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 گیاهان انرژی مثبت 

توان شفادهندگان طبیعی دانست که در افزایش طول عمر، بهبود  را می گیاهان •

 .کنندی ایفا میسریع بیماری و تغییر روحیات افراد، نقش مهم 

های طبیعت به دور  ها از زیبایینشینی باعث شده تا انسانامروزه زندگی آپارتمان •

 .باشند

مان برکت، سالمتی، عشق و حتی پول را با خود  وجود گل و گیاه در محیط زندگی •

 .آوردبه همراه می

 .کندشاید این جمله برایتان عجیب باشد که گیاه از خود انرژی متصاعد می •

دوست به این موضوع  سرشار از حس مثبت بوده که همه افراد گل این انرژی •

 .اذعان دارند

های  در محیط گیاهان نظیر نگهداری ازتحقیقات علمی زیادی در مورد فواید بی •

 .آپارتمانی انجام شده است

انگیز گل و گیاه بر روی سالمتی  دهنده تاثیرات شگفتنتایج تمام این تحقیقات نشان  •

 .ان بوده استانس

های روحی فرد را از بین برده  تواند تمام خستگینگهداری از یک گیاه گلدانی می •

 .و انرژی مثبت را در خانه پراکنده سازد

شود، نیاز به یک  های کاری سپری میاز آنجا که بیشتر زمان ما در خانه یا محیط •

های  از این روشحل برای ایجاد انرژی مثبت در محیط اطرافمان داریم. یکی راه 

 .باشدهزینه، استفاده از گیاه میطبیعی و کم

 .کنندها در شرایط زندگی امروزی با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم میانسان •
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جهت کاهش استرس و افسردگی   گیاهان به همین دلیل نیاز است که از وجود •

 .استفاده شود تا بار دیگر خوشبختی به زندگی روزمره ما راه یابد

های شانسی دانست که در مهیا کردن فرصتتوان نماد خوشل و گیاه را میگ •

 .زندگی برای ما نقش مهمی خواهند داشت

 .آشنا نماییم  مثبت انرژی گیاهان در ادامه با ما همراه باشید تا شما را با اسامی •

 آرام  خواب برای  خواب  اتاق مناسب گیاه 7 مطالعه: پیشنهاد

 شوند؟ مان میچه گیاهانی باعث ایجاد انرژی مثبت در محیط زندگی

 بندی گیاهان دارای انرژی مثبتالوندر در رده  •

گیاه الوندر که به آن اسطوخودوس گفته شده در افزایش انرژی مثبت در فضا نقش مهمی  

 .دارد

و ایجاد  خواب، درمان سریع بیماری تواند در کاهش اضطراب، بهبود کیفیتاین گیاه می

 .آرامش افراد تاثیر مثبتی داشته باشد

برند، کافیست که  می  خوابی رنجدسته از افرادی که همواره از مشکل بیمخصوصا برای آن

 .با تهیه این گیاه انرژی مثبت، آرامش را در خواب خود تجربه نمایند

 بندی گیاهان دارای انرژی مثبتیاس در رده  •

 .ای انرژی مثبت بوده، گل یاس استی که دارگیاهان  از جمله دیگر

بینی،  های مثبت نظیر: خوشتواند در ایجاد انرژیبر طبق تحقیقات به عمل آمده این گیاه می

 .شادی و آرامش نقش بسیار مهمی ایفا کند

 .های ذهنی اشاره نمودتوان به کاهش استرس و آشفتگیاز مهمترین مزایای گیاه یاس می

 .شودها از عصاره این گیاه استفاده میتهیه انواع دمنوش به همین دلیل است که در

 

https://greenlist.ir/%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/
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 مثبت سوسنبرگیاه انرژی  •

 .قرار دارد مثبت انرژی گیاهان بندیفلفلی گفته شده در ردهگیاه سوسنبر که به آن نعناع

های روانی و خوشبو کردن  های گوارشی، بهبود بیماریگیاه سوسنبر در بهبود بیماری

 .دهان، تاثیر بسزایی دارد

ها از عصاره این گیاه ها، رایحهها، نوشیدنیاگر توجه کرده باشید در تولید اکثر آدامس

 .شوداستفاده می

 .دهای سینوسی اشاره نمودتوان به درمان سردرفلفلی میاز مهمترین مزایای گیاه نعناع

 ایگیاه انرژی مثبت کراسوال نقره •

های این گیاه به  شناسند. از آنجا که برگچینیان، این گیاه را با عنوان گیاه پول یا دوستی می

 .شکل سکه بوده به گیاه پول معروف است

تواند  یاه میاالمکان از این گیاه در منزل خود نگهداری کنید. زیرا به باور چینیان این گ حتی

 .برکت و ثروت را با خود به همراه داشته باشد

تواند در ایجاد آرامش  بر طبق باورهای چینیان، قرار دادن دو گیاه پول در ورودی خانه می

 .همیشگی در زندگی انسان نقش مهمی ایفا کند

 بندی گیاهان دارای انرژی مثبت دراسینای روبانی؛ در رده  •

، گیاه دراسینای روبانی است. ممکن است این گیاه را با مثبت یانرژ گیاهان یکی دیگر از

 .نام بامبو بشناسید

های آن در منزل  شانسی بوده و قرار دادن شاخهاکثر افراد اعتقاد دارند که بامبو، گیاه خوش

 .های مثبت را با خود به همراه داشته باشدتواند انرژیمی

موفقیت تحصیلی، خالقیت و آفرینندگی   ی بامبو در گلدان باعثشاخه 5قرار دادن  .1

 .شود می
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 .شودی بامبو در گلدان باعث حفظ سالمتی انسان میشاخه 7قرار دادن  .2

ی بامبو در گلدان، برکت و ثروت را وارد زندگی فرد خواهد  شاخه 8قرار دادن  .3

 .کرد

ی بامبو در گلدان، افزایش شانس و خوشبختی را در پی خواهد  شاخه 9قرار دادن  .4

 .اشتد

 گیاه انرژی مثبت سالویا •

 .به شمار آمده است مثبت  انرژی گیاهان بندیگلی هم گفته شده در ردهسالویا که به آن مریم

 .های منفی، نقش بسیار مهمی دارداین گیاه در پاکسازی محیط از انرژی

 .سوزانندگلی خشک را میهای منفی محیط، مریمبه نحوی که جهت از بین بردن انرژی

تواند جهت بهبود  گلی بوده که میبخشی از مهمترین مزایای مریمدهندگی و التیامشفا 

 .ها بسیار اثربخش باشدبیماری

 بندی گیاهان دارای انرژی مثبت اکلیل کوهی در رده •

دارای  گیاهان بندیشناسند. این گیاه در ردهبا نام رزماری میاکثر افراد اکلیل کوهی را 

 .رودانرژی مثبت به شمار می

 .های پوستی و آشپزی آشنا هستیمنظیر رزماری در مراقبتمسلما، همگی ما با مزایای بی

توانید از این گیاه انرژی مثبت در منزل خود نگهداری نمایید تا شاهد تغییرات  شما می

 .یفیت زندگی خود شویدزیادی در ک 

 بندی گیاهان انرژی مثبت گیاه صلح در رده  •

 .فیلوم بوده که همگی ما با آن آشنا هستیمنام دیگر گیاه صلح، گیاه اسپاتی
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قرار دارد. همانطور که از نام این گیاه پیداست،   مثبت انرژی گیاهان بندیاین گیاه در رده

 .شودمیوجود آن باعث ایجاد صلح و آرامش در زندگی 

کنند، نگهداری از این گیاه دسته از افرادی که با افسردگی دست و پنجه نرم میبرای آن

تواند نقش مهمی در بهبود سالمتی آنها ایفا نماید. البته ناگفته نماند که گیاه صلح، آگاهی  می

 .معنوی افراد را افزایش خواهد داد

 گیاه انرژی مثبت پائونیا  •

نام دیگر پائونیا، گل صد تومانی بوده که بسیاری از افراد آن را به دلیل زیبایی ظاهری که  

 .کنندداشته در منزل خود نگهداری می

 .گل صد تومانی به گل جذب عشق معروف بوده که فصل شکوفه دادن آن بهار است

های کاری  محیط توان از آن در منزل یا حتیبوده که می مثبت انرژی گیاهان این گیاه جزو 

 .استفاده نمود

 گیری نهایی گفت چیزی که باید در نتیجههر آن

ای هستند که وجود آنها در زندگی ما نقش بسیار مهمی دارد.  ، موجودات زندهگیاهان 

مان به  تحقیقات زیادی در مورد مزایای نگهداری از این موجودات سبز در محیط زندگی

 .عمل آمده است

 .نظیر آنها بر سالمتی انسان بوده استقیقات حاکی از مزایای بینتایج تمام این تح 

 .آشنا نماییم مثبت انرژی گیاهان این مقاله از این رو تهیه شده تا شما را با اسامی

 


