الدرس الرابع
تنظيف الحقول األرضية الغير متوازنة المارة في المكان

الطاقة التي تسير تحت أقدامك وأرض منزلك تؤثر في نوعية حياتك فيه ،أمنا
األرض لديها أيضاً مسارات طاقية تسري في جسدها تماماً كالمسارات الطاقية
التي تسري في جسد اإلنسان المسماة بالميرديانز.
طاقة األرض التي تجري تحت منزلك أو مكان عملك يمكنها أن تؤثر على حياتك
وصحتك و ما تشعر به هناك.
األرض تملك مسارات طاقية طبيعية تجري عبرها كمسارات الطاقة في جسدك
وإذا حدث خلل في تلك المسارات فإنها ستشع طاقة غير متوازنة لسطحها قد
تصل الرتفاع عدة طوابق وتكون محملة بشحنات من التوتر وهذا يمكنه أن يؤثر
بنوعية نومك وأشياء كقدرتك على التركيز وسرعة إنجازك لعملك وحالتك أثناء
جلوسك أمام مكتبك وعلى صحتك و شعورك بشكل عام .
عندما تكون طاقة األرض غير متوازنة و متناغمة فهذا يدعى ب (جيو باثيك
ستريس) ( )Geopathic Stressجيو تعنى األرض و باثيك تعني األلم أو المعاناة
هذا المصطلح يعني أن اآلرض تعاني وغالباً أن سبب معاناة األرض هو اإلنسان!
ألن البشر لكي يستخرجوا ثروات األرض ومصادرها يحفرون األرض ويخربون أجزاء
كبيرة من نظامها الطبيعي كالغابات والتالل والجبال والبحار وليبنوا منازلهم و
مراكزهم التجارية ومدنهم ،يقومون أيضاً بحفر األرض وتلك العمليات تخرب مسار
خطوط المسارات الطاقية الطبيعية التي تسري في تلك المنطقة!
تقطيع األرض بتلك الطريقة يغير مسار طاقة الحياة في تلك األرض وعندها بدال ً
من طاقة حياة تسري بتناغم واتزان كما في الطبيعة بالحالة الطبيعة في تلك
األرض تخرج الطاقة عن التوازن وتختل وتتخرب وتضطرب مساراتها الطبيعية وهذا
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سيؤثر بكل الجوار في تلك المنطقة ألن هذه الحالة من عدم التوازن وهذا التوتر
تنتقل وتبث لمسافات كبيرة عبر خطوط أفقية وعامودية في المكان وقد يقع
منزلك أو مكتبك أو شقتك تحت تأثير تلك التوترات واالضطرابات في تلك الخطوط.

األرض لها احتياحاتها الخاصة
األرض تحتاج لتحرير طاقات معينة لكي تحافظ على توازنها وتناغم
نظامها ،وتلك ليست مشكلة.
المشكلة تحدث عندما نأتي نحن ونبني بيوتنا في أحد تلك المناطق!
وهذا يتوقف على ما يتم تحريره في تلك البقعة!
ألن الطاقة الصادرة عن تلك النقاط في األرض تؤثر بشكل جدي على
نظام اإلنسان المقيم فيها.
في بعض األماكن والبلدان على األرض يتم إحضار دوزرز أو أشخاص
مختصين لفحص طاقة األرض واختيار أفضل مكان فيها للبناء ،تخيل لو
أننا بتطورنا الحالي نتطور أيضاً في جوانب أخرى ونتعامل مع مثل هذه
األشياء بوعي!
لكن على األقل بتعلمنا التنظيف الطاقي العميق الذي نتعلمه اآلن،
يمكننا أن نكتشف ما إذا كانت طاقات األرض الموجودة في المكان الذي
نعيش فيه مضطربة أو ال ومن ثم يمكننا تنظيف التأثيرات السيئة
الموجودة في المكان الناتجة عن تلك التوترات ،لتعيش بسالم في بيتك
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وأرضك.
وألجل ذلك علينا أن نتعلم أن هناك ثالثة أنواع من التوترات والضغوطات
للحقول األرضي وهي تنتج عن:
اضطرابات في الحقول المغناطيسية ،اضطرابات من التصدعات و تحركات
في طبقات القشرة األرضية ،اضطرابات في حركة األنهار واآلبار المائية
الجوفية.

الحقول المغناطيسية

األرض تملك حقل ومجال مغناطيسي يحيط بها ،وفي هذا الحقل يحدث صعود أو
هبوط ،أو تقلبات في شدة هذا الحقل وحالته يمكنها أن تتعب نظام اإلنسان
وخاصة جهازه العصبي ،وقد يحدث مثل هذا عندما يتم اقتطاع جزء معين من
األرض والحفر لتشييد بناء وقبو تحت األرض ،أو الحفر لمد تمديدات متعددة
كالتمديدات الكهربائية والمجاري المائية ومجاري الصرف الصحي واألنفاق وغيرها،
وهذا التوتر والخلل الذي حدث بسبب ذلك يمكن أن يمتد لمسافات ،وهذا ما
يجعلك تتأثر به وأنت في مكانك.
وبشكل ال واعي ستتجنب مكان مرور هذا الخط من التوتر في بيتك دون أن تدرك
ذلك حقاً ،لدي عميلة كان هناك خط يعبر سريرها بشكل طولي على جانب واحد
من السرير  ،عندما أخبرتها بذلك أثناء التنظيف ضحكت وقالت اآلن أعلم لماذا
أتجنب النوم على هذا الجانب دوماً وال أعلم لماذا ،وعندما أكملت البحث وجدت
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خط آخر يقطع السرير ولكن هذه المرة بشكل عرضي في أعلى السرير تماماً
مكان وسائد النوم ،وأثناء تنظيفي لهذا الخط أتتني صورة لتلك السيدة وهي تتألم
بشدة وتضع يديها على رأسها ،حقيقة فاجأتني الصورة في البداية ربما ألنني
كنت في بداية تطبيقي لهذه التقنيات في عملي وتجربتي لها مع عمالئي في
ألمانيا ،وألن السيدة تهتم بصحتها وجمالها جداً وال تتناول سوى الطعام العضوي
وتمارس الرياضة دوماً ولديها عمل جيد وصديقة للبيئة والحيوانات ومنزلها جميل
للغاية وتهتم بجعله بيئياً فال تستخدم اي كيماويات ومواد تنظيف أو بالستك فيه
وهي جميلة وشابة للغاية وتمارس اليوغا أيضاً وغيرها وتبدو حقيقة بصحة ممتازة
تماماً لذا استغربت الصورة ورؤيتها تتألم هكذا كثيراً!
لكنني سألتها باستغراب وتردد! هل تعانين من آالم في الرأس!
عندها تفاجأت للغاية قالت لي نعم! كيف عرفت!،نعم أعاني من آالم في الرأس
تشابه الشقيقة وآالم الصداع النصفي برغم أني زرت أطباء لكن الجميع يقول لي
أني طبياً ال أعاني من شيء ،وال أحب أن أخبر أحداً بذلك ألنهم سيقولون لي
األمر ربما مجرد توهم أو أرق وكثرة تفكير أو عدم شرب الماء بشكل كاف خالل
اليوم أو ربما ألني نباتية! و أنا ال أرغب بسماع ذلك.
وهذا ما يجعلني أحاول القيام بأي شيء يساعدني على النوم واعتدت أن أتناول
الحبوب المنومة كل يوم ألتمكن من النوم ،ألني ال أستطيع احتمال هذه اآلالم
الغريبة واألرق كل ليلة!
أنا نفسي دهشت عندما أخبرتني! وعندها أخبرتها أنني رأيت ذلك أثناء تنظيف
هذا الحقل و ربما مرور هذا الخط تماماً عند مكان رأسها على السرير هو السبب
في تلك اآلالم ألنها إمرأة حساسة للغاية ،وقلت لها سنرى كيف سيكون نومها
في تلك الليلة!
و في صباح اليوم التالي اتصلت بي لتقول لي أنها لم تتمكن من النوم في تلك
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الليلة لكن ألول مرة ليس بسبب األلم بل بسبب التنظيف الطاقي الشخصي
الذي قمت به لها بعد تنظيف غرفة نومها ،لقد شاهدت الكثير الكثير من األحالم
واألشياء في تلك الليلة لكن لحسن الحظ أن آالم رأسها الشديدة اختفت وهي ال
تصدق ذلك ،وفي األيام التالية راسلتني لتؤكد لي أن نومها اصبح جيداً اآلن
وتوقفت تلك اآلالم وهي سعيدة للغاية فلم تتوقع ذلك وخاصة أنها تعاني من ذلك
لسنوات وأطلقت علي إسم ساندي الساحرة! وال تزال تناديني به إلى اآلن!
وتقول لي ما قمت به ال ينسى! لقد فاجأني حقاً ...لم أتوقع قوته...
وحقيقة هذا ما جعلني أهتم أكثر بهذه الطرق والبحث بها وأخذها على محمل
الجد حقاً واستمر بالعمل بها و تطبيقها في جميع استشاراتي التالية بثقة كبيرة
خاصة بعد تلك التجربة التي كانت التجربة الثانية لي بالتنظيف العميق لمكان آخر
غير بيتي...
تلك المناطق والخطوط المضطربة تؤثر بشكل عميق جداً باألفراد وحتى بالنباتات
وبالحيوانات المقيمة في المكان ،إذا كان لديك كلب في المنزل سترى بعد
التنظيف أن كلبك كان يتجنب تماماً النوم أو الجلوس في أحد تلك األماكن المتوترة
ألن الكالب ال يمكنها أن تحتمل تلك االضطرابات ولديها حساسية عالية لها ،أما
القطط فهي تنجذب لتلك األماكن والخطوط وربما تحاول تعديلها بطاقتها ،وفي
المنازل التي تكثر فيها الحشرات كالنمل ،أو الزراقط ،أو الصراصير ،والفئران
والجرذان فهي بالتأكيد تحتوي على طاقة أرضية مضطربة ألن تلك الكائنات تنجذب
لألماكن التي تكون فيها الحقول األرضية مضطربة وتحب العيش فيها.
وليس ذلك فقط ،كما تؤثر تلك الحقول األرضية بكل شيء وبنا نحن أيضاً نؤثر فيها
بنفس القوة ،نعم...
نحن ننقل للخطوط األرضية الصعوبات والتوترات والضغوطات التي نعيشها
ونشحنها بها ،ونغيرها مع الوقت تماماً كما يحدث معنا عندما يتغير شعورنا بتغير
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تلك الحقول وننشحن بالتوترات الصادرة عنها.
على سبيل المثال :كان هناك عميلة كانت تعاني من مشاكل كثيرة في النوم
وكانت تقول :عادة أكون بخير إلى أن أتمدد على سريري ،بمجرد ذلك أدخل في
حالة غريبة من اإلحباط واالكتئاب والتوتر والقلق وأجد صعوبة في النوم ،عند تفقد
أماكن الحقول األرضية المضطربة فيغرفة نومها كان هناك عدة خطوط تتلو بعضها
تمر في سريرها وهذا أمر غريب! فعادة قد يكون هناك خط أو خطين ربما يمران
بالسرير في الغرفة إذا وجد أي خط!
وبعد تنظيف تلك الخطوط على السرير تحدثت العميلة الشابة قائلة أنه على
الجهة المقابلة من هذا الجدار حيث وسادتها يوجد أيضاً وسادة سرير جارتها التي
توفيت منذ بضعة أسابيع بعد معاناة دامت سنة مع مرض خطير ودخولها في حالة
اكتئاب ويأس من الشفاء ،عندها كان من الواضح ما السبب في حدوث تلك
الظاهرة الغريبة والغير معتادة ،لقد أثرت المعاناة واأللم التي مرت بها تلك الجارة
على خطوط الحقول األرضية المارة بتلك الغرفة تحت سريرها وشحنتها بتلك
الشحنة من المعاناة واإلحباط الذي كانت تعيشه والذي امتد وانتقل عبر تلك
الخطوط التي تسري تحت السرير إلى سرير تلك العميلة وتسبب لها بتلك

األعراض.
تلك حالة نادرة الحدوث حقيقة لكنها ترينا أن مشاعرنا وما نعيشه بشكل متكرر
ويومي على مدى فترة طويلة من الزمن سيغير طاقة الحقول األرضية وطاقة
المكان المحيط بنا ويشحنها بتلك الشحنة.
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تصدعات القشرة األرضية

هناك ضغوطات وتصدعات طفيفة في كل مكان في األرض ،وذلك ال يشكل أي
مشكلة إال إذا كانت تلك الضغوطات أو التحركات في طبقات القشرة األرضية يتحرر
عنها شحنات وتوترات وأمواج تصل إلى سطح األرض حيث مكان إقامتك وتؤثر بك
وبصحتك وحياتك وشعورك بالمكان.
إضافة إلى التدخالت وبعض الممارسات التي يقوم بها اإلنسان كاستخدام الضغط
لفتح آبار الستخراج الغاز الطبيعي وغيرها من المصادر مما يسبب ضرر كبير
لألرض وحدوث مثل تلك التصدعات واالضطرابات أيضاً.
ومكان وقوع تأثير ذلك التصدع في المنزل قد يحول طاولة عشاء جميلة إلى طاولة
نقاش وتصادم ومشاكل بين أفراد العائلة وحتى الضيوف ،أو سريرك إلى مصدر
لألرق والخالف مع الشريك بدل الحب والراحة واالسترخاء والنوم العميق.
ألن جهازك العصبي يتأثر بكل تلك العوامل والطاقات ويدركها كجميع الكائنات
بالمستوى الالواعي ولن تدرك ذلك إلى أن تفهم السبب والعوامل الغير مرئية
القابعة خلف شعورك وطريقة اختبارك للمكان وطاقة المكان الذي تعيش فيه
وتختبر ذلك بوعيك من جديد كما سنتعلم هنا.
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المياه الجوفية

تماماً كالحقول المغناطيسية ،والتصدعات األرضية ،هناك أنهار وآبار مائية جوفية
طبيعية في كل مكان تحت األرض ،وحقيقة هذا أمر جيد جداً ،لكن الغير جيد
عندما تكون تلك اآلبار تبث معلومات وإشارات مضطربة تصل للمكان الذي تقيم
فيه.
كيف تحدث تلك االضطرابات ،تصنع اآلبار المائية الجوفية قنواتها ومعابرها الخاصة
تحت األرض ،ينتج عن حركتها وتدفقها هذا بالتالي حقلها الكهرومغناطيسي
الخاص أيضاً مع هذا التدفق ،والذي من الممكن أن تحدث فيه اضطرابات تبعاً
لمدى سرعة جريانه وما يتعرض له أثناء ذلك ،وإذا ما كان يتقاطع مع نهر آخر تحت
األرض ،أو يمر بمنطقة فيها حقل مغناطيسي غير متوازن أو تصدعات أرضية متوترة
أثناء جريانه ،وبالتالي يحدث له هذا االضطراب الذي يمكنه التسبب بالضغط والتوتر
والمشكالت الصحية للبشر الذين يعيشون فوق تلك المنطقة.
ومن الممكن أيضاً أن ينتج عن ذلك الخلل أشعة غاما وأشعة مايكرويف التي ال
تعد جيدة للبشر على اإلطالق.
ناهيك عن التأثير ما إذا كانت تلك المياه تعرضت للتلوث واإلشعاع بأي شكل.
وإذا كان هناك خلل في جريان المياه الجوفية تحت منزلك ،ستشعر بأعراض
ً
كالغثيان والدوار بين الحين واآلخر ،أو تشعر بالحرارة في جسدك وتتعرق كثيرا أثناء
النوم ،وقد تؤد أيضاً لشعور مستمر بعدم االرتياح في المكان ،عاطفياً وجسدياً
ونفسياً.
لكن كجميع تأثيرات االضطرابات الناتجة عن الخلل في الحقول األرضية ،تلك
التأثيرات خفية لدرجة أنك ال تفكر أنها سبب ما يحدث معك أو ال تعي وجودها فعال ً
لتربط ما تعاني منه بحقول أرضية مارة في بيتك ،برغم أنك بعد فهمك لها
ووإدراكك لوجودها ستعي سبب تجنبك لنقاط معينة أو شعورك بعدم ارتياح أو آالم
أو توترات أو ضغط نفسي في أماكن وأجزاء معينة من بيتك.
وكل شخص منا لديه حساسيته الخاصة بدرجات مختلفة اتجاه الحقول الطاقية
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األرضية ،البعض يتأثر بشدة بالتصدعات األرضية ،البعض يتأثر أكثر عند وجود توتر
في تدفق المياه الجوفية ،البعض يتأثر أكثر بالحقول المغناطيسية!
وستذهل حقيقة عندما تبدأ بالعمل معها ورؤية تأثيرها عليك وكيف تشعر
باالختالف عند وقوفك في مكان فيه توتر بالحقول األرضية عن أي مكان آخر.

تنظيف اضطرابات الحقول األرضية

كيف نجد أماكن تلك االضطرابات في الغرفة التي نريد تنظيفها؟
 .1إمسك البندول واسأل (هل هناك جيوباثيك ستريس أو توترات بالحقول
األرضية في هذه الغرفة؟)
ليس جميع الغرف قد تكون تحت تأثير ال جي س فإذا حصلت على ال
فانتقل للغرفة التالية إلى أن تحصل على نعم.
 .2عندما تحصل على نعم ،يجب أن تعلم أي نوع من أنواع ال جي س أي
أنواع االضطرابات الثالثة للحقول األرضية موجود في هذا المكان؟
ومن الممكن أن تجد الثالث أنواع موجودة معاً في المكان.
ولذلك هنا سأصيغ لك األسئلة الثالثة التي عليك سؤالها لتعلم أي من
االضطرابات الثالثة موجود هنا في هذا المكان:
هل هناك حقول مغناطيسية مضطربة؟هل هناك تصدعات أرضية مضطربة؟-هل هناك مياه جوفية مضطربة؟

هذه هي األسئلة الثالثة باختصار ،التي عليك أن تسألها كل على حدا لتعلم أي
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من التوترات أو االضطرابات الثالثة موجود في المكان.
وفي بداية تدريبك وعملك ،سيكون من الجيد لك أن تسأل النسخة الطويلة من
السؤال على الطريقة التالية وذلك ألننا باستخدام البندول والدوزينغ علينا أن نكون
واضحين للغاية في سؤالنا ونسأل السؤال الصحيح وإال لن نتلقى اإلجابة
الصحيحة ،إليك صيغة السؤال الكاملة الطويلة:
هل هناك حقول مغناطيسية مضطربة في هذه الغرفة تؤثر بشكل سيء علىاألفراد المقيمين أو العاملين هنا في هذا المكان؟
نعم من المهم أن تقول ذلك ألنك إذا لم تكن واضحاً وتقوله هكذا وتسأل سؤالك
بدقة ووضوح وشكل صحيح لن تتلقى الجواب الصحيح وقد ينتهي بك األمر بتنظيف
اضطراب يؤثر عليك أنت وأنت حساس له ومتأثر به في تلك اللحظة وليس العميل
أو األفراد المقيمين في المكان الذي تقوم بتنظيفه والذين من الممكن أن تكون
مشكلتهم مع اضطراب في حقل آخر وهم أكثر حساسية له ،لذا عليك أن تبقى
واعياً لذلك وأنك تقوم بالتنظيف لآلخرين وليس لنفسك.
هل هناك اضطرابات ناتجة عن تحركات وتصدعات في القشرة األرضية تؤثر بشكلسيء على األفراد المقيمين أو العاملين هنا في هذا المكان؟
 هل هناك أي أنهار طبيعية مائية جوفية تؤثر بشكل سيء على األفراد المقيمينأو العاملين هنا في هذا المكان؟ عليك أن تركز على كلمة طبيعية وإال سينتهي
بك األمر وانت تقوم بتنظيف وتعقب أماكن المجاري والتمديدات المائية للمنزل أو
المكان!
هل أصبح الفرق واضحاً لك بين النسخة المختصرة والنسخة الطويلة من السؤال!.
لكن بعد فترة من الممارسة واكتساب الخبرة في العمل مع الدوزينغ والبندول
بوضوح وثقة ،سيتدرب نظامك الطاقي على إدراك ما تعنيه تماماً عندما تسأل
األسئلة بالصيغة المختصرة بشكل تلقائي.
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 .3عندما تعلم أي نوع من االضطرابات الثالثة موجود في الغرفة سيكون عليك
اآلن تحديد مكانها .فإذا حصلت على نعم على توترات صادرة عن الحقول
المغناطيسية عليك أن تمشي في الغرفة ضمن خط مستقيم أفقي أو
طولي ،ثم خط مسقيم عامودي أو عرضي في الغرفة ،بالشكل التالي:

وأثناء المشي تحمل في رأسك النية أن يريك الدوزينغ أماكن تلك الحقول ،حيث
ستستدير عصى الدوزينغ بزاوية  90درجة لتريك مكان الخط الطاقي الذي عليك
تنظيفه .يمكنك أن تتخيل ذلك الخط على أنه جدار غير مرئي من الطاقة يمتد من
أرضية الغرفة وحتى السقف .واستدارة العصى تريك وكأنها اصطدمت بهذا الجدار
وهذا ما يجعلها تنحرف .سترى ذلك أيضاً في الفيديو.

.4
.5
.6

.7
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إذا استدارت عصى الدوزينغ أثناء مشيك بشكل ربع دائرة ،فعليك أن تضع
عالمة أو تتذكر المكان الذي استدارت فيه لتعود لتنظيفه.
ثم أعد عصى الدوزينغ لوضعها الطبيعي لتشكل زاوية قائمة من جديد مع
جسدك وتابع السير فربما تكتشف خطاً آخر حتى تصل إلى جدار الغرفة.
عندما تنتهي من السير بشكل أفقي ،إبدأ السير بشكل عرضي أو عامودي
وقم بنفس العملية لتكتشف ما إذا كان هناك خطوط أخرى تخترق أو تعبر
الغرفة من الجهة المقابلة.
عد للنقاط التي قمت بتعليمها ،حيث وجدت أماكن االضطرابات الموجودة،
توقف لدقيقة وحاول أن تستشعر الطاقة في تلك النقطة ،لكي تطور
حساسيتك لتلك األماكن ونوعية الطاقات والمعلومات الموجودة وتكتسب
مهارة أكبر في العمل مع الوقت.
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 .8واآلن قبل التنظيف عليك هنا أن تسأل البندول (هل من الممكن تنظيف هذا
االضطراب؟)
عندما تقوم بتنظيف الشحنات العاطفية العالقة في المكان كما تعلمت في
الدرس الثالث عادة ال نسأل هل من الممكن تنظيف هذا االضطراب الطاقي
في المكان بل نقوم مباشرة بتنظيفه ،لكن هنا الحالة مختلفة! في بعض
األحيان تحتاج األرض إلطالق نوع معين من الطاقة أو تحرير نوع ما من
الضغط أو االضطراب وترددات محددة في بقعة معينة ،ومن غير الممكن
تنظيف تأثيراتها ،وهذا نادراً ما يحدث ،لكن إذا نسيت ولم تسأل قد تبدأ
التنظيف وترى أن بندولك يتحرك ويتحرك ويتحرك وأنت تسأل نفسك لماذا
يتطلب ذلك كل هذا الوقت!
اآلن إذا حصلت على نعم:
إبدا التنظيف نقطة تلو األخرى وقم بقياس توازن طاقتك قبل تنظيف كل حقل
وإذا شعرت بإرهاق توقف خذ استراحة ثم أكمل وإذا استمر اإلرهاق توقف
وأكمل في اليوم التالي حتى وإن كانت طاقتك ال تزال في حالة التوازن ،ألن
العمل مع األرض مختلف تماماً عن العمل مع البشر أو مع الشحنات
العاطفية المكبوتة في المكان ،ال يمكن مقارنتهما على اإلطالق حقيقة ،ألن
البشر ال يحررون إال القليل في كل جلسة ويميلون لالحتفاظ بشيء أو
التمسك ببعض األشياء أما الحقل األرضي فسيحرر كل شيء مرة واحدة
وستختبر ذلك عند التطبيق ،ومن المحبذ أن ترجع بضعة خطوات للوراء عن
مكان الخط أو الجدار الطاقي ثم تبدأ التنظيف ،فقد يكون ذلك ثقيل عليك أن
تقوم بالتنظيف وأنت تحت تأثير االضطراب في هذا الحقل.

إذا حصلت على ال ال:
وهذا قد يحدث نادراً ويشير لك إلى أن األرض تحتاج ألن يكون مكانه هناك،
عندها لديك عدة خيارات ،إذا كان مكان مرور هذا الجدار أو الخط ال يقع في
ركن مهم مثل مكان السرير أو المكتب أو مائدة الطعام أو مكان الجلوس أي
األماكن التي قد تقضي فيها فترات طويلة فيمكنك ببساطة تجاهله وتركه
كما هو طالما أن تأثيره غير مباشر على األفراد المقيمين في المكان.
أما إذا كان الخط يقع في أحد األماكن المهمة كالسرير والمكتب وغيره
عندها لديك خيارين!
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األول :يمكنك أن تطلب من األرض بلطف وتسألها وأنت تحمل البندول وتقول
(هل يمكن إزاحة هذا الحقل المضطرب عن السرير!) إذا تلقيت اإلجابة نعم،
فقم بالبدء بالتنظيف كالمعتاد ،والبندول سيخبرك عند االنتهاء ،وغالباً في
معظم الحاالت ستتلقى نعم ثم يمكنك القياس مرة أخرى وستجد أن الخط
قد ابتعد عن مكان السرير ليمر بخزانة المالبس أو يصبح على حدود الغرفة
مكان الجدار أو في الخارج وهكذا! وعندما تتلقى ال فال يبقى لك سوى تغيير
أماكن األثاث.
الثاني :عليك أن تقوم بتغيير مكان السرير أو قطع األثاث لمكان آمن وصحي
وإبعاده بضعة خطوات عن مكان الخط والحفاظ على موضع متناغم له.
 .9إذا وجدت حقوال ً أو حقال ً مغناطيسياً آخر مضطرب في الغرفة فاذهب وقم
بتنظيفه وهكذا واحداً تلو اآلخر إلى أن تنتهي او تشعر بشعور غير مريح أو
إرهاق عندها توقف وخذ استراحة واشرب الماء وتنفس أو تناول الطعام ثم
اكمل عندما تشعر بأنك مرتاح من جديد أو في اليوم التالي فاألمر يحتاج
لتدريب لتبني قدرة معينة للتعامل مع الحقول األرضية بسالسة األمر كبناء
العضالت يحتاج لتمرين.

 .10إذا أخبرك البندول أن هناك اضطرابات في حقول أرضية أخرى كالتصدعات
األرضية فقم بنفس عملية اكتشاف مكان الخطوط ثم تنظيفها بنفس
الطريقة تماماً.
 .11عليك أن تدرك أن اضطرابات الحقول األرضية يتم بثها بشكل تصاعدي من
سطح األرض نحو ا ألعلى ،وبالتالي عند تنظيفك للطابق األرضي أو األول
فإن االضطرابات تزول من جميع الطوابق التي تقع فوقه ،لذا إذا كان منزلك
عبارة عن عدة طوابق فيكفي أن تقوم بالتنظيف في الطابق األرضي أو القبو
إذا كان القبو ممتد على مساحة البناء وليس أقل أو أصغر منه.
 .12من المهم أن تكون متمركز بداخلك بشكل جيد عند البدء بتنظيف اضطرابات
الحقول األرضية ،كما قلت سابقاً األرض لن تتراجع ستحرر كل شيء دفعة
واحدة ،العمل مع طاقة األرض مختلف عن العمل مع البشر فاألفراد يميلون
إلى التراجع وال يدعون كل شيء يتحرر في جلسة واحدة بل يحررون القليل
في كل جلسة .لذا عليك أن تعي أنك عندما تتعامل بوعي مع الطاقات
األرضية أنت تتعامل مع مركز ضخم وأقوى للمعلومات ،لذا ال تتجاهل موضوع
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التنظيف لكل حقل على حدى وقياس طاقتك قبل تنظيف كل حقل ما إذا
كنت ال تزال في حالة التوازن.
وتعلم أن تأرض نفسك أن تكون واعي لجسدك وتصغي له ،عندما تشعر
بضيق بالجسد خذ استراحة ،عليك أن تمنح نفسك الوقت لتبني قدرتك
وتمرن عضالتك الطاقية للقيام بهذا العمل ،ولن يحدث شيء إذا لم تكمل
في نفس اليوم ،لقد جلبت في جميع األحوال بعضاً من التناغم والتوازن من
جديد للمكان.
اآلن أنت تعلم كيف تجد نقاط عدم التوازن والخلل الطاقي والشحنات
المتراكمة في المكان وتعلم كيف تجد مكان الحقول األرضية المضطربة في
المكان وحان الوقت للتدريب ومشاهدة الفيديو ومن ثم يمكننا االنتقال للنوع
األخير الذي سنتعامل معه في المكان وهو التأثير السيء للتكنولوجيا في
حياتنا في الدرس الخامس.

كل التوفيق ...ساندي
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