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 טיפול ביואורגונומי הוליסטי

. מבטא על הנושא במספר אתרים וממגוון נקודות ובתחילת תהליך כתיבת העבודה, אנו ממליצים לקר

כגון: רפואה קונבנציונלית, רפואה משלימה, רפואה גרמנית חדשה, רפואה סינית, רפואה הודית, 

  . קראו חומר תאורטי ודרכים לטיפול בנושא.ועוד.ריקול הילינג ועוד 

 

 :את אשר קראתם. העתיקו את  wordבתחילה מומלץ להעתיק לקובץ 

 הידע התאורטי  .1

 הדרכים לטיפול או לשיקום.את  .2

 

סיום ההעתקה, תנסו לבחון את הנושא מראיה ביואורגונומית. לאלו כלים טיפוליים שלמדתם,  לאחר

  ניתן לתרגם את אשר נאמר בחומר התאורטי?

 

 הוא הדוגמה לנושא כאב גרון שכתבנו כדי להמחיש לכם כיצד לתרגם. המסומן באדום

 

אין צורך למחוק מהווים את סיום הטיפול. ם האחרונים יהסעיפמהווים הקדמה לטיפול.  1-13סעיפים 

 או לשנות אותם אלא אם כן אתם מוצאים זאת לנכון.

 

ליצור הליך טיפולי למגוון רחב של אנשים המתמודדים עם הבעיה, לכן נסו לתת כמה שיותר המטרה 

 דוגמאות ואפשרויות לעפעוף. 

ביבליוגרפית של המקורות בהם השתמשתם כדי לעזור בסוף העבודה אתם מוזמנים ליצור רשימה 

 לאחרים להרחיב ולהעמיק בנושא בו עסקתם.

 :הקדמה מטופס טיפולים ביואורגונומי הוליסטי

 הגנת "מגן דוד" או "מרכבה". .1

 

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

 

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

 ההוליסטי

 

והמשלים  של המטפלערבול משלימים חמסה על  :ולמטופל למטפל שדות אנרגיהבדיקת  .4

, להעמיד בשורה משלימים שלוהאנרגטי משלים , ניקיון הילה של המטפל ושל ההאנרגטי שלו

 משניים.

 

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

 

 שם המטופל/ת : ________   זכר / נקבה , תאריך לידה: __________ גיל: ________ .6
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( 10-100%טופל? )יש ליצור "סקלה אנרגטית" בין למ הטיפול הביואורגונומי יעזורבאיזו מידה  .7

 .100%-, יש לטפל בפחד של המטופל שהטיפול יעזור ב100%-אם יוצא פחות מ

 

: אם הוא שתלטן, יעפעף באחד הצדדים, יש שתלטןבדיקה ב"ברז השתלטנות" האם האדם  .8

, לא נקבל להמתין עד שיגמר העפעוף. עצם העפעוף הוא טיפול בשתלטנות. אם האדם לא שתלטן

  .עפעוף

 

 .? )פחד לוותר עליה(: "כן"/ "לא". )אם כן, "ברז השתלטנות"(שתלטנות על המחלההאם קיימת  .9

 

 (. 10-100%? )יש ליצור "סקלה אנרגטית" בין המטופל רוצה להבריאבאיזו מידה  .10

 .100%-, יש לטפל בפחד שהטיפול יעזור ב100%-אם יוצא פחות מ

 

 .לקבל את הטיפולהמטופל "חמסה" על הפחד של  .11

  

 .לטפל המטפל"חמסה" על הפחד של  .12

  

 בין מטפל למטופל, בין מטופל למחלה. ב"כאב שבאהבה"נטפל  .13

 

 

 (כאב גרון)בנושא  הליך טיפולי ביואורגונומי הוליסטי

ועל המשלים  על האיברים והמצבים השונים "חמסוס"ו הגרון לדוגמה בדיקת שדות אנרגיה: .14

 :המת שלהם

 גרוןה •

 השקדים •

 אדם בזמן שהוא מדבר על רגשותיוה •

 

 טיפול ב"כאב שבאהבה": .15

 כאב שבאהבה בין המטופל לבין הגרון שלו .א

 יכולת הביטוי המילולי שלוכאב שבאהבה בין המטופל לבין  .ב

שבכאבי גרון הסיבה יכולה להיות )הכוונה  כאב שבאהבה בין המטופל לבין אינטימיות .ג

 (ובתקשורת בין אישית המוביל לקושי באינטימיות קושי בביטוי מילולי ורגשי

 

 בקשות אנרגטיות: .16

 "תודה שהמטופל מבריא במהירות ובקלות"  .א

 "אני נהנה לטפל במטופל" .ב

 "אני שמחה שהגרון מחלים במהירות" .ג

 לבלוע בקלות"המטופל יכול "תודה ש .ד

 

 גרון ובקנה הנשימה בטיפול בפציעות  .17

 

 הגרון טיפול בנקודות הפתיחה החוסמות את  .18
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 :לדוגמה כאבי גרון בחמסההנלווים לאירוע, טיפול בפחדים שעפעפו  בפחדיםטיפול  .19

 פחד להתבטא .א

 פחד שאיענש אם אגיד את האמת .ב

 

 לדוגמה כאבי גרון: לבעיה איתו הוא מתמודדהשאלות שנשאל את המטופל בהקשר  .20

 מבטא את שעל ליבך?האם אתה  .א

 קשרו בבית?יאיך אבא ואמא ת .ב

 מי צעק עלייך וכך החלטת שעדיף לא להגיד את שאתה מרגיש? .ג

 

 שיצרו את הבעיה: טראומותבשאלות שעפעפו למעלה, יש לטפל ב .21

, 1-10, יש לספור את עוצמת הטראומה בין הנוכחי בטראומה של המטופל לאורך ציר הזמן .א

ניקיון צלקת/ בצקת ממוחו של המטופל. )ה"צלקת" נושאת את עצם העפעוף הוא טיפול. 

 זיכרון הטראומה שהאדם עובר(.

 

של המטופל שגרמו לבעיה. עפעוף על הטראומות בגלגולים  בטראומה בגלגולים קודמים .ב

 השונים, כולל ניקיון צלקת/ בצקת ממוחו של המטופל.

 

בכאבי גרון  בו אנרגטיתשהמטופל תלוי של המטופל,  עץ המשפחהמ קצה" אדםאיתור " .ג

 : כוללה .(תמסוימבבעיה ה)

 א. חמסה על הטראומה של "אדם הקצה", 

 שזוכרת את הטראומה,  ממוחו של "אדם הקצה" נקזים /ניקיון צלקת/ בצקתב. 

 ג. כאב שבאהבה מטופל ו"אדם קצה", 

 .ד. ניקיון צלקת/ בצקת/ נקזים של המטופל שזוכרת את "אדם הקצה"

 

 בגרון. בהפרעות אנרגטיותטיפול  .22

 

להשתמש בכל אחד מהגופים האנרגטיים ולקשר אם אפשר לבעיה עליה  גופים אנרגטיים: 7 .23

 נושא העבודה. אם לא ניתן לקשר אז אפשר לכתוב על השפעתו.

 אחראי על... גוף אנרגטי

  . גוף אתרי1

משפיע על מצבים רגשיים. כאשר האדם לא מבטא את עצמו  . גוף רגשי2
חוסר וכראוי הוא יכול להרגיש תשישות, עייפות, חולשה 

אנרגיה. הוא מנותק מהסיטואציה כיוון שלא נמצא שם בכל 
האותנטיות שלו, כמו מסתיר את שמרגיש. ההסתרה יכולה 

 לגרום לאובססיביות בנוגע לסוד שמסתיר.

  . גוף שכלי3

  . גוף אסטראלי4

  . גוף רוחני / תבנית אתרית5

  . גוף שמימי6

  . גוף סיבתי/ גוף שכל/ גוף כתרי7

 

 

להשתמש בכל אחת מהצ'אקרות ולקשר אם אפשר לבעיה עליה נושא העבודה. אם  צ'אקרות: .24

 לא ניתן לקשר אז אפשר לכתוב על השפעתה.

 אחראית על... צ'אקרה

  צ'אקרת הבסיס .1
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  צ'אקרת המין .2

צ'אקרה זו אחראית על הפן החברתי של האדם. לבדוק האם  צ'אקרת מקלעת השמש .3
הצ'אקרה נחסמה כשהאדם אמר משהו "לא ראוי" או לא 

ר בחברה? האם צחקו עליו כשאמר זאת? האם וממתאים ל
הוא התחרט שבכלל דיבר? כך המוח ההישרדותי משדר לאדם 

 ש"אסור לך להתבטא בחברה כי זה מוביל לאסון". 
צ'אקרה זו גם אחראית על דאגה לבריאות. האם הזנחת את 

בריאותך? האם אתה מעשן? האם חיכית שהמצב בגרון יחמיר 
 ת לשנות משהו בהרגלייך?עד שפנית לטיפול או ניסי

  צ'אקרת הלב .4

  צ'אקרת הגרון .5

  צ'אקרת העין השלישית .6

  צ'אקרת הכתר .7

 

 

ולקשר אם אפשר לבעיה עליה נושא העבודה.  מהמרידיאניםלהשתמש בכל אחד  מרידיאנים: .25

 אם לא ניתן לקשר אז אפשר לכתוב על השפעתו.

מחלות, בעיות וסימפטומים הנובעים מאי תפקודו או סיבות  מרידיאן
 מדוע חשוב לחזקו

 מרידיאן הריאות .1
3:00-5:00 

 

 מרידיאן המעי הגס .2
5:00-7:00 

 

 מרידיאן הקיבה .3
7:00-9:00 

 

 הטחולמרידיאן  .4
9:00-11:00 

 

 מרידיאן הלב .5
11:00-13:00 

 -קושי בהבעה עצמית וקושי באינטימיות, אי הגשמת השאיפות
 כל אלו קשורים לקושי להתבטא וגורמים לחסימה בגרון.

 מרידיאן המעי הדק .6
13:00-15:00 

 

 מרידיאן שלפוחית השתן .7
15:00-17:00 

 

 מרידיאן הכליות .8
17:00-19:00 

 

 מעטפת הלבמרידיאן  .9
19:00-21:00 

 

מרידיאן המחמם המשולש  .10
 ומערכת הלימפה

21:00-23:00 

 

 מרידיאן כיס המרה .11
23:00-1:00 

 

 מרידיאן הכבד .12
1:00-3:00 

 

  קדמי -מרידיאן מרכזי .13

  אחורי -מרידיאן שולט .14
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ומערכת ( הגרון ובאינטרנט )אפשר למצוא בספר הטיפולים הביואורגונומי ההוליסטיגוף נפש:  .26

 כמו בעבודה, זוגיות, קריירה, כסף, התפתחות אישית. הנשימה קשורים לתקיעות בחיים

 

יש לטפל במרידיאנים העוברים בגרון. כמו כן הם מתייחסים על לחות ולרוח לפי הרפואה הסינית:  .27

 קרה שאפשר לתרגמם לביואורגונומי. 

 

אותו רוצים להרחיק מהחיים או לחזק הקשורים לאירוע, או קוד נוגד....נושא מסוים  :קודים .28

 בחיים. 

 קוד ביטוי חופשי .א

 קוד נוגד דלקת גרון .ב

 

על המחשבות שנוצרו בעקבות האירוע. למטופל, או ל"אדם הקצה" שהוא  נדסת מחשבות:ה .29

 יש להכניס לכאן את המחשבות הרלוונטיותתלוי בו אנרגטית. 

 לי להתבטא כי אנשים יכולים להתרחק ממני""מסוכן  .א

 אספר את מה שעברתי אנשים לא יוכלו להכיל אותי" "אם  .ב

 

בנוגע לגרון לאחר הנדסת המחשבות נכניס מחשבות חיוביות  :)מחשבות חיוביות( מחייבות .30

את האנרגיה של המחייבה נכניס בספירלה הנכנסת לאדם מצ'אקרת הכתר לאורך גופו  וביטוי.

 העפעוף. נדע שהמחייבה נכנסה בתום העפעוף.תוך כדי 

 "אני שמח להתבטא בחופשיות" .א

 "אני בטוח להגיד כל שעל ליבי ללא שום חשש" .ב

 

בין המטופל לבין האדם שהוא מרגיש שקשה לו לדבר איתו או שחוסם אותו  סליחה ושליחה: .31

 אנרגטית.

 

סקירת הגרון לאיתור מעבר על לפי ספר התמחות באנטומיה רגשית, "טיול בגוף האדם":  .32

החסימה הפיזית המדויקת. ניתן גם לעבור על תמונה מהאינטרנט של הלוע, שקדים והגרון. 

מבקשים לקבל עפעוף על האיבר החסום אנרגטית. נשארים על האיבר עם האצבע עד  -הטיפול

 תום העפעוף.

 

 פולי המכיל:אינפוזיה אנרגטית ו/או ענן טי

 

 הקשורים לגרון )ניתן למצוא בספר ההוליסטי ובאינטרנט( פרחי באך .33

 תפקיד תמצית

מטפל ברגישות יתר ובבעיות במערכת הנשימה  agrimonyאבגר 
 ודלקות גרון.

  

  

  

 

 )ניתן למצוא בספר ההוליסטי ובאינטרנט( כאב גרוןשמנים אתריים בנושא  .34

 תפקיד שמן

זיהומים במערכת הנשימה. מקל על מקל על  קורנית
 כאבי גרון.
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 כאב גרון )ניתן למצוא בספר ההוליסטי ובאינטרנט( ויטמינים ומינרלים בנושא .35

 תפקיד ויטמין/מינרל

 חיוני למניעת זיהומים בדרכי הנשימה  B5ויטמין 

  

  

  

 

 ההוליסטי ובאינטרנט(כאב גרון )ניתן למצוא בספר  קריסטלים הקשורים לנושא .36

 תפקיד קריסטל

 טיפול בבעיות נשימה טורקיז

  

  

  

 

תנו דרור ליצירתיות שלכם ותמציאו כלים אנרגטיים העוזרים להשלמת : כלים אנרגטיים נוספים

הטיפול. הוספנו את הרשימה למטה בה אתם יכולים להיעזר ולהחליט אילו כלים מתאימים 

 לעבודתכם. 

אתם יכולים להמציא אחת שנועדה במיוחד לנושא  האם אתה מתחברים למדיטצי מדיטציה: .37

 הטיפול בו אתם עוסקים.

 

 כלי טיפול .38

 

 כלי טיפול נוסף .39

 

 כלי טיפול נוסף .40

 

 כלי טיפול נוסף .41

 

 כלי טיפול נוסף .42

 

 כלי טיפול נוסף .43

 

 כלי טיפול נוסף .44

 

 

 

 )ברגע שאתם מסיימים להשתמש ברשימה זו, אנא מחקו אותה( כלים טיפוליים אנרגטיים

: לטיפול בגידולים אנרגטיים/פיזיים על האיבר, לטיפול בגורמי מתח בגוף סכין אנרגטית .א

 ובאברים 

 : לפתיחת צינורות ואיברים חלוליםצנתור אנרגטי .ב

 : להלחמה ולאיחוי חורים, איברים קרועים, איחוי רקמות ועוד  צריבת לייזר באמצעות צנתר .ג

 דם, בגוף, במחשבות: לאיבר שמנוני, לסינון חומרים לא רצויים במסננת אנרגטית .ד



7 
 

 המכללה לביואורגונומי טיפול ביואורגונומי הוליסטי  -עבודת גמר
 

לפתיחה וניקיון צנרת/ כלי דם,  תולעת אנרגטית, מברשת אנרגטית, כדור צבע, שואב .ה

 איברים חלולים. עפעפו על הכלי המתאים שיעבור בתוך האיבר וישלוף את המיותר 

: לחיזוק הטיפול והעצמתו. מתן תרופות אנרגטיות, חיזוקים רגשיים, תוספים מים אנרגטיים .ו

 אנרגטיים באמצעות מים אותם נותנים למטופל לשתות

: לכל כלי שניצור כולל תכנית טיפול כדי שהמטופל יפעיל אותו וייקח אחריות כפתור הפעלה .ז

 על הטיפול

: המשך טיפול על פי תכנית שניצור במטרה לאפשר למטופל טיפולים תכנית טיפול אנרגטית .ח

 אנרגטיים באופן אוטומטי

"[: להשריית המטופל באנרגיה של איזון, לשם שינה טובה 3000]"בימר  מזרן טיפול אנרגטי .ט

 ורציפה בלילה

 : לניקוז כעסים, נוזלים, פחדים, דאגה, מתח, מחשבות רעות ועוד צינור ניקוז .י

 : הפרדת ישויות או מצבים מן המטופל, לרבות הוצאת נדרים ושבועותצנטריפוגה .יא

 תפקוד 100%-רגטי בריא ב: לתגבור האיבר החולה באיבר אנהשתלת אברים .יב

 : להוצאת מחשבות שליליות החוסמות איברים ומערכות יחסיםמפת רגשות .יג

 : לטיפול מקוצר במכלול הגורמים למחלה/ לבעיההתמרה אנרגטית .יד

 : לחיזוק הטיפול, להעצמת הטיפול באמצעות הקוד של נושא הטיפולקודים .טו

 שחרור שעורי חיים קשים: לשחרור השפעות מגלגולים קודמים, שחרור קארמה .טז

: לשחרור נדרים, שבועות, בריתות ועוד שנעשו בגלגול הזה ובגלגולים קודמים התרת נדרים .יז

 המונעים בריאות או התנהלות חיים תקינה 

 : לטיפול בכאבים שמקורם בחסימה של אדם אחר המשפיע על המטופלסליחה ושליחה .יח

 תון זה: תמונת מצב של נשמת המטופל ברגע נמדיטציית היער .יט

 : לטיפול אנרגטי בבית, במיטה, בעסקאקולוגיה אנרגטית .כ

 : לטיפול במצבי מתח לא מוסבריםכליה ימנית מורמת .כא

 : הפרעות אנרגטיות המצויות באיבריםקפסולות באיברי הגוף .כב

 : לשם קבלת המיקום המדוייק של הבעיה של המטופלקבלת תחושת כאב של המטופל .כג

 הנפש, נשמה בנושאים שונים בחיים לחיזוק תעצומות החזרת חלקי נשמה: .כד

 לטיפול בחסימות באיברים ובגופי ההילה טיפול בגוף הכאב: .כה

 

 

 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

 

?  שואלים: מיד?/ תוך כמה שעות?/ ימים?/ שבועות?/ בעוד כמה זמן תהיה הטבהשאלה:  .4

ית" ומבקשים: "תן לי עפעוף על הערך חודשים? אחרי שעפעף על הזמן, יוצרים "סקלה אנרגט

המספרי= בעוד כמה ימים/ שבועות תהייה הטבה". מנו את המספרים וחכו למספר שבו תקבלו 

 ., והלאה5, 4, 3, 2, 1עפעוף, זה היום/ שבוע המבוקש: 
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? שואלים: "ימים, בעוד כמה זמן לעשות טיפול נוסףהאם לעשות טיפול נוסף? אם כן, שאלה:  .5

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

שבועות עלי לחזור על הטיפול". מנו את המספרים וחכו למספר שבו תקבלו עפעוף, זה היום/ שבוע 

 ., והלאה5, 4, 3, 2, 1המבוקש: 

 

ספירלה, מעמידים את : האם כל האבחון/ טיפול היה במטופל? "כן"/ "לא" )אם לא, יוצרים שאלה .6

המטופל במרכזה ומעבירים את היד לאורכה, אך הפעם מבקשים מהטיפול להיכנס לתוך המטופל. 

, לחפש אם יש בפחד לקבל את הטיפולאם לא נכנס, ואין למטופל שדות אנרגיה, יש לטפל בו 

הזמן הפרעות אנרגטיות שמונעות מהטיפול להיכנס, או שיש כוח עליון שאומר שזה עדיין לא 

 לטיפול( 

 

 )במידה ואתם מעוניינים ליצור( :רשימת ביבליוגרפית

  .א


