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شود که از قابلیت انتقال از ذهن افراد به بیرون به مجموعه امواجی گفته می مثبت انرژی

برخوردار است. اینکه انرژی )مثبت یا منفی( چگونه در خانه یا محیط کارتان تاثیر 

 .گذارد، جزو مهمترین مواردی است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شدمی

 افزایش انرژی مثبت در خانه

داشتنی است. هر حالت ناخوشایندی های خوب، زیبا و دوستسرشار از حس مثبت انرژی

 .که به شما حس ناراحتی، غم و استرس دهد باید از بین برود

دانیم انرژی قابل لمس یا دیده شدن نیست. متاسفانه اکثر افراد، مبحث همانطور که می

بخواهیم به این سوال پاسخ  انرژی را زاییده ذهن انسان دانسته و به آن باور ندارند. اگر

 .دهیم که آیا حس مثبت در منزل ما جریان دارد، در ابتدا باید نگاهی به خودتان بیندازید

برای این کار باید از درون به عنوان یک آگاهی، نگاهی به وقایع بیرون بیندازید. آیا در 

انه، احساس خانه شما همواره بحث و جدل در جریان است؟ آیا در مواقع تنهایی در خ

های مکرر اتفاق دلتنگی یا ناامیدی دارید؟ آیا در میان اعضای خانواده شما، قهر و آشتی

 افتد؟می

در خانه شما جریان دارد  مثبت انرژی با پاسخگویی به این سواالت متوجه خواهید شد که آیا

چشمه ها چه مثبت وچه منفی از وجود ما سر، تمام انرژیشوییفنگ یا خیر؟ طبق اصول

 .گیرندمی

توان در ذهن افراد که نتیجه اتفاقات ایجاد شده در محیط زندگی بوده، دلیل این امر را می

دانست. هرچقدر افکار مثبت و انرژی بخش داشته باشید، محیط زندگی شما و حتی افرادی 

 .که با آنها در ارتباط هستید برایتان برکت و شادی به ارمغان خواهند آورد

های مثبت در خانه وجود داشته که در ادامه مقاله به تعددی جهت افزایش انرژیهای مروش

 .مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد
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 یوگا سالن به خانه تبدیل برای هزینه کم ترفند چند مطالعه: پیشنهاد

 های افزایش انرژی مثبت و حس خوب در خانهآشنایی با روش

 ورودی اصلی خانه؛ جاذب انرژی مثبت و منفی 

یا منفی به محیط زندگی، درب اصلی خانه است. درب اصلی  مثبت انرژی اولین ورود

 .تواند نقش مهمی در هماهنگی و تعادل انرژی در خانه را داشته باشدمی

به همین خاطر توصیه شده که به هیچ عنوان درب خانه را رو به بیرون باز نکنید. زیرا این 

هم دیگر این است که ها از منزل به بیرون خواهد شد. نکته مکار باعث خروج انرژی

 .همواره ورودی اصلی را تمیز کرده و هر چیزی را سر جای خود قرار دهید

 .شودانجام این کار باعث افزایش رزق و روزی در محیط زندگیمان می

 قرار دادن همه وسایل سر جای خود 

در محیط زندگی، ایجاد نظم و ترتیب در خانه است. طبق  مثبت انرژی شرط اصلی گردش

، نامرتب بودن وسایل منزل باعث راکد شدن انرژی و جلوگیری از ورود شوییفنگ لاصو

 .شودامواج مثبت به محیط زندگی می

دیده، شکسته یا به درد نخور را دور بیندازید. حتی به همین دلیل بهتر است که وسایل آسیب

 .شوددر خانه می هایی که به آنها احتیاج ندارید، باعث افزایش انرژی منفینگهداری لباس

های شیمیایی از مخلوط شود که به جای استفاده از شویندهجهت تمیز کردن خانه توصیه می

 .کننده داشته، استفاده نماییدآب و نمک دریا که خاصیت ضدعفونی

 (تناسب طراحی ساختمان با انواع انرژی )کیهانی، زمینی، ساختاری 

در خانه، تناسب طراحی کلی  مثبت انرژی یکی از مهمترین نکات در زمینه افزایش

خواهید در طراحی منزلتان های کیهانی، زمینی و ساختاری است. اگر میساختمان با انرژی

 .صورت پذیرد، بهتر است که از اصول خاصی پیروی نمایید تعامل انرژی

https://greenlist.ir/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%db%8c%d9%88%da%af%d8%a7/
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جام برای این کار باید در ابتدا مرکز سازه را مشخص کرده و طراحی فضا را به نحوی ان

دهید که گوشه شمال شرقی خانه مورد توجه قرار گیرد. زیرا بر طبق اصول کیهان شناسی، 

 .کندبه محیط زندگی را میسر می های مثبتاین قسمت از خانه راه ورود انرژی

 خواب؛ مکانی جهت ورود انرژی مثبتاتاق 

. اصول خاصی خواب همواره مکانی جهت تخلیه انرژی روزانه و استراحت بوده استاتاق

 .در این زمینه وجود داشته که جهت جلوگیری از ایجاد منفی باید مدنظر قرار گیرد

های های پهن و بلند در اتاقتان را بپوشانید تا از ورود انرژیهنگام خواب باید تمام سطح آینه

خواب خود را مرتب خوابتان جلوگیری شود. هر روز صبح بعد از خواب، تختمنفی به اتاق

 .ها را تکان دهید تا گرد و غبار از روی آنها پاک شودرده و مالفهک

تواند جهت جلوگیری از انرژی منفی بسیار خواب هم میورا در اتاقنگهداری گیاه آلوئه

 .موثر باشد

 چه نکاتی را در دکوراسیون منزل جهت افزایش انرژی مثبت باید رعایت نمود؟

را در  مثبت انرژی و با پیروی کردن از چند اصل ساده،ای توانید بدون هیچ هزینهشما می

ها باعث ایجاد شادی، نشاط، امید به محیط زندگی خود افزایش دهید. با انجام این روش

 .زندگی در خود و سایر اعضای خانواده خواهید شد

 های ها را باز نگه داشته تا انرژیهای اتاقهنگام صبح به مدت چند دقیقه، پنجره

 .اهی به محیط زندگی شما پیدا کنندمثبت ر

  اگر محیط زندگی شما به نحوی است که به نور طبیعی دسترسی ندارید، از نور

 .مصنوعی جهت روشن کردن فضا استفاده نمایید

 است.  در خانه، وجود آکواریوم مثبت انرژی ها جهت افزایشیکی از روش

تر دیده شدن ث جذابآکواریوم، گردش انرژی در محیط را تسهیل کرده و باع

 .شوددکوراسیون منزلتان می
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 های های اضافی بپرهیزید. زیرا ستوندر طراحی داخل منزل از وجود ستون

اضافی، باعث انسداد انرژی شده و گردش امواج مثبت در منزلتان را با مشکل 

 .سازدمواجه می

 مورد  ثبتم انرژی از مهمترین نکاتی که باید در دکوراسیون منزل جهت افزایش

های مصنوعی در های طبیعی و زنده است. وجود گلتوجه قرار گیرد، استفاده از گل

 .شوندهای خوب در فضا میخانه باعث انسداد انرژی

 هایبعد از استفاده از حمام و سرویس بهداشتی، بالفاصله درب را بسته تا انرژی 

نشتی داشته جهت  منفی به بیرون منتقل نشوند. تعمیر زودهنگام شیرهایی که

 .های منفی در منزلتان، بسیار تاثیرگذار خواهد بودجلوگیری از ایجاد انرژی

 در محیط زندگیتان بهتر است که از قرار دادن ماشین  مثبت انرژی جهت افزایش

های چرک حجم لباسشویی یا داروها در فضای آشپزخانه پرهیز نمایید. زیرا لباس

دهنده درد و با خود به همراه داشته و داروها، نشانهای منفی را زیادی از انرژی

 .ناراحتی هستند

 بندی نهاییجمع

های روزمره و ایجاد حس خوب در شما در خانه باعث تسهیل فعالیت مثبت انرژی افزایش

 توانید فضایهایی که در جمالت باالیی به آنها اشاره نمودیم، میشوند. با انجام تکنیکمی

 .ط زندگی خود ایجاد نماییدمثبتی را در محی

های مثبت در محیط شده و همین امر در لذت ها باعث افزایش انرژیاجرایی کردن این ایده

 .بردن شما از زندگی بسیار تاثیرگذار خواهد بود

 


