ביואורגונומי -בואו ללמוד כיצד תחזירו אנרגיות למקום בו אתם נמצאים
המאמר נכתב על ידי לימור בר נוי
שלישי 21 ,פברואר 10:22 2012

מכירים מצב שבו אתם נכנסים למקום )בית,עבודה או כל מקום אחר( ומרגישים תחושה לא נעימה?תחושת
מחנק?האם בלילות שנתכם נודדת?

בביו אנרגיה קיים תחום מלהיב הנקרא "אקולוגיה אנרגטית" המתבסס על מחקריו של ד"ר וילהלם רייך
בעניין אנרגיית החיים היא אנרגיית האורגון) .אקולוגיה הינה חקר יחסי הגומלין בין האורגניזמים השונים לבין
סביבתם(.

אנרגיה זו מקיפה אותנו ,והיא זאת הקובעת את מידת חיוניותם של מקומות בהם אנו נמצאים כמו גם את
מידת החיוניות של מערכות הגוף ושל הישות כולה ומהווה מדד לבריאות טובה.

אנרגיית האורגון זורמת בעולם בשני כיוונים :מלמעלה למטה וממערב למזרח כאשר עצמים שונים הנמצאים
במרחב מושפעים מזרימת האנרגיה ביקום .במקום בו לא זורמת אנרגיית האורגון נוצר "ואקום אנרגטי" היוצר
תחושה לא נעימה לאדם הנמצא והימצאות ממושכת במקום נטול אנרגיה לא יוכל להכיל חיים לאורך זמן.

ישנם חומרים המרכזים אליהם אנרגיה כמו רוב בדי המגבת ,צמחים -רובם מרכזי אנרגיה ,פטרוזיליה וצמחי
פטרוזיליה  ,שטיחים שצורת הבד שלהם מחוספס,ריצוף הבית בעץ או קרמיקה ואחרים הדוחים מעליהם
אנרגיה כגון מחשב ,מיקרו או טלוויזיה.

המטפל בביו אנרגיה יכול "לחוש" את שדות האנרגיה של אדם ,חדר ועסק גם פנים מול פנים וגם מרחוק
ו"לשפר" את מצבו האנרגטי.

להלן רשימה מפורטת:

חומרים מרכזי אנרגיה ויוצרים תחושה אנרגטית טובה יותר
-

רימונים
חומרים המכילים חלודה )לדוגמה ,קרמיקה(
אבן אילת )גרניט(
רוב בדי המגבת
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-

אריגים שונים צפופים
חלודה
פטרוזיליה
קערה קעורה מרכזת אנרגיה מלמעלה ומרכזת אותה במקום בו ניצבת הקערה.

צורות מרכזות אנרגיה
-

זיגזגים
כוכבים
נחשים
גלים
ספיראלות

חומרים דוחי אנרגיה
-

טלויזיה
מחשב
פלאפון
בד משי
תכשיטי מתכת ומטבעות כסף
מסגרות משקפיים ממתכת שדוחה אנרגיה
מחשב
מיקרוגל
קערה קמורה דוחה אנרגיה מהסביבה בה היא נמצאת כדוגמת אהיל.

מעניין אתכם?
תוכלו לאבחן זאת בעצמכם באמצעות העפעפיים...
באמצעות הטיפול הביואורגונומי ניתן אם כך לטפל ,לאבחן ולשנות את האנרגיה סביבנו ולחיות חיים
איכותיים יותר....
לימור בר נוי 0523854919
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