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 برنامج التحرر من الوزن

(1 ) 

 *  الشحن والبرمجة *

 رانيا الخطيب د.
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ول جلسه من جلسات البرنامج أعزائي المشاركين ببرنامج التحرر من الوزن في أا بكم مرحبً

 ةالمنتجات التي ستستخدمها طوال البرنامج لعمل الحمامات الطاقي ةالتى ستكون لشحن وبرمجو

 .والمساج

 .ثناء عمل البرنامجأ امكن استخدامهيضع لكم جميع الخيارات التى أسة، هذه المنتجات اختياري 

 

  :لً وأ 

  Love and heal your lifeالمنتجات المتوفره لدينا بمتجر

 

 ة ومسارات الطاق ة*التطهير الطاقي وتنظيف الهال

 والملح.  ةصابون القهو •

 صابون االفندر.  •

 ة. ثيريحبال األ األالشاكرات وو ةبخاخات لتطهيرالهال •

 للشاكرات.ة الكريم رحجااطقم من األ •

 ة.كرات الكلير كواتز لتطهير الهال •

 زيت االفندر. •
 

 والجلد ة *تشافي البشر

 رة. الشيا بالليمون لتفتيح البش ةرز وزبد صابون األ •

 السولويت. الشيا للتقليل من اثار ةوزبد  ةصابون حجرالرمل وصابون الملح والقهو •

 .ة البرانا لتجديد خاليا البشربطاقة  ةمشحون  ةزيوت عطري •

 .الزيوت  استخدامبعد   جسملتدليك ال ةحجار الكريمرول المساج من األ  •

 الوزن بالجسم  ةلتحرر من طاقا* 

 ةبالجسم للتخلص من طاق  ةمعين مناطقالبرانا توضع على طاقة ب ةومشحون   ةمخلوط ةزيوت طبيعي  •

 الوزن بها ثم التدليك. 

 ةالهال ةثناء التحرر من الوزن وتساعد على موازنألها خصائص تساعدك  ةحجار كريمأ •

 حجار. لأل ةالطاقيو ةعضاء من خالل الخصائص اللونيواأل والشاكرات 
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 ثانيًا:

 ةالمختلف ةاختياراتك لعمل الحمامات الطاقي 

 

   هامة اتمالحظ
 تعمل قبل القيام بالجلسات   ةالحمامات الطاقي ❖
توجهها لتحرير جسمك مما ترغب   ةنها طاقأل  ةقوي ةن تضع نيأيجب  ات الطاقيةقبل عمل الحمام ❖

 ة أدناه: بالصيغ يمكنك وضع النية  منه،التلخص 

فكار ألكل البرامج والعناصر والكينونات وا يدمر ،يفتت  ،يقتلع ،عمل حمام الملح لينتزعانوي " 

و  أ "الوزن  ةبزياد   ةوالروابط والميول والعادات والسلوكيات والصدمات والملفات والذكريات المرتبط

 .وهكذا دمان الحلويات إ مثااًل  ةي نيأ

   لكن يمكنك الوضوء ة،من وقت الجلس ة ساع  24لى إ 12 ة منممنوع االستحمام لمد  ةبعد الجلس ❖
 

 **حمام الملح      

 

 ة. قوي ةني ا مع وضعاسبوعيً  ةعمل هذا الحمام مر يفضل طريقة عمل حمام الملح:

يفضل استخدام الملح الخشن غير   ةفضل نتيجأل   ملئ حوض االستحمام بماء دافىء ثم يوضع كيلو ملح •

 . ذا لم يتوفر يمكنك استخدام الملح العاديإاما ، و ملح الهيمااليا اذا توفر لديكأالمكرر 

ليساعدك على التحرر من   نقاط بالحمام١٠مقدار ب ويفضل زيت االفندر  ةالزيوت العطري ةضافإيمكنك  كما

. ويفضل تنظيف  ةدقيق  30 -20التزيد عن   ةا الحمام لمد واالسترخاء والهدوء وتجلس داخل هذ  ةالطاقات السلبي

 س للقدمين.  أ الجسم بشكل كامل من الر

 من  منه مع سائل االستحمام وفرك وتنظيف الجسم كاماًل  ةالستخدام الملح وضع كمي ىخر أ ةطريق •

 يام حسب احتياجك  أ ةوكل ثالث أ ا يوميً  ةممكن عمله مر، من الس للقدمينأالر

ة* *حمام القهو  

 

 . اختار منها ما تشاء حسب رغبتك، ةخيارات لحمام القهو ةهناك عد 

 : بحمام القهوة  لتطهير الطاقيا

 

 حمام القهوة  -1

 ثناء الجلوس في الحمام  أعند البدء بعمل الحمام وتكرر ة توضع الني  •

حسب لالفندر زيت انقاط من  ١٠كيلو من الملح مع  ةضافإمكن ، كما يةكواب من القهوأ 3يتم إضافة  •

ثم   ةفي حمام القهو  ةدقيق 20ة الجلوس لمد و س للقدمين  أمن الر يفضل تنظيف الجسم كاماًل و  ةالرغب

 . سبوعباأل ةيفضل عمله مرو تنظيف الجسم بماء فاتر 
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   ةخلوط القهوم -2

الماء وضع القليل من ياالفندر و زيت نقاط من   10  من الملح ومع مالعق 4مالعق بن مع   ٤تخلط  •

عند  ةس للقدمين مع وضع الني أمن الر اويفرك بها كامل الجسم ابتداءً  ةط مع بعض على عجين لوتخ

 البدء 

نها تخزن  أل ةالمعد  في منطقة ةالشمسي  ةالضفير  منطقةثناء فرك الجسم ينصح بالتركيز على أ •

لوزن  ا ةزياد و والمشاعر والطاقات الخارجيه التى تسبب القلق والتوتر  ةثيريحبال األ العديد من األ

على الجسم  ة. ويترك  وتطلق الني  ةتنظيف تركز على الضفيرلثناء اأالبطن و ةا في منطق خصوصً 

   ة.دقيق ٢٠ال تزيد عن  ةمد 

 

 وتجديدها   ةيت وشد البشرلويل ثار السالتخفيف من ا

 . وليت للتخفيف السي ةحمام اسكرب القهو -3

االستخدام اليومي   ة يفضلفضل نتيجأل. وليت للتخفيف وتحسين الجلد من اثار السي ةهناك العديد من فوائد القهو

 . سبوعيام باألأ ٣و أ

 يوضع الخليط و يقلب    ثمو الملح.أمالعق من السكر  ٣و مالعق من زيت جوز الهند  ٦و كوب من البن  •

 لالستخدام.ويحفظ في برطمان 

ثم يوضع    ةالدموي ةلتحفيز الدور ةحجار الكريمويمكنك تدليك الجلد برول مساج األ  واًل أينظف الجسم  •

 الخليط ويدلك بالرول على شكل دائري لدقائق ثم يشطف الجلد.

 

 ثالثًا:

 ةاستخدام الجلس ةطريق

 

الكمبيوتر   ةو شاشأسواء من الهاتف  ةمام الجلسأ ةتوضع جميع المنتجات ومكونات الحمامات الطاقي •

  ةوحفظ الطاقة  الشحن والبرمجة للمنتجات بنيمن الفيديو  ةالطاق ستقبالا ةساعتين ووضع ني ةلمد 

 .بداخلها

 

توجهها لتحرير جسمك مما  ةنها طاقأل  ةقوي ةن تضع نيأيجب واستخدام المنتجات   ثناء االستحمامأ •

 ة أدناه: بالصيغ يمكنك وضع النية   منه،ترغب التلخص 

 

يدمركل البرامج والعناصر والكينونات  ،يفتت ، يقتلع ،ي منتج تستخدمه لينتزعأ و أنوي عمل حمام الملح أ "

و  أالوزن  ةد بزيا  ةفكار والروابط والميول والعادات والسلوكيات والصدمات والملفات والذكريات المرتبطواأل

 ."الجلد  إسمرارو أوليت لسباب السيأو أدمان الحلويات إ مثااًل ة ي نيأ

 


