بسمعً تعالی

با رعایت ایه وکات در دکوراسیون مىسل,اورژی مثبت را بً خاوً تان بیاوریذ

با تْجَ بَ علْم جذبذ اس جلَ علن هتافیشیک بز ُوَ ّاضخ اطت کَ ُز آًچَ در سهیي
ّجْد دارد دارای اًزژی اطت ّ هیتْاًیذ تأثیز هظتقین در رّح ّ رّاى ها اًظاى ُا داشتَ
باشذ .
بٌابزایي بایذ تْجَ داشتَ باشین کَ ُز آًچَ پیزاهْى هاطت در طالهت رّح ها هیتْاًذ
تأثیز هثبت یا هٌفی داشتَ باشذ.
با تْجَ بَ گفتَ ُا فْق بی شک هذیظ سًذگی ها ّ دکْراطیْى ّ ُوچٌیي اشیا پیزاهْى ها
بذّى ایٌکَ ها هتْجَ بشْین هیتْاًذ دال ها را دگزگْى طاسد
بز اطاص تذقیقات چیٌی ُای باطتاى هْقعیت ّ جِت ُز آًچَ در فضاطت اُویت ّیژٍ
ای دارد .هکاى ّ هْقعیت هذل کار ،سًذگی ّ طایز اشیا اس ُز طزف بز اًظاى اثز دارد
ایي تأثیز هیتْاًذ هٌفی یا هثبت باشذ .یعٌی ًذٍْ چیذمان مىسل هیتْاًذ در ها اثز بگذارد
ُواًگًَْ کَ هیذاًین ّ تجزبَ کزدٍ این ،هذیظ ُایی ّجْد دارًذ کَ دال خْب را بَ دال
بذ تبذیل هیکٌٌذ ّ .هکاى ُایی ُظتٌذ هاًٌذ هظاجذ ّ اهاکٌی کَ درآى ُا بَ دعا ّ ًایش
هشغْلین دال بذ را بَ دال خْب تبذیل هی کٌٌذ

وور خورشیذ یک مىبع اورژی بخش است:
پخش شذى ًْر در خاًَ ّ هذیظ سًذگی هیتْاًذ اًزژی ُای هٌفی را دّر کٌذ ُوچیي
بعضی اس گیاُاى خْشبْ کَ دّد کزدى آى ُا باعث اس بیي بزدى اًزژی هٌفی هیشًْذ
هاًٌذ هزین گلی یا طزّ آساد.
بَ یاد داشتَ باشیذ کَ کار کزدى هذام سیز ًْر چزاغ هِتابی باعث بزّس فزکاًض ضزبَ
ای در دْسٍ اًزژی هی شْد ّ بزای طالهتی هضز ُظتٌذ.
گیاُاى در کٌار شوا ،شوا را اس اًزژی ُای هٌفی دّر هی کٌذ ّ باعث اًزژی بخشیذى بَ
شوا هیشًْذ .

استفادي از روگ ٌای شاد بً شما اورژی میبخشىذ :
شوا هی تْاًیذ با بزدى ًام خذا هٌشل ّ اتاقتاى را اس اًزژی ُای هٌفی پاک ّ پاکیشٍ طاسیذ
با تْجَ بَ صٌعتی شذى سًذگی در دًیای اهزّس ،افزاد طزتاطز رّس را در اطتزص هی
گذراًٌذ  ّ .السم اطت ّقتی بَ خاًَ باس هیگزدًذ ایي اطتزص را اس خْد دّر کٌٌذ .
بزای ایٌکَ شوا بتْاًیذ هٌشلتاى را بَ هکاًی آراهش بخش ّ پز اًزژی تبذیل کٌیذ السم
ًیظت در ایي رشتَ تخصص داشتَ باشیذ .
کافی ًگاُی بَ سًذگی ُای طادٍ گذشتَ بیٌذاسیذ ّ دّام آى ُا را شاُذ باشیذ ّ بَ ایي فکز
کٌیذ کَ چگًَْ ّ با دیذى یک پذیذٍ در اطزاف خْد اًزژی هثبت هیگیزیذ ّ اتزژی ُای
هٌفی را اس خْد دّر هیکٌیذ .
بٌابزایي اکز شوا بَ فکز طالهت خْد ّ دّر شذى اس ایي عْاهل ُظتیذ بَ دکْراطیْى
داخلی خْد اُویت بذُیذ .

شک ًکٌیذ کَ ًِایت طادٍ سیظتی شوا را اس شلْغی ُا اطزاف دّر خْاُذ کزد .
گیاُاى را در کٌار خْد ّ در دکْراطیْى هٌشلتاى شزیک کٌیذ .

در ایي قظوت تعذادی اس دکوراسیون ٌای اورژی بخش را بزای شوا آهادٍ کزدٍ این.
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