
 טופס טיפול ביואורגונומי הוליסטי
 או "מרכבה". הגנת "מגן דוד" .1

  .: פיסי, רגשי, שכלי )מידע(, רוחני, אנילמטפל ולמטופל מפריענים 5בדיקת נוכחות  .2

בערכה למטפל  יש לגשת לטופס טיפול בקשיים בעפעוף 100%-קוד דיוק עפעוף. אם לא פתוח ב .3
 ההוליסטי

 חמסה על משלים של המטפל, ניקיון הילה של המטפל ושל המשלים שלו :למטפלשדות אנרגיה  .4

אם מותר לי לאבחן?  "כן"/ "לא", אם כן, האם מותר לי לטפל? "כן"/ "לא", אם כן, יש ה .5
 להמשיך .....

 __________ גיל: ________שם המטופל/ת : ________   זכר / נקבה , תאריך לידה:  .6

 הבעיה עליה התלונן/ה: _____________________________________________ .7

( 10-100%למטופל? )יש ליצור "סקלה אנרגטית" בין  הטיפול הביואורגונומי יעזורבאיזו מידה  .8
 100%-, יש לטפל בפחד של המטופל שהטיפול יעזור ב100%-אם יוצא פחות מ

: אם הוא שתלטן, יעפעף באחד הצדדים, יש שתלטןהאם האדם  לטנות"שתה"ברז בדיקה ב .9
להמתין עד שיגמר העפעוף. עצם העפעוף הוא טיפול בשתלטנות. אם האדם לא שתלטן, לא 

  נקבל עפעוף

 ? )פחד לוותר עליה(: "כן"/ "לא". )אם כן, "ברז השתלטנות"(שתלטנות על המחלההאם קיימת  .10

 (. 10-100%? )יש ליצור "סקלה אנרגטית" בין להבריאהמטופל רוצה באיזו מידה  .11
 100%-, יש לטפל בפחד שהטיפול יעזור ב100%-אם יוצא פחות מ

 בין מטפל למטופל, בין מטופל למחלה ועוד ב"כאב שבאהבה"נטפל  .12

 לקבל את הטיפול המטופל פחד של "חמסה" על ה .13

 לטפל  המטפלפחד של "חמסה" על ה .14

 פל מבריא במהירות ובקלות", "אני נהנה לטפל""תודה שהמטואנרגטית:  בקשה .15

 למטופל  בדיקת שדות .16

 למטופל  בדיקת משלים חי/ מת  .17

 למטופל  ניקיון הילה  .18

של המטופל שורה אופקית, "חמסה" על משלים שמעפעף לנו = משלים המשלימים  10העמדת  .19
 מת, או חלש אנרגטית 

 "חמסה" על: .20

 האחריות על מרכז הכוח והעוצמה של האדם נקודות פתיחה סביב הטבור .א

]קדקוד, שפה  האחראיות על מערכת החיסון שלוש נקודות פתיחה ראשיות של מח העצמות .ב
 תחתונה, דגדגן/עורלה[

 האחראיות על אנרגטיות כלי הדם והדם עצמו שתי בלוטות  יותרת הכליה .ג



הבלוטות הגדולות אחראיות על הבלוטות בגוף ועל  2 - ארבע בלוטות הסרטן האנרגטיות .ד
בלוטות הסרטן הקטנות אחראיות על מערכת  2אנרגטיות מערכות הגוף השונות, 

 העצבים המרכזת ומערכת העצבים ההיקפית

 , כשהיא מורמת הדבר גורם לדפיקות לב מואצות ולחרדהכליה ימנית מורמת .ה

יבור; יש לברר בעפעוף באיזו רקמה לטפל: בגוף עטוף ברקמת ח איבררקמות חיבור )כל  .ו
 מעבירים את היד על גוף האדם ומחמססים היכן שמעפעף(

 

 פחדים בסיסיים
 יש לעפעף על הפחד הרלוונטי .א
 יש לחמסס על הפחד שעפעף ועל האיבר הקשור אליו .ב

 

 פחד להבריא .1
 פחד לוותר על הרווח המשני מהמחלה .2
 ]קשור לעצמות ולמערכת הלימפה[פחד מהעוצמה  .3
 פחד מחוסר עוצמה ]קשור לעצמות[ .4
 פחד מאי יכולת לממש את ההמשכיות ]קשור למעי הדק[ .5
 פחד מהלא נודע ]קשור לשלפוחית השתן ולכליות[ .6
 פחד מחוסר גבולות יציבים ]קשור לשלפוחית השתן[ .7
 , לסמפונות[פחד מחופש, מצמיחה לממדים גבוהים אחרים ]קשור לקנה נשימה, לראיות .8
 פחד להרגיש שהמציאות נכפת עלי, פחד להיות במצב של אין ברירה ]קשור לכלי דם ולב[  .9

 פחד מחוסר הגשמה, מאי מימוש ]קשור לכיס מרה[ .10
 פחד להירפא ]קשור ללימפה, קיבה, מעי גס[ .11
 פחד להכיל את המציאות ]קשור לסרעפת[ .12
 פחד מהנאה מהשלווה, להיות מאושר ]קשור לכבד[ .13
 מחוסר כבוד ]קשור לכבד[פחד  .14
 פחד להרפות, פחד לאבד ]קשור לטחול[ .15
 פחד מאיבוד שליטה ]קשור לאיברי המין[ .16
 פחד לגדול, פחד להתפתח ]קשור לתימוס[ .17
 פחד מאי יכולת לעשות שלום ]קשור לחושים[ .18
 פחד לחיות ופחד למות ]בלוטות המין[ .19
 פחד מפרידה ]יותרת הכיליה[ .20
 התריס ויותרת התריס[פחד מכאב מסבל מניתוק ]בלוטת  .21
 פחד לבטא את עצמי ]קשות לבלוטת התריס ולגרון[ .22
 פחד לקחת אחריות על חיי ]היפופיזה ויותרת המוח[ .23
 בלוטות במוח הגדול[–פחד להיות מה ומי שאני ]תלמוס והיפו תלמוס  .24
 פחד שלא יאהבו אותי ]לבלב[ .25



 גופים אנרגטיים
 הטיפול: 

 יש לבקש עפעוף על הגוף האנרגטי החסום  .א
 "חמסה" על הגוף האנרגטי שעפעף .ב

 ניקיון הילה של הגוף שעפעף                                    .ג 
כשמנקים את ההילה של הגוף האנרגטי שעפעף, באופן אוטומטי נעשה טיפול בחורים, 

בא אחריו. ]פירוט של כל בהפרעות אנרגטיות ונעשה טיפול בתפר שבין גוף מסוים לזה ה
 גוף בחוברת גופים וצ'קרות[

יש לעפעף על הבעיה שנוצרה כתוצאה מחסימת הגוף האנרגטי שעפעף ולחמסס עליה  .ד
לעיתים יש לשאול את המטופל מה המשמעות של מה שעפעף לגבי הבעיה איתה הוא 

 מתמודד
 שדות אנרגיה 100%בסוף הטיפול יש לוודא שחזרו לגופים  .ה

 גוף? ועל מה מעיד חוסר שדות בו? מה מכיל ה 

מכיל את צ'אקרות הקונדליני ואת המרידיאנים. הוא העתק של הגוף הפיזי. בו  - גוף אתרי -1
על איכות האנרגיה הפיזית והרצון לחיות  משפיענמצאים איברי הגוף ברמה האנרגטית. 

 במציאות הפיזית

על מצבים נפשיים/רגשיים: תשישות, עייפות,  משפיעמכיל את צ'אקרות קו ההרה.  – גוף רגשי -2
 חולשה, חוסר אנרגיה, התנתקויות, אובססיות ובעיות תפקוד במערכות גוף שונות

על דפוסי מחשבה, רעיונות, רעיונות תקועים, חוסר יצירתיות, אמונות, דימוי ע משפי  – גוף שכלי -3
עצמי, השקפת עולם, תפיסת המציאות, יכולת הבחנה נמוכה, מצבים של פראנויה, אובססיות 
וכדומה. גוף זה מסייע לאדם לקחת אחריות על מעשיו, להתחבר לרצון הגבוה שלו, וליכולת 

 ההבעה הקולית 

על התקשורת עם הזולת, אהבה לזולת ולאנושות, אמונה, אמון משפיע  - גוף אסטראלי -4
 באנשים,  על היכולת לראות את השלם ועל הממד הרוחני של חמשת החושים, על תזמון בחיים

ים, גורמי סרטן ומחלות. בו מכיל תבניות אתריות של וירוסים, חיידק - גוף רוחני / תבנית אתרית -5
על תעתועי זיכרון, הזיות מיסטיות והתנהגות פסיכופתית. משפיע אגור זיכרון מגלגולים קודמים. 

גוף זה מסייע לאדם לקחת אחריות על מעשיו, להתחבר לרצון הגבוה שלו, וליכולת ההבעה 
 הקולית. מומלץ לנקות גורמי סרטן ומחלות מגוף זה 

על  שאר גופי האנרגיה ויוצר תיאום ביניהם; מאפשר התמרת  משפיע - שגוף שמימי / גוף רג -6
חוש שישי. מאפשר התעלות רוחנית, אהבה ללא  –, מאפשר קליטה אינטואיטיבית טובה DNA-ה

 תנאי, אהבת האנושות, חיבור לבורא עולם

על משפיע  בגוף זה נמצאת תכנית החיים לגלגול הנוכחי. –גוף סיבתי / גוף שכל / גוף כתרי  -7
התודעה הרוחנית המרכזית שממנה התפתחו כל הגלגולים, על המהות העצמית ועל החשיבה 

 העליונה  

  



 הקונדליני צ'אקרות
 לגוף האנרגטי  ועוברת ממנו לגוף  הפיזי.  הן מרכזי אנרגיה דרכם נכנסת אנרגיה הקונדליני צ'אקרות

, וגם לצ'אקרות האחוריות תפקיד חשוב: הן מתרגמות את הרגשהצ'אקרות הקדמיות מייצגות את 
 שכל.. הצ'קרות העליונות מייצגות מרכזי לכוח רצון ולפעולההרגש 

 

 הטיפול:

 יש לבקש עפעוף על צ'אקרה חסומה .1
יש לבדוק האם הצ'אקרה החסומה היא קידמית או אחורית, צ'אקרות אחוריות מייצגות רצון  .2

וצ'אקרות קדמיות מייצגות רגש באותו תחום שהצ'אקרה מייצגת אותו.  ]לצ'אקרות הכתר 
 והבסיס רק כיוון אחד[

 2-3איתור הגילים בציר הזמן שהמטופל עבר בהם טראומות שחסמו את הצ'אקרה )מקסימום  .3
 לים(. חמסה על הטראומות, על טראומות בגלגולים קודמים ועל טראומה של אדם קצה.גי

 שדות אנרגיה 100%בסוף הטיפול יש לבדוק שלצ'אקרה חזרו  .4

אין לשתף את המטופל ניתן לשאול את המטופל מה קרה בשנים הללו? לא חייבים. עם זאת,  *
 .מיניות או בגידותבמידע המתקבל על אודות טראומות מיניות, הטרדות 

 * הרחבה בנושא הצ'אקרות בספר: "גופים אנרגטיים, צ'אקרות ומרידיאנים"

 

 

 

 

  



 קרות, תפקיד, גורמים לחסימה אנרגטית:אצ'

 שאלות  מנחות  תפקיד צ'אקרה
7  

 כתר

רוחניות, קשר 
 עם האל.

האם פחדת מפני אפשרות של התעלפות? האם פחדת שלא 
תתעורר מניתוח? חווית פחד מוות? נבהלת ופחדת שתיהרג? נבהלת 

 מבעל חיים טורף )כלב, זאב, תן וכדומה(? היית נוכח בפיגוע?

6  

עין 
 שלישית

מימוש  מנטלי,
רעיונות, 

 אינטואיציה.

האם הייתה אכזבה רעיונית?  האם נכשלת במשהו שעדיין מתסכל 
אותך? האם אתה נמצא בקונפליקט בין הצורך לעשות משהו ובין 

 חוסר הרצון שלך לעשותו? 

 האם הייתה בהלה גדולה ממשהו שהתרחש מאחורי גבך?

 האם הייתה בהלה גדולה ממשהו שהתרחש מול עיניך?

5 

 גרון

קריירה, 
לימודים, ביטוי, 
 הערכה עצמית.

לא אמרת משהו שחשבת שיש לומר?   -האם "נתקע לך" משהו בגרון 
האם היה קושי בלימודים, נכשלת בבחינה או בעבודה? האם פיטרו 
אותך מן העבודה, ביקרו אותך בעבודה והרגשת חוסר הערכה 

 עצמית?

4 

 לב

משפחה, רצון 
חלק להיות 

ממנה, שייכות, 
 אהבה.

קרה משהו במשפחה? הייתה פרידה כואבת או חשש מפרידה? האם 
 היה אובדן כואב או פחד מאובדן? אהבה נכזבת?

בגדו  בגדת וחשת רגשות אשם? בגדו בך ואתה מרגיש פחות ערך? 
 ישנם כעסים ותסכולים כלפי בן משפחה? באמון שלך? 

3 

מקלעת 
 השמש

חברתי, רצון 
להיות בחברה;  
 דאגה לבריאות. 

האם נעלבת מדברים שהוטחו בך? ]צ'אקרה קידמית[ או מדברים 
שנאמרו מאחורי הגב שלך? ]צ'אקרה אחורית[, האם נבהלת מאד 
ממשהו שראית או מקול נפץ  מאחורי גבך? האם אתה מזניח את 

יך בעבודה, בריאותך? האם אתה מרגיש פחות מוערך מחבר
בלימודים, בחבורת החברים/ ידידים? האם הרגשת פחות ערך 

 בילדות בנעורים בצבא?

2 

 מין

יצירתיות, 
מיניות, הנאה 

ורגש, רצון 
 ודחף מיני.

האם היצירה נעצרה לך? האם אתה רוצה לבטא את עצמך ולא 
 בחייך?מצליח? איזה תסכולים יש לך בנוגע ליצירה 

 האם יש לך רגשות אשמה? האם אתה מרגיש פגיעה ביצר?

במידה ועפעף על טראומה מינית, על הטרדה מינית, על בגידה 
שבן/בת הזוג בגדו במטופל. יש לעפעף על הגיל שבו זה קרה, לשאול 

 טראומות מיניותעל  לא לשאולמה קרה בשנים שקיבלנו בעפעוף? 
 ל, במידה וירצה הוא ישתף.אלא להשאיר מרחב של פרטיות למטופ

1 

 בסיס

הישרדות, 
ביטחון,  

פרנסה, עבודה, 
תחושה של 

 יציבות.

איזו רעידת אדמה הייתה בחייך? האם היה מעברים לגן/בית־
מקום מגורים/ארץ שהיו קשים לך? האם היה איום בבית /ספר

כשאבא/אמא אמרו שעוזבים את הבית והרגשת שהקרקע נשמטת 
מתחת לרגליך? האם היה מצב כלכלי קשה במשפחה  והרגשת שאינך 

 בטוח?

 

 



 צ'אקרות קו ההרה
 .אלה צ'אקרת היושבות על הגוף האתרי של המטופל

 היעוד של האדם ועל תפקידיו ברמה הרוחנית.צ'קרות קו ההרה משפיעות על 

 הוראות לטיפול בעמוד הבא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 צ'אקרות קו ההרה
 טיפול:

 יש לעפעף על הצ'אקרה החסומה )בטבלה או באיור(. עצם העפעוף הוא חמסוס/ טיפול .א
)בצ'אקרת  הקשור ל... קודמ... ב פחדיש לטפל בגורמים לחסימה בהתאם למה שעולה: ב .ב

 , לטפל בפחד להתחבר לאדמה וליקום וקוד התחברות ליקום וכדומה(1האדמה מספר 
 שחסמו את הצ'אקרה אם כן, נטפל בהתאםבטראומות נשאל האם יש לטפל  .ג

 תפקיד מיקום צ'אקרה מס'
 וליקוםהתחברות לאדמה  מתחת לכפות הרגלים האדמה 1

 האם אתה מרגיש תלוש מהסביבה שאתה חי? מהקרקע?

 התחברות אל הפיזי על כף הרגל חיבור לקרקע 2-3

האם אתה מרגיש יותר למעלה מאשר למטה? האם המטלות הפיזיות של החיים קשות לך? האם המעמסה 
 הפיזית של החיים קשה לך לשאת אותה?

 התקדמות בנתיב החיים ברכיים תנועה 4-5

האם אתה מחפש את דרכך? האם אתה מפחד להתקדם? האם יש נושא שאתה רוצה להשיג אבל מרגיש 
 שאתה תקוע?

 מעבר לפיזי מתחת לצ'אקרת בסיס חיץ הנקבים 6

עכשיו? שאתה מעדיף להיות בנושאים רוחניים מאשר ביומיום? האם איזה נושאים רוחניים מעסיקים אותך 
 אתה מנותק מעולם החומר? מחיי היומיום? האם אתה תלוש? האם קשה לך להסתדר עם המטלות הפיזיות?

 ייעוד האדם בין צ'אקרת השורש לבטן הרה 7

 מרגיש שאתה עושה מה שנכון לך?האם יש לך תלונות על המקום בו אתה נמצא? האם אתה 

 ניקוי ושינוי פלקסוס ללב-בין הסולר סרעפת 8

איזה שינויים אתה עובר או רוצה עבור? מה אתה מרגיש שצריך להתנקות מחייך? מה היית מנקה מחייל כדי 
 החיים?לזרום יותר טוב? מה גורם לך את התחושה של הג'יפה שנמצאת בתוך 

 חיסון והגנה בין הלב לצוואר תימוס 9

 האם אתה מרגיש לא מוגן? שיש צורך בהגנה נוספת בחיי היום יום שלך? מה התערער בחייך?

 התבטאות בסיס הגולגולת גוף סיבתי 10

 שומר את הדברים לעצמך ולא מתבטא?מה נתקע לך בגרון? מה לא אמרת? האם תמיד אתה 

 ריפוי עם קרני לייזר אישוני העיניים ראייה 11-12

ריפוי עם קרני הלייזר, מי בוחן אותך ומסתכל עלייך בקרני לייזר? איזה עין טובה יש לך? איזה עין רעה יש 
העיניים שלך מרפאות, מחייכות, תשתמש לך? יש לך את היכולת לרפא אנשים באמצעות העיניים שלך, 

 בראייה הטובה/ במבט הטוב שיש לך לאנשים ותעביר את זה הלאה.

 מחבר אל האלוהים והיקום מעבר לקדקוד נק' על אישית 13

 האם אתה מרגיש ששכחו אותך בבית? האם אתה מרגיש מנותק מהבריאה?



 מרידיאנים
 מידע שימושי:

 נבקש שהטיפול ייכנס בשעות השיא של המרידיאן  שמטפלים בו.  .א
 המרידיאנים סימטריים. יש לטפל במרידיאן בצד ימין ובצד שמאל של הגוף. .ב
בעיות במרידיאנים גורמות לעייפות בשעות של שיא הפעילות שלהם, נשאל  .ג

 שאתה חש עייפות רבה? את המטופל האם יש שעה/שעות ביממה 
כאבים במקומות שונים בגוף יכולים לנבוע מחסימה במרידיאן העובר  .ד

 במקום הכואב.

 טיפול:

נבקש עפעוף על המרידיאן החסום. נעביר את האצבע על שעון  .1
 המרידיאנים.

נעביר את האצבע על נתיב הזרימה של המרידיאן החסום )בצד ימין וגם  .2
בצד שמאל של הגוף( המקום שיעפעף הוא מקום החסימה, עצם העפעוף 

 הוא טיפול. 
בעמוד הבא, נעפעף על הטראומה שגרמה לחסימת המרידיאן. נטפל  .3

  בטראומה שעפעפה, בגיל/ גילים שיצרו את החסימה.
 ת אנרגיה למרידיאןשדו 100%נוודא שחזרו  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרידיאן שעות

 ריאות 005-003
 מעי הגס 007-005

 קיבה 009-007
 טחול 0011-009

 לב 0013-0011
 מעי דק 0015-0013

 שלפ. השתן 0017-0015
 כליה 0019-0017

0021-0019 
מעטפת 
 הלב/ מין

 לימפה 0023-0021

 כיס מרה 001-0023
 כבד 003-001

 מרכזי

 שולט



 הגורמים לסגירת המרידיאנים

 הגורמים לסגירת המרידיאן מרידיאן

צער, אבל, עצבות, פחד מפני פרידה, פחד מפני אבדן, פחד מוות, חווית נטישה של אחד  ריאות .1
 ההורים או שניהם , טרדות. 

תחושת אשמה, פחד מביקורת )שמירת הרגשות בבטן(, פחד מפגיעה גופנית, פחד ממחלה  מעי גס .2
השלישית(. המרידיאן ייסגר גם כתוצאה )הדבר יגרום לסגירה אנרגטית של הצ'אקרה 

מחשיבה דוגמטית והיצמדות לאמונות ולדעות קדומות בלי יכולת להתאימן  לסביבה 
 )להסתגל לסביבה(.

דאגות, מתח נפשי, חששות, מחשבות אובססיביות, אכזבות, אי שביעות רצון. בנוסף, קושי  הקיבה .3
 להסתגל לסביבה חדשה מחלישים את הקיבה.  לעכל אירוע מסוים או קושי

הטחול  .4
 והלבלב

טראומות וקשיים נפשיים שלא עוכלו, צורך לרצות אחרים, מחשבות שליליות, דימוי עצמי 
 נמוך, תחושת בושה, הססנות ותחושת מפסידנות.

פרידה מבן משפחה שלא עוכלה, קושי בהבעה עצמית, קושי באינטימיות, אי הגשמת  הלב .5
 השאיפות.

המעי  .6
 הדק

תחושת בדידות, התלבטות קשה, קושי להחליט, חשש לנטישה, חשש מפני אבדן. כמו כן, 
 . קושי לספוג אירוע מסוים

שלפוחית  .7
 השתן

תחושת תסכול, חוסר סבלנות וחוסר מנוחה; טראומה מינית )צ'אקרת המין(, הנובעת 
חוסר נאמנות של בן זוג או כלפיו.  אינוס וניצול מיני יגרמו גם מקנאה לבן/בת זוג, מגילוי של 

 תגובה חריפה על הרטבת לילה. -אצל ילדים  הם לסגירת המרידיאן.

כסף, חובות כספיים, מאבקי פחד גדול, פאניקה, מבוכה, שיתוק רגשי, סיוטים שונים. אבדן  הכליות .8
ספר, מעבר -שונים ומעברים כגון: מעבר לפנימייה, מעבר לביתכוח בעבודה, מאבקי שליטה 

 בית וכדומה. )אלה אירועים הסוגרים גם את צ'אקרת הבסיס(. 

מעטפת  .9
 הלב

פחד להרגיש, קנאה, פחד מאהבה, פחד להתאכזב מאהוב/ה )נוצר אחרי פרידה של בני 
 .זוג(, חרטה, מתח מיני, עקשנות והכחשה

מערכת  .10
 הלימפה

פגיעה תחושת חוסר תקווה, ייאוש, דיכאון, דאגה, חוסר ביטחון עצמי וחוסר הערכה עצמית. 
במערכת הלימפה, בחלק  בגוף הקשור לצ'אקרה ]לדוגמה, בהערכה עצמית תתבטא בגוף 

 צ'קרת הגרון וכדומה[פגיעה בבלוטות לימפה בגרון, מקורן בסגירה אנרגטית של 

כיס  .11
 המרה

תחושת עוינות, סלידה, כעס רב, נטירת טינה, עלבון על כך שהאשימו אותי  בתוצאות של 
 מעשה שלא עשיתי. 

 פגיעה רגשית, כעס )כלפי חוץ וכלפי פנים( זעם, תוקפנות, תחושת מחסור.  הכבד .12

 כאשר מישהו מעיק על המטופל ו"יושב" על כתפיו. מרכזי .13

כאשר עניינים מן העבר מציפים את האדם ומנהלים אותו. כשהאדם חש שיש נושא/נושאים  שולט .14
 בחיים ש"גדולים עליו".



 

 השימוש בכלים הטיפוליים האנרגטיים בדף זה:
 כדי טיפול,בסיום טיפול או תוך 

 יש לעפעף על דף זה בהקשר לבעיה איתה המטופל מתמודד. •
 יש לטפל בכלי האנרגטי שעפעף בבעיה )הנחיות הפעלת הכלים בהמשך החוברת(. •

 כלים טיפוליים אנרגטיים
: לטיפול בגידולים אנרגטיים/פיזיים על האיבר, לטיפול בגורמי מתח בגוף סכין אנרגטית .1

 ובאברים 
 : לפתיחת צינורות ואיברים חלוליםצנתור אנרגטי .2
 : להלחמה ולאיחוי חורים, איברים קרועים, איחוי רקמות ועוד  צריבת לייזר באמצעות צנתר .3
 : לאיבר שמנוני, לסינון חומרים לא רצויים בדם, בגוף, במחשבותמסננת אנרגטית .4
לפתיחה וניקיון צנרת/ כלי דם,  תולעת אנרגטית, מברשת אנרגטית, כדור צבע, שואב .5

 ר וישלוף את המיותר איברים חלולים. עפעפו על הכלי המתאים שיעבור בתוך האיב
: מתן אנרגיה של תרופה / פרחי בך / קריסטלים / תוספי מזון / תמצית תוספים אנרגטיים .6

 הומאופטית  ועוד
: לחיזוק הטיפול והעצמתו. מתן תרופות אנרגטיות, חיזוקים רגשיים, תוספים מים אנרגטיים .7

 אנרגטיים באמצעות מים אותם נותנים למטופל לשתות
: להעצמת הטיפול באמצעות מתן תרופות אנרגטיות, חיזוקים רגשיים, יתאינפוזיה אנרגט .8

 תוספים אנרגטיים
: העצמת הטיפול והמשך טיפול גם אחרי שהמטופל יצא מהקליניקה, למשך הזמן ענן טיפולי .9

 המתאים למטופל. לענן מכניסים  קריסטלים, תרופות אנרגטיות, תכונות, סמלים ועוד 
יצור כולל תכנית טיפול כדי שהמטופל יפעיל אותו וייקח אחריות : לכל כלי שנכפתור הפעלה .10

 על הטיפול
: המשך טיפול על פי תכנית שניצור במטרה לאפשר למטופל תכנית טיפול אנרגטית .11

 טיפולים אנרגטיים באופן אוטומטי
"[: להשריית המטופל באנרגיה של איזון, לשם שינה טובה 3000]"בימר  אנרגטיטיפול מזרן  .12

 בלילהורציפה 
 : לניקוז כעסים, נוזלים, פחדים, דאגה, מתח, מחשבות רעות ועוד צינור ניקוז .13
 : הפרדת ישויות או מצבים מן המטופל, לרבות הוצאת נדרים ושבועותצנטריפוגה .14
 תפקוד 100%-לתגבור האיבר החולה באיבר אנרגטי בריא ב: השתלת אברים .15

ולהשתלת מחשבות  דאגה, מתח: לנטרול מחשבות הגורמות לכעס, הנדסת מחשבות .16
 חיוביות

 : להוצאת מחשבות שליליות החוסמות איברים ומערכות יחסיםמפת רגשות .17
 : לטיפול מקוצר במכלול הגורמים למחלה/ לבעיההתמרה אנרגטית .18
 : לחיזוק הטיפול, להעצמת הטיפול באמצעות הקוד של נושא הטיפולקודים .19
 ם, שחרור שעורי חיים קשים: לשחרור השפעות מגלגולים קודמישחרור קארמה .20



: לשחרור נדרים, שבועות, בריתות ועוד שנעשו בגלגול הזה ובגלגולים התרת נדרים .21
 קודמים המונעים בריאות או התנהלות חיים תקינה 

 : לטיפול בכאבים שמקורם בחסימה של אדם אחר המשפיע על המטופלסליחה ושליחה .22
 ע נתון זה: תמונת מצב של נשמת המטופל ברגמדיטציית היער .23
 : לטיפול אנרגטי בבית, במיטה, בעסקאקולוגיה אנרגטית .24
 : לטיפול במצבי מתח לא מוסבריםכליה ימנית מורמת .25
 : הפרעות אנרגטיות המצויות באיבריםקפסולות באיברי הגוף .26
 : לשם קבלת המיקום המדוייק של הבעיה של המטופלקבלת תחושת כאב של המטופל .27
 מות הנפש, נשמה בנושאים שונים בחייםלחיזוק תעצו החזרת חלקי נשמה: .28
 לטיפול בחסימות באיברים ובגופי ההילה טיפול בגוף הכאב: .29
: גורם אחר לבעיה שלא מופיע ברשימה זו, ייתכן שמקורו בעולמו של המטופל או של אחר .30

 המטפל

 :סיום טיפול
 שדות אנרגיה 100%בודקים שלמטופל, למשלים שלו ולאיבר החולה חזרו  .1

של המטופל לקבל את הטיפול, או מעפעפים על  הפחדיםמורידים מהספרייה הקוסמית את  .2
 הפחדים בכריכה של חוברת הטיפולים, עצם העפעוף= טיפול

 לקיבוע הטיפול"חמסה" על נקודות הפתיחה  .3

 מיד?/ תוך כמה שעות?/ ימים?/ שבועות?/ חודשים??  שואלים: בעוד כמה זמן תהיה הטבהשאלה:  .4
על הערך המספרי= בעוד  "תן לי עפעוףיוצרים "סקלה אנרגטית" ומבקשים: עף על הזמן, אחרי שעפ

מנו את המספרים וחכו למספר שבו תקבלו עפעוף, זה היום/ שבוע כמה ימים/ שבועות תהייה הטבה". 
 , והלאה5, 4, 3, 2, 1: המבוקש

"ימים, שואלים: ? ףבעוד כמה זמן לעשות טיפול נוסשאלה: האם לעשות טיפול נוסף? אם כן,  .5

על הערך המספרי= בעוד כמה ימים/ שבועות  "תן לי עפעוף?" יוצרים "סקלה אנרגטית" ומבקשים: שבועות

: מנו את המספרים וחכו למספר שבו תקבלו עפעוף, זה היום/ שבוע המבוקשעלי לחזור על הטיפול". 
 , והלאה5, 4, 3, 2, 1

" )אם לא, יוצרים ספירלה, מעמידים את במטופל? "כן"/ "לאהאם כל האבחון/ טיפול היה : שאלה .6
המטופל במרכזה ומעבירים את היד לאורכה, אך הפעם מבקשים מהטיפול להיכנס לתוך 

, לחפש בפחד לקבל את הטיפולהמטופל. אם לא נכנס, ואין למטופל שדות אנרגיה, יש לטפל בו 
שיש כוח עליון שאומר שזה עדיין לא  אם יש הפרעות אנרגטיות שמונעות מהטיפול להיכנס, או

 הזמן לטיפול( 

 

  



  מדיטציות עבור המטופל

 הו'אופונופונו .1

אחראיות על הזיכרון שבי שיצר את המצב, את הבעיה.  100%משמע לקחת  הו'אופונופונו
 הזיכרון הוא במודע ו/או בתת מודע. תהליך ההו'אופונופונו, משחרר את הזיכרון שבי. 

 לזיכרון שבי:התהליך, אומרים את המנטרה הבאה 

 מצטער/ת .1
 סליחה .2
 אוהב/ת .3
 תודה .4

 התהליך. הסליחה היא תהליך פנימי ואישי.לא אומרים לבן אדם האחר שאנו עושים את 

 מומלץ בתהליך מדיטטיבי: לפגוש כל איבר בגוף ולעשות את התהליך הזה עם תאי הגוף. 

יש לחזור ולומר את המשפטים כמה וכמה פעמים עד שמרגישים שקט ושלווה בקשר לאדם או 
שרוצים. זה מביא  לסיטואציה. אפשר ומומלץ לחזור על המשפטים בלב הרבה פעמים ברצף, כמה

 שלווה ועוזר לריפוי.

 

 . הלב שלי מלא באהבה והבנה.2
 הניחו את היד השמאלית על הלב ומעליה את יד ימין. אמרו את הדברים הבאים:

 פעמים( 10" )"הלב שלי מלא באהבה והבנה

 פעמים(. 10_________מלא באהבה והבנה" )"הלב של ]שם האדם אתו אתם עושים סליחה[ 

 אמרו זאת עד שתרגישו שלום בתוכם בהקשר לאדם עליו מדובר.

 

 ", אמור את המשפטים הבאים:. תוך כדי "חיבוק פרפר3
חיבוק הפרפר: טפח/י לסירוגין על שרירי שתי הזרועות עם שתי הידיים 

 המודע(.מוצלבות, יוצר עוגן בתת 

למרות שאני מאוד כועסת על ]שם האדם[ _______ על מה שהוא/היא  .א
עשה/ עשתה לי )אמור בקצרה מה נעשה באירוע הדרמה/טראומה( ואז 

 אמור:

 אני לא מתכוונ/ת להיות חולה )או מתוסכל/ת( כל החיים שלי בגלל זה .ב

 באופן מודע, אני בוחר/ת לשחרר את הטינה/כעס/צער... .ג

 סולח/ת לאדם הזה ממעמקי ליבי לחלוטין ובלי תנאים...אני  .ד

 אני סולח/ת לעצמי גם על מה שקרה... .ה

 אני אוהב/ת ומכבד/ת את עצמי כמו שאני היום וכמו שהייתי אז... .ו



 האור הלבן . מדיטציית4
דמיינו משפך מעל הצ'אקרה השביעית אתם מוזמנים לשבת בנוחות. נשמו נשימות עמוקות ורגועות. 

שנפתח, ואספו אליו אנרגיה נקייה וטהורה בצבע לבן. האנרגיה הזו נמצאת מסביבנו, מקיפה אותנו 
וחודרת לגופנו כל הזמן. כך שבכל נשימה שאתם נושמים אתם מכניסים אל גופכם קרניים בצבע 

לכיוון כפות הרגליים בצורת גליל, או לבן, קרני ריפוי. האנרגיה בצבע הלבן הבוהק יורדת מהקדקוד 
ספירלה. כאשר עם כל נשימה הגליל בוהק יותר ויותר ומתמלא אנרגיה המקרינה מתוך הגוף לכל 
האיברים של הגוף. כאשר הקרניים מגיעות לכפות הרגליים הן יוצאות וישר עולות למעלה עוטפות את 

ת ומתחזקת עם כל נשימה. תנו לענן הגוף בענן טיפולי לבן, בספירלה העוטפת את הגוף שהולכ
הטיפולי לשקוע, להאיר, להזין כל מקום בו אתם מרגישים שיש חסימה אנרגטית, או כל מקום בגופכם 

 שכואב, מתוח, לא נעים.

 .מיאלין מדיטציית במידה ותרצו לעשות

 מיאלין.יש להנחות את המטופל להכניס דרך המשפך בצ'קרת הכתר 

 יש לשקם את תאי העצב שבמוח.–לדוגמה בחולי טרשת נפוצה 

ננחה את המטופל לעבור במוח עם המיאלין שנכנס מהמשפך ולמלא את המוח במיאלין בכל מקום 
 בו הוא מרגיש נתק וחסימה.

בהמשך ננחה את המטופל לקחת את הקרניים עם המיאלין לאזור הרגליים שם בד"כ יש כאבים 
 מקום שיש כאב לעבור עם קרניי המיאלין ולמלא את המקום החסר במיאלין.חזקים ובכל 

ולהוביל אותם ע"י פתיחה אנרגטית  התפקיד שלנו כמטפלים להנחות אותם לכל אורך המדיטציה
 לדוגמה במקומות במוח שבהם יש מחסור במיאלין.

 פולי.לפחות פעם ביום ככלי טי בבית עלינו להדריך את המטופל לבצע את המדיטציה

 

 :]לאלה שמרגישים שאחרי טיפול הראש מסתובב להם[ . מדיטציית קרקוע5
  נשום נשימה עמוקה, פתח את צ'קרת הכתר,

  נשום דרכה אור לבן אל תוך מרכז הלב שלך,

  משם, ממרכז הלב, שלח את האור הזה אל כל הגוף, לאורך עמוד השדרה,

 דרך שתי הרגליים ומשם דרך כפות הרגליים.האור מתפצל ועובר 

 סנטימטר מתחת לרגליך, 30האור נכנס לצ'קרת כוכב האדמה, שנמצאת 

ומשם מתפצלים המוני שורשים שמתפרשים לרוחב ולעומק כמו רשת ענקית שחודרת עמוק עמוק 
   עד למרכז של אמא אדמה.

  ותר, עד שאתה מרגיש מקורקע.עם כל נשימה שאתה נושם, השורשים מתעבים ומתעמקים יותר וי

אתה תקבל נשימה עמוקה שתודיע לך שהשלמת את הקרקוע, אחרי שתקבל את הנשימה, הודה 
 לאמא אדמה על הקרקוע, וחזור למודעות של כאן ועכשיו ופקח את העיניים.

 דקות.  1-2מספיק לעשות את זה במשך 


