
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
חוסם   מהבדיקה בפנפט"ה 

 את המטופל/ האיבר?

חמסה על פציעות/ ציעות:פ  
ניתוחים/ כוויות/ באיבר.     
   הורדה קודות פתיחה: נ
 מהספרייה הקוסמית את    
 כל הנקודות פתיחה    
   האדם/ את החוסמות  
                המחלה/ האיבר.       
הורדה מהספרייה  חדים:פ  
כל הפחדים  הקוסמית את     
  האדם/החוסמים את   
המחלה/ האיבר.     

 ראומות: ט
 של המטופל:   בציר הזמן. 1  

 צלקת/ בצקת/ נקזים.      
 בציר הזמן בגלגולים . 2  

 צלקת  : שלוקודמים       
 ם.בצקת/ נקזי      

   "אדם קצה" איתור .3  
 המשפיע על המטופל:      
 הטראומה "חמסה" על א.       

 של "אדם הקצה".           
 צלקת/ בצקת/ נקזים  ב.       

   של "אדם הקצה".         
 "כאב שבאהבה" בין  ג.       

  ."אדם הקצה"מטופל ל         
 צלקת/ בצקת/ נקזים  ד.       

   במוחו של המטופל         
 שזוכרת את "אדם            
 הקצה".         

 ניקיון  פרעות אנרגטיות: ה
 באמצעות צינטרפוגה )מעין   
 ספירלה( תוך כדי עפעוף.  

 
חוסם  מי בדיקה באאמג"ת 

 את המטופל/ האיבר?

כאב שבאהבהחמסה+ בא:א  

כאב שבאהבהחמסה+מא:א  

חמסה. שלים:מ  

מציאת הגלגול בולגול: ג  
האדם חווה את הטראומה   
וחימסוס על גלגול זה.   

משפחהלות אנרגטית: ת  
גרעינית, משפחה עכשווית,    
חמולה, מעגלים מחוץ    
ניתוק תלות  =למשפחה    
אנרגטית.    

 

 

 

 
 :1עזרה  שלבי הטיפול

   הגנת מגן דוד..  1
 פיסי, מפריענים:  5בדיקת . 2

 רגשי, שכלי, רוחני, אני.    
   /האם מותר לי לאבחן.3

   כן/לא לטפל?   
,  לעצמישדות בדיקת . 4

חמסה על המשלים, ניקיון  
 .הילה ולי ולמשלים

 ,  מטופללשדות בדיקת . 5
 חמסה על המשלים, ניקיון   
   .ולמשליםלמטופל הילה     

 לטפל.הפחד חמסה על . 6
 חמסה על הפחד של  . 7

 המטופל להבריא.   
 המטפל ברז אנרגטיפתיחת  .8
 של המטופל   שתלטנותב   
 בשתלטנות על המחלה. /וא   

, לעזרה  תאנרגטי בקשה. 9
 בטיפול ובקשות נוספות.

 מטפל   כאב שבאהבה:. 10
 ,  ומטופל, מטופל עם עצמו   
 וכו'.. מטופל והמחלה   
 איבר.שדות לבדיקת  .11
  איבר/מטופלטיפול ב. 12

ובאאמג"ת  בפנפט"ה 
 בהתאם לתלונה. )צד שני(

הפחד של  חמסה על  .13
 .המטופל לקבל את הטיפול

 .קיבוע טיפולחמסה על  .14
שוב  מתי יש לחזורבדיקה  .15

  : ימים, שבועות.על הטיפול
 מתי ההטבה וכדומה.

 
 טיפול במשלים )חי ומת(:

 חמסה על המשלים.א. 
 המטופל.ניקיון הילה של ב. 
 ניקיון הילה של המשלים.ג. 
העמדה בשורה של  ד. 

 המשלימים המשניים.
 

 טיפול בשתלטנות:
  השתלטנות. ברזמקוצר: 

אותו עד   לפתוחלדמיין ברז 
 שנגמר העפעוף.

 טיפול מלא:
 חמסה על מח ימני.א. 
 חמסה על מח הבטן.ב. 
חמסה על הפחדים לוותר  ג. 

 ות.על השתלטנ
 

 בהצלחה!!!
 נוגה גזיתד"ר 

 רגונומיאולביו  מכללהה
www.biorgonomy.co.il 

052.5304778 


