
LADIES

M
AG

A
Z
IN

E

22

זה אולי ישמע לכם מוזר ברגע הראשון, אבל באמצעות תגובת העפעפיים ושינוי המצב האנרגטי אתם 
ולבצע  והעסקית  האישית  הסביבה  את  לשפר  והנפשי שלכם,  הבריאותי  המצב  על  להשפיע  יכולים 
שינויים מדהימים בחיים שלכם ■ תכירו את הביואורגונומי- שיטה ודרך חיים, שגילתה ד"ר נוגה גזית 
"במקרה" מתוך רצון להציל את חייה של נעה, ביתה בת ה-15 משותקת המוחין, והפכה אותה לייעוד 
ולכלי מעצים עבור אחרים ■ אתם מוזמנים לגלות את מה שהעיניים הרגילות שלנו לא יכולות לראות 

ולשפר את חייכם

ד"ר נוגה גזית הייתה 
הרציונאלי  הטיפוס 
ביותר שאתם יכולים 
"גיליתי  עליו.  לחשוב 
הביואורגונומי  את 
בניסיון  "במקרה" 
להציל את חייה של 
נעה, משותקת  בתי, 
מוחין, שהיתה אז בת 15 וסבלה גם מבעיות 
"לאחר  מספרת.  היא  קשות",  בריאותיות 
כשהרופאים  ובעולם,  בארץ  התרוצצות 
למרומים  עיניי  את  הרמתי  ידיים,  הרימו 
הייאוש  ממצולות  עזרי?  יבוא  מאין  ושאלתי 

החלו תשובות להגיע וכל חיי קיבלו תפנית".
המסע החל בקורס רייקי, בעקבותיו השתפר 
מצבה של נעה. "כמי שהיתה במעוז השכל 
השכל  על  רב  בקושי  פקדתי  באוניברסיטה 
שאין  לדברים  הזדמנות  ולתת  בצד  לשבת 
ביכולתו להסביר לקרות. היה לי ברור שאני 
לא מבינה איך אנרגיות עובדות, שאין לי זמן 
היה  לעשייה.  מחויבת  ושאני  להבין,  לחכות 
יום  לי גם ברור, שבשום פנים ואופן, כשיגיע 
הפרידה, לא אהיה מוכנה להסתכל אחורה 
ולהגיד: 'חבל שזלזלתי בטיפולים האנרגטיים 
להאמין  פשוט  לא  זה  קדומות'.  דעות  בגלל 
יותר  לראותם.  יכולת  לנו  שאין  לדברים 
הגורם המרכזי  הן  מכל הבנתי, שהאנרגיות 
וכשאתה  הפיזית,  המציאות  על  המשפיע 
המציאות  האנרגטי,  המצב  את  משנה 
לזה  קוראים  מדהים,  זה  משתנה!  הפיזית 

נס, אבל זה לא נס.
וכך, "במקרה" שמעתי על רפי רוזן, שכל מה 
ותוך  אליו טלפון,  להרים  זה  שצריך לעשות 
כדי השיחה הוא מטפל בנעה! הוא לא צריך 
תמונה שלה, הוא לא נוגע בה, הוא אפילו לא 
ביקש לדעת את ההיסטוריה הרפואית שלה. 
ההזויות  הטלפון  משיחות  אחת  היתה  זו 
שהיו לי, אך 3 חודשים מאוחר יותר התרחש 

שיפור מדהים במצבה הבריאותי של נעה".

הייעוד מצא אותי 
נוגה הבינה שהיא מוכרחה ללמוד את הכלי 
היא  הזוי",  לגמרי  היה  "זה  לנעה.  לעזור  כדי 
שם  באוניברסיטה,  למדתי  "בבוקר  נזכרת, 
ואחרי  דבר,  לכל  מדעיות  הוכחות  צריך 
הצהרים למדתי ביואנרגיה אצל רפי, שם כל 
בצד  השכל  את  להושיב  צריכה  הייתי  רגע 

כדי להכיר עולם חדש. 
בסוף הקורס רפי אמר לי שהיעוד שלי הוא 
מנוגד  היה  שזה  למרות  ביואורגונומי.  ללמד 
שהוא  בעיני  חן  מצא  שלי,  לתוכניות  לגמרי 
היעוד',  את  למלא  מוכנה  'אני  "תגידי  אמר: 
למצוא  היעוד  על  היא  האחריות  זה  ומרגע 

אותך....". 
והיא  אותה,  מצא  היעוד   2002 בנובמבר 
החלה ללמד ביואורגונומי. ב- 2007 הקימה 
המכללה  לביואורגונומי,  המכללה  את 
והכשרת  ביואורגונומי  ללימוד  המובילה 
מטפלים ומורים בתחום. היא חיברה חוברות 
דרכו  את  וממשיכה  טיפולים,  וספרי  לימוד 

של רפי רוזן ז"ל. 
"עברו השנים, נעהל'ה שהייתה הכוח המניע 
בכדי  שמעבר  המציאות  את  ללמוד  שלי 
לאפשר לה חיים איכותיים יותר מאלו שהגוף 
 15 שבגיל  לה,  איפשר  נולדה  היא  שבו 
נראה היה שפתיל חייה עמד להסתיים, חיה 

בשמחה ובאיכות חיים נפלאה עד גיל 30. 
נעה,  בלי  מהחיים  חששתי  כך  שכל  אני, 
בידיעה  רבה,  בשמחה  לחיות  ממשיכה 
שיש לי שני ילדים על פני כדור הארץ ואחת 
שמלווה אותי כל ורגע במימד אחר, אך מאד 

נוכחת בחיי.
לראות  שיכולות  "עיניים"  לי  שיש  העובדה 
ממנו  מונע  מה  בחייו,  האדם  את  תוקע  מה 
את שמחת החיים  ואת הבריאות המיוחלת, 
הנפלא  הכלי  את  להעביר  לרצות  לי  גרמה 
שמעבר,  העולם  של  ההבנה  הלאה.  הזה 
לטפל  הביואורגונומי,  בשפת  לדבר  היכולת 
מכניסה  ובמטופלי  משפחתי  בבני  בעצמי, 
האבסורד  וביטחון.  הומור  שלווה,  המון  לחיי 
הוא שחשבתי שאני הולכת להציל את חייה, 

ויותר מכל הצלתי את חיי!"

בהינד עפעפיים

רוצים לגעת בקסם המעצים הזה?
 052-5304778

www.biorgonomy.net :ובאתר
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ביואורגונומי-מאת: לימור בר נתן 
כל מה שחשוב לדעת 

דרך  היא  ביו-אנרגיה(  )או  ביואורגונומי   ■
והטיפול מתבצע  ולריפוי. האבחון  לאבחון 
מגע,  ללא  האדם  של  האנרגטי  הגוף  על 
אלא ע"י חישת אנרגיה ובאמצעות טכניקת 
העפעוף. טכניקת העפעוף היא כושר טכני 
מצריכה  ואינה  מאיתנו,  אחד  בכל  הקיים 

כשרון מיוחד או ידע קודם. 

■ האבחון: הביואורגונומי מאפשר למטפל 
המציאות  את  שמעבר,  מה  את  לראות 
פולשניים.  אמצעים  ללא  האנרגטית, 
האדם  גוף  את  בביואורגונומי  לאבחן  ניתן 
ניתן  שלו.  והגנטיקה  תאיו  איבריו  על 
בנק,  חשבון  של  עסק,  של  מצב  לאבחן 
רואים  ועוד. מה שאנו  יחסים  של מערכת 
בתדר  אנרגיה  הוא  כמוצק  שלנו  בעיניים 
נמוך, המחזירה גלי אור בספקטרום צבעי 
חלק  רק  הוא  רואים  שאנו  הגוף  הקשת. 
רבדים  יש  לגוף  שלנו,  ה"אמיתי"  מהגוף 
שמעבר  המציאות  את  אנרגטיים.  נוספים 
העפעפיים  תגובת  באמצעות  רואים  אנו 

של המאבחן/ המטפל הביואורגונומי.
שאינם  בכך  והריפוי  האבחון  ייחודיות 
מצריכים את נוכחות המטופל ליד המטפל, 

כלומר, הטיפול יכול להיעשות מרחוק. 

קיבל  שהמטפל  אחרי  הטיפול:   ■
אינפורמציה על המטופל, כלומר המטפל 
של  האנרגטי  הגוף  את  ובחן  עפעף 
נותן  הוא  השונים,  איבריו  על  המטופל 
הוראה טיפולית שתפקידה להחזיר לאיבר 

את שדות האנרגיה שאבדו. 

הגוף  במכאובי  לטיפול  טוב?  זה  למה   ■
מהיר  אבחון  שמאפשר  כלי  זהו  והנפש. 
רנטגן  כמו  הן  העפעפיים  פולשני.  ולא 

שסורק את הגוף ואת הנפש.
ובמחסומים  יחסים  במערכות  לטיפול 
שיטת  בכל  שמשתלב  כלי  זהו  רגשיים. 
מטפל  והוא  היות  אותה,  ומעצים  טיפול 

בגורמים שלא קיימים בשיטות אחרות
)'משלים אנרגטי', 'כאב שבאהבה' ועוד(.


