراء بتلك المعلومات لكن 

يمكن على ما يبدو أنها ربما تكون مأخوذة من كتب أو ترجمات أو دورات قصيرة أو 

أو العالم نظمة ما في الصين هذا الخبير اشترى شهادة ما من مببساطة أن يكون 

وممكن يكون درس فعالً واجتهد لكن هناك بعض األشياء التي نشرها لم تكن 

 على التطبيق واالختبار واالستشارات والحاالت الواقعية؟!تستند 

يصبح مزعجاً قليالً لي بسبب الحاالت التي بدأ في فترة من الفترات كان األمر 

نا ال أحب التقييمات وال المنافسة وال قيقة أوحكانت تأتيني وما أخبروني به 

التدخل في عمل أي شخص آخر ولم أرد أن أصبح جزءاً من تلك الحرب بين 

أنا أول  الماسترات والخبراء المبنية على رفع األنا وتضخيم حجمها أكثر فأكثر لذلك

 نالك!خبيرة في العالم العربي أو أنا الخبيرة الوحيدة القادرة على كذا وما إلى ه

وبصعوبة قررت التوقف عن تقديم االستشارات كالسابق واالنسحاب من 

والعمل على موقعي قليالً واالنتظار وعدم التدخل والمشاركة  السوشيال ميديا

، وألني بدأت أصاب بالعدوى وحمى األنا فلم يكن لدي وقت أصالً لذلك فيما يحدث

أعجبت بهم جميلين أحببتهم وقدمت بعض االستشارات ألفراد ال يخلو األمر لكن 

شخصياً، وبقيت جانباً لثالث سنوات كان لدي في ألمانيا ما يشغلني كفاية لبدء 
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حياتي وعملي من جديد من الصفر وتعلم اللغة األلمانية والدراسة الجامعية 

لهندسة وتصميم الديكور على الطريقة األلمانية التي كنت من المعجبين بها 

ترة، واعتبرت هذه الفترة استراحة وبداية جديدة لبناء الحياة سابقاً وتوقفت بعد ف

التي أحبها هنا أيضاً، و لكن بسبب وصول ذلك إلي ولمسه لي بشكل مستمر 

في العالم العربي فيما يخص علوم الطاقة  ألفهم ما يجري حقاً بحثت قليالً 

لغروب وتوصلت ألشياء ُمضحكة ُمبكية يمكنني إذا أحببتم الحديث عنها ضمن ا

 أيضاً. 

وألني اهتممت وتخصصت بتقديم االستشارات وليس الدورات بسبب استمتاعي 

الكبير والمضاعف أضعاف عند العمل مع العمالء ورؤيتهم كيف يزدهرون ورؤية 

كيف يمكن لنفس اإلنسان )يسحرني دوماً هذا التحوالت في المكان فقد كان 

يصنع من المكان أكثر فقط ببعض من التوجهيات والدعم والعلم والعمل أن 

 (بكثيييييير مما يتصور أنه قادر عليه، ويجعله بتلك الحيوية والتناغم والجمال!!!!

جعل لدي فكرة واضحة وموثوقة لدرجة ما ومستندة هذا العمل على مدار سنوات 

لتجارب على أرض الواقع وبفضل مجهود الكون الجميل الذي وضعني في مواجهة 

تلك التجارب هي  جعلعدد كبييير من الحاالت واألخطاء والنجاح والفشل بعالجها 

ما بنيت عليه رأيي وفهمي في الفنغ شوي وعالجاتي لألخطاء الموجودة 

الفريدة والممتعة والفعالة والبسيطة وأصل لنظام عملي الخاص الذي وطريقتي 

بنيت عليه شركتي الخاصة أو مشروعي الخاص في ألمانيا لتقديم االستشارات 

ولذلك والحمد هلل على  المختصة بالفنغ شوي، والذي تتعلمون أول خطوة فيه اآلن

نني ببساطة تجاهل ال يمك وحياتي كل االختبارات التي أنعم بها علي في عملي

كل تلك التجارب والخبرات ونكرانها ألن المعلم الفالني أو الخبير الفالني أياً كان 

 أبدى رأي معاكس أو غالباً غير كامل ودقيق فبالنهاية جميعنا بشر

وأنا بالطبع ال أرغب أن أضع نفسي في موضع الشخص الذي يعلم كل شيء 

ألني بصدق أرى أن ذلك أمر مستحيل وغير ممكن ألي إنسان، لكن لنقل أنه 

 يهمني امتالك علم أنتفع وأنفع به وأنا مدركة أنه سيبقى دوماً قليالً...  
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وتعلمي له   شوي والحقيقة أني أنا أيضاً في السنة األولى من اهتمامي بالفنغ

أيضاً  أصدقعاماً على ما أظن كنت  19سنوات عندما كان عمري  10ربما منذ 

كتبت وقتها بعضاً من تلك األشياء في بعض الكتب كهؤالء الزمالء وأنا نفسي 

مقالة خاصة عن بعض الرموز وربما مقالتي عن معاني بعض الرموز والحيوانات 

ل موجودة التزاوماذا يستخدمون معناها  على األقل التي نشرتها ليعرف الناس

في مكان ما عند البحث قد تجدونها فبالتأكيد تم استعارتها ووضعها بأسماء أخرى 

لمن شاركها كالعديد من المقاالت! والمضحك أن عدد من األصدقاء والمتابعين لي 

كانوا يعتقدون أنه من الحماقة مشاركتي لكل تلك المعلومات مجاناً وأن تتم 

نقول سرقة( مقاالتي هو أمر طبيعي لكنني استعارة )على قولة جورج حتى ما 

لم أهتم لذلك وقتها ألني كنت سعيدة جداً بما وجدته وأرغب بالمشاركة بهذا 

العلم والطرق والفهم له ونشره بسبب سعادتي باكتشافه وإدراكي لفعالتيه 

 ولمدى أهميته وما يمكن أن يحدثه من فرق في حياة األفراد كما فعل معي، 

ركت أنه لدي القدرة على إيصال هذا العلم المعقد بطريقة سهلة وربما ألني أد

 أجد الفنغ شوي أمر جداً طبيعي ومألوف بالنسبة لي فأناومفهومة وبسيطة 

فلما ال أفعل ولطالما كنت أبحث عنه ولم أجده إلى اآلن  وقريب لروحي وقلبي

هكذا كنت  أعمل كاستشارية في الفنغ شوي!!  ففي جميع األحوال أنا لن ذلك

  أظن!

جمع بين موهبتي الفطرية بالديكور  والشفاء نعم أغرمت بالفنغ شوي الذي 

 والتناغم والطاقة والروحانية في نفس الوقت... والحقيقة أني كنت أجده بسيط

لدرجة أنه لم يكن من الممكن لفكري استيعاب أن يكون الفنغ شوي  وسهل

عملي ومهنتي في الحياة! واستيعاب أن هناك من اليفهمه وال يعلم كيف يقوم 

  !القراءة قليالً عنهفقط بعد  بتطبيقه

استشارية في الفنغ  حقاً  وبالطبع تطلب مني األمر بعض الوقت لقبول وإدراك أني

لفكري كثيراً لم أعد استمع  حتى لو لم أكن أصدق ذلك بعد ومع الوقت شوي

الذي بدأت أرى كيف أنه بطبيعته يريد جعل كل شيء صعب ومعقد ويبحث عن 
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ويخبرني بالعوائق والصعوبات قبل حتى  الحلول لمشاكل ليست موجودة أصالً 

البدء بأي خطوة أو معرفة أي شيء عن الموضوع الذي أرغب بالبدء به، وال ألناي 

لآلخرين  مثالية صورة جميلةجعلي التي كانت تريد شهادات عليا ومكانة مهمة و

وهي مقتنعة تماماً بأن الطريق الصعب هو الطريق األفضل، وأنه ال يمكن لألشياء 

وكيف وماذا ستشرحين وتقولين للناس عن مهنتك إذا  أن تكون بتلك السهولة

 .سألك أحدهم ماذا تعملين إنهم ال يعلمون أصالً معنى كلمة فنغ شوي ههههه

 سيط صحيح أيضاً...والطريق الب وأقول لكم: البساطة قوة...

Easy is right 

 وضعني ذلك بالطبع بالكثير من المواقف المضحكة والتحديات.

وألن من أثق بهم قالوا لي وقتها أن اإلنسان نبع كلما أخذت منه أعطاك المزيد 

كلما شاركتِ بما لديك كلما أتاِك المزيد، لذا أبق كنهر جاري وال تحوِل نفسِك إلى 

وني الكثييير وما هو أهم بكثير من المعلومات فالمعلومات مستنقع، وألنهم منح

واألدوات يمكن ألي أحد شراؤها بكل بساطة والبحث عنها وإيجادها ومتوفرة منذ 

عشرات السنين في الغرب وآالف السنين في الشرق لكن الفرق أنهم كانوا مثال 

 حي أمامي لما يقولونه ويعلمونه.

ء ولم أبالي للمقابل... وكنت وقتها أقوم بعمل صدقهم قلبي... واستمريت بالعطا

آخر لجني المال في مجال أيضاً أحبه وكل ما تعلمته به ساهم بمساعدتي في 

عملي في الفنغ شوي وسأتحدث عن القصة كاملة كيف أصبحت استشارية في 

 الفنغ شوي في كتابي القادم.

ا قديماً عبر فيلمي يمكنكم رؤية العالجات والطريقة التي كنت استخدمهبالطبع و

  2011في سنة ونشرته ربما األول عن الفنغ شوي الذي أنتجته لوحدي 

عن الفنغ شوي بطريقة المدرسة ربما ألول مرة وقتها صنعت فيلم عربي يتحدث 

البوذية التيبيتية للماستر ثوماس لين يون التي كنت أعمل من خاللها وبمفهومها 
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 في تلك الفترة

 على قناتي لآلن. وهو ال يزال موجود 

مع الزمن وعبر القيام بما أحبه والبحث والتجربة أتاني الفهم الحقيقي واالختبار   

كيف أن الوعي والحضور والموهبة والشجاعة والثقة والتوكل والحكمة والمحبة 

والسالم واإلصغاء للحدس واكتشاف المعلم الداخلي واالنفتاح والتواضع  

ة لي حقاً والتي ال يمكنني شراؤها وال يمكنني والبساطة هي األشياء المهم

إنها شيء متفرد جداً وفقط وال يمكنني الحصول عليها من أحد إجبار حدوثها أبداً 

عبر عيشها سيأتيِك كل ما تحتاجه من علوم ومعلومات مناسبة تماماً لك ولمن 

تعمل معه وفي الوقت المناسب وبكل سهولة وثق أن الحياة ستساعدك لتأدية 

عملك بالطريقة األفضل، فقط إبدأ وهي ستعلمك وُتريك كيف بالطريقة المالئمة 

لك خطوة خطوة، فقط ثق بالقوة التي تعمل من خاللنا جميعاً وبإرشادك الداخلي 

 اإللهي وتعلم تمييزه وقم بما هو بمقدورك وتحلى بالصبر فكل شيء له أوانه.

أن القوة ليست بالمعلومات فقط بل بالحضور أي ال حاجة لتملؤوا رؤوسكم وتأكدو 

في  موجودةستبقى ألن المعلومات  بمعنى أن تحاولو حفظها وبصمها بالمعلومات

إتقان المهم هو لكن منها شيئاً  إذا نسيتمويمكنكم العودة إليها الملفات والكتب 

والثقة بما يحدث، وليس الفكري فقط ملموس لهم افالسعي للوالمبدأ في العمل 

ات مفتوحة لديكم، ستتلقون معلومصبح أن تقناة المعرفة الصافية ضطر عندها ستُ 

لها من قبل، هذا ما كان  لمكمماً برغم عدم تعتما وتقومون بأشياء بشكل صحيح

 ذلك أنا لم أقرأعالج ل نفسي كيف عرفت يحدث معي في بداية عملي كنت أسأ

يصيبني و أجده مكتوباً في أحد المراجع!كنت مضي فترة بعد و !من قبله عن

ريقي أن الفنغ شوي هو طأيقنت عبر كل تلك اإلشارات ! وهكذا الضحك بالطبع

  ومهنتي في الحياة.

كر واألنا على محمل الجد لذا ال تأخذوا المقاومة التي بداخلكم  في الف

واستمروا... بالطبع لن يكون الطريق دوماً واضحاً والخطوة التالية واضحة تماماً 

لكنكم باستمراركم وتجربتكم وارتكابكم األخطاء فقط ستتعلمون ومع الوقت تصبح 
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الرؤية أسهل وأوضح، األمر حقيقة باتباع الحدس الداخلي ببدايته سيبدو لكم 

مئة متر التي أمامك فقط لكنها ترى لمسافة ال في الليل أنت كقيادة السيارة

 مكن من القيادة والوصول إلى حيث تريد.لتت كافية

، و لذلك الرحلة نفسهاب ةُمتضمنة التعالمثابرة ليست صعبة، ببساطة بسبب الم

 .في كل شيء، إكثار الممارسة والتدرب يتحول إلتقانادة كالع

لذا إبدأ حتى قبل أن تشعر أنك مستعد لذلك وشاهد ما سيحدث، الحياة دووووماً 

تتكفل بكل شيء بشكل جيد جداً، وأنت تعلم ذلك ولطالما شاهدته يحدث معك، 

جائني خبر من عدد من  2015وما حدث معي أنه بعد فترة من ذلك في سنة 

وا لموقعي البسيط الطالب المهتمين بعلوم الطاقة في تلك الفترة الذين وصل

والمتواضع أنذاك أن البعض قد أخذ تلك المقاالت وقدم فيها دورات مدفوعة األجر 

في بعض البلدان العربية كالعراق ونسبها له، والحقيقة وقتها فقط قمت بإزالة 

، وغيرت أسلوبي تماماً ي ال يتم استغالل الناس من خالليالمقاالت جميعها ك

 تعارة كتاباتي دون إذن، كما ترون على موقعي الجديد،في الكتابة كي ال يتم اس

ولذلك أريد أن أوضح لكم حتى إن كان هؤالء الخبراء اشتهروا ألسباب ما أو بطريقة 

ولكل منا منظور  ما! نحن بالنهاية بشر من الممكن أن نخطئ وهكذا فقط نتعلم

ا وليس العكس علينا أن نبني معلوماتنا على تجاربن كنل خاص به وجميعنا مميزين

فقط... أحد المعلومات الخاطئة المنتشرة مثالً معلومة أن اللون البنفسجي يجلب 

االكتئاب أو أن وقوع حمام فوق مدخل البيت يسبب بموت أحد أفراده وهذا فقط 

 بعض مما سمعته!!! وليس صحيحاً بالطبع.

به بأفضل لكن شكرا لهم على جهودهم فبالنهاية جميعنا نجرب القيام بما نقوم 

طريقة نعتقدها األفضل وبحسب وعينا ونضجنا الحالي وهو قابل دوماً للتطور 

 والتغير. والحقيقة أن مهمتنا نحن إيجاد الحقيقة وليس هم.

وهذه المعلومات الغير دقيقة المنتشرة عبر االنترنت كانت سبب للجوء الكثيرين 

ما يقلقهم وطلبهم لقناتي ومحبتهم لها وبحثهم عن طريقة مختلفة وسؤالي ع



 

© Sandy Kaboul Bittel  International 

   Lila Lotus School  - Germany          

          

18 

مشورتي والعديد من االستشارات التي تأتيني برغم أني لست مشهورة كثيراً 

بقدرهم وال أظهر على الكثير من القنوات واللقاءات وبرغم قلة فيديوهاتي 

أيضاً تتغير  ربماوذلك برغبة مني وبإرادتي طبعاً و وحضوري على السوشيال ميديا

 مع الوقت!.

ثقة ومن أعماقكم وال تتردوا للحظة بالبدء به والقيام به ألنكم لذا قوموا بعملكم ب

تملكون كل ما تحتاجون إليه لتحقيق ذلك، وألنكم ستقابلون أفراد وعمالء 

يشبهونكم وتشعرون بهذا الرضى الداخلي عما تقومون به وتصلون لهذا الوضوح 

، أنا لست ضد مع أنفسكم عما ترغبون بالقيام به ولماذا ترغبون بالقيام به حقاً 

المال والشهرة على العكس لكن هناك قيم ثمينة كالصدق والصحة والحب 

والجمال والفرح والسالم والحرية والسعادة يجب أال ننساها أثناء جني المال 

 وتحقيق الشهرة ألننا عندها نكون ابتعدنا كثيراً عن أنفسنا ودورنا أياً كان 

ة الحياة وال حاجة لذلك ألنه بإمكاننا أن وهذا البعد يجعلنا مع الوقت نفقد بهج

ا بكل تأكيد ويمكننا أن ننشهر ألنننجمع بين تلك األشياء الرائعة والمال أيضاً 

إثبات الوقوع في فخ صادقين ودون الحاجة للكثير من االستعراض والمبالغة و

 !والخوف من المشاركة النفس واألنا

 

ولتصل للوضوح مع نفسك حول ما تقوم به وما ترغب به في أعماقك حقاً   

 ولمعرفة السبب الحقيقي لقيامك بأي مما تقوم به اآلن دائماً إسأل نفسك:

 لماذا أقوم بما أقوم به اآلن؟

 لماذا أرغب في تعلم هذا الشيء؟

 لماذا أرغب في شراء هذا الشيء حقاً؟

 لماذا أرغب أن أكون مشهورة؟
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 اذا أرغب أن أكون ناجحة؟لم

 لماذا ال أرغب في تعلم هذا الشيء أو القيام به بهذه الطريقة؟

 لماذا أرغب بالعمل كاستشاري/ة في الفنغ شوي؟

 

 أياً كانت.  وكن صادقاً جداً أمام نفسك عند اإلجابة 

ألننا بفهمنا ومعرفتنا ألنفسنا نعلم ما علينا فعله وكيف نفعله ونتعلم فن الحياة  

 والعمل باستمتاع.

 

  ...واآلن نعود لدرسنا

 هذا الفهم للطاقة سطحي جداً ألنه

في المقام األول كما تعلمتم عبر تجربتكم في هذا الكورس )كما آمل( أنه ال 

عبر  الخلل ونحاول إصالحمع أنفسنا  يمكننا أن نحاول أن نكون ميكانيكي سيارات

أنه عبر تلك التدخالت الخارجية ، وأن نتخيل قطعة ما تبديل قطعة ما وإضافة

عند  واإلضافات سيسير كل شيء على ما ُيرام كالسحر، ذلك ببساطة الينجح

 التعامل مع أنفسنا وحقلنا الطاقي.

إضافة ألن تلك الرؤية الضيقة للغاية مبنية على أساس )الخوف( واألحكام 

 المسبقة بأنك يجب أن )تحمي( نفسك من شيء سيء وشرير.

 .حقاً  الذي يجعل الكثيرين يقومون بأشياء هم ليسوا مقتنعين بهاذلك الخوف 

تلك رؤية ساذجة جداً لألمر ألنها ال ترى ولم تدرك بعد بأنه ليس هناك طاقة 

سلبية وطاقة إيجابية، إنه كيف نتفاعل مع تلك الطاقة المحيطة بنا الذي يحدد ما 

 إذا كانت سلبية أو إيجابية لنا وهذا هو المهم حقاً.
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عندما تقوم بتنظيف األثر السيء أو السلبي عليك من أي أداة الكترونية، فأنت 

 فقط ُتغير الطريقة التي يتفاعل فيها نظامك الطاقي مع ذلك الحقل االلكتروني.

الذي يحدث بين كل من التفاعل المتبادل وهذا يعني أنك تدرك وتعي تلك العالقة 

 األشياء طوال الوقت.

نظيف التأثيرات المزعجة من أي شيء من حولك في محيطك، عندما تقوم بتأي 

أنت تدرب نظامك الطاقي بشكل متواصل على البقاء في حالة االتزان أياً كانت 

الطاقات التي سيحتك بها ويتفاعل معها، وعندها ال حاجة لشراء منتجات 

 )لحمايتك(.

 

 

 

 

داخلياً دع قدماك تكونان على  حديثاً، ركّن ومتن نفسكخاصة أنك اآلن تتعلم 

 األرض بثبات، وال تحاول دفع نفسك والمزاودة عليها عندما تشعر بالتعب.

أي  القطبية قم بقياس طاقتك بشكل دوري أثناء التنظيف، تفقد ما إذا كنت مقلوب

طريقة خارج التوازن، وثق بما يخبرك به البندول، فنظامك الطاقي يتعلم اآلن 

 ، والحضور جديدة من الكيان

It is a new way of being 

 وأنت بحاجة للسماح لنفسك بتطوير مهاراتك وقدراتك.

 ،الحالية تكيفوق مقدرقد تجعلك تقوم بما رغبتك بالمساعدة وراقب بحذر كيف أن 

م وثق بقوة هذا العمل  احير
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وبما أنك تقرأ هذه الكلمات اآلن فأنا وأنت نعلم أنك ذلك النوع من األفراد الذين 

 يريدون جعل هذا العالم مكاناً أفضل.

ولكن رغبتك بالمساعدة تلك قد تجعلك تخرق الحد والقواعد الصحيحة للتعلم 

 والتمرن بتدريج وخطوة خطوة وهذا قد يتسبب لك بالمرض أو المشكالت.

في ألمانيا تعمل معالجة طبيعية وتحب تعلم كل شيء وكانت كان لدي صديقة 

الذكي وتبقيه مقفل في المنزل وال تفتحه إال عند الضرورة من هاتفها تعاني أيضاً 

ولديها هاتف خليوي قديييم جداً ربما انقرضت في العالم العربي تلك الهواتف 

مت بتعليمها هذه الخليوية التي كانت النموذج األول وهو فقط لالتصال، فق

حبت ما وألنها كانت متحمسة جداً وأ ات لكي تعالج مشكلتها مع هاتفهاالتقني

نقوم به للغاية والحظت فرقاً كبيراً وكانت تطير من الفرح لهذا الفرق ألنها أيضاً 

كانت تعاني من حساسية عالية اتجاه هاتفها وكان ذلك يتعبها حقاً، كانت تفكر 

يعانون من تأثير هواتفهم الذكية عليهم  أصدقائها وأفراد عائلتهافي داخلها كم من 

أن تقوم بمساعدتهم وتزيل معاناتهم هذه ني أو تخبرني ت دون أن تسألفقررَ 

ولكل عائلتها  لكل من تحبه الهواتفتلك وقررت أن تزيل ذلك األثر السلبي لكل 

ألنها  توقفت من بدئها التنظيف ساعة متواصلةدفعة واحدة، وبالطبع بعد الكبيرة 

 .من التعب لعدة أياموبقيت في سريرها  مرضت مباشرةبعدها لم تعد تحتمل و

 جميلة! أليس كذلك...كانت فكرة   

وال يمكنك رؤية ما يحدث أثناء التنظيف ال يعني  فقط ألنك تتعامل مع شيء ال تراه

 ،بعد بشكل وطريقة أنت ال تدركهايحدث عميق وقوي للغاية  ال شيءبأن 

تلك بتنظيف أثر كل  عندما فتحت صديقتي نظامها الطاقي بشكل واعي لتقوم

، كان ذلك كالبعض العالم والحمد هلل أنها لم تفكر في تنظيف كل هواتف هواتفال

عليها، لذا ال أعلم كم سأصر عليكم بعد على احترام ما ر جداً وضخم بالطبع كثي

ذا العمل في مدى قدرتكم على القيام بهاحترام حدودكم وما هو تقومون به و

  .هذه التدريبالوقت الحالي والثقة بتدرج عملية 
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طريقة لذا تدرب بشكل متواصل رويداً رويداً وإبدأ بالعمل بما تعلمته فتلك أفضل 

 للتدريب.

 

 

 نديساصديقتكم كل التوفيق...   


