
  אופי תכונות   -סוגי דם  

  פיזם  - נכתב על ידי ד"ר רחל גיתאי 

  

 תכונות אופי – סוגי דם 

  קרוי: "דם כהנים"   O  סוג דם        א.

וסולד              "מאקשן"  נהנה  הוא  משלוה,  זה  דם  סוג  להוציא  קשה 

  זקוק לרגוש ומהווים: מנהלים ולוקחי משימות.   משגרה.

באגרסיביות.              פועלים  מאוזנים  אינם  מופרש     כאשר  אקוטי  בלחץ 

         אדרנלין ומביא לעצבנות ולכעס. - אדרנלין ונוירו

- לב ועלולות להביא לתנודות במצביתנודות האדרנלין מסכנות את ה            

  רוח ("מניה דפרסיה"). 

הוא בעל כושר סבולת, שימור עצמי, אמונה בטוב, העזה    Oסוג דם               

  חוזק ומנהיגות. 

עפ"י מחקרים (יפן) אידיאליסטים, ממוקדים, אך רודפי כבוד, קנאים               

מ  D.N.Aעפ"י מחקרי:      ולא אמינים. כהנים"  "גן  גנטי של  אותר  ארז 

כרומוזום   כהנים,  קדמוניים    Yחותם  לאבות  כעדות  בגברים  העובר 

  מצאצאי אהרן הכהן. 

  קרוי "לויים" / "מרפאים"  A  סוג דם         ב.

ל"נתק                להביא  ועלולה  לקורטינול  הקשורה  חולשה  להיות  עלולה 

סנילית. ודמנציה  אלצהימר  כדי  עד  ריכוז  וחוסר  לחץ,     בחשיבה" 

בלחץ  הסטר להתמודד  וקושי  שינה  להפרעות  מביאים  וחרדה  יה, 

סוג דם     זקוקים לסדר יום מוגדר המאפשר איזון לקורטיזול.     וסביבה. 

A   .אוהב להרויח את אהבת כולם ואינם דואגים לעצמם בהיותם מטפלים  

ונחשבים               אחת  ובעונה  בעת  דברים  הרבה  על  משתלטים  הם 

  טבעי חייבים הליכה, שתיה וריקוד. במצב     ל"מרפאים טבעיים". 

  קרוי ישראל או: "היהודי הנודד"  B סוג דם          ג.

גמישים, יצירתיים, פעילים מנטלית, זקוקים לתגובה גופנית נמרצת               

לאמפטיה, איזון והרמוניה, שלוה ורוחניות בצד כשירות גופנית ונכונות  

ווים עיבוד מתוחכם במסע  זקוקים לדמיון מודרך ומדיטציה ומה    לקרב.

כאשר אינם "מאוזנים" סובלים מבעיות במערכת החיסון,     אבולוציוני.

  טרשת נפוצה, בעיות כולסטרול, דיכוי חיסון והאצת סרטן. 

בין                בדיפוזיה  קשורה  חנקתית  תחמוצת  המולקולה  של  השפעתה 

לטוב   מהיר  ונפש  גוף  בקשר  אחרים  ואיברים  העצבים  מערכת 



מוסכמות     ביטוי מצויין עבורם הוא באמנות לביטוי רגשי ואישי.   ולרע.

  לא מעניינות אותם והם סובייקטיבים. 

לא                אך  שכנוע,  כושר  בעלי  רגישים,  עצמאיים,  (יפן)  מחקרים  עפ"י 

  דיסקרטים, עצלנים וחסרי סבלנות. 

  רב"/"זיקית" - קרוי "ערב  AB  סוג דם         ד.

על לחץ     ם המגיב תגובת "זיקית" על שינויי סביבה ותזונה.זהו סוג ד            

קרויים   יצירתית  ואנרגיה  גופנית  בהתלהבות  רוחני,  באופן  מגיבים 

רב, דורכי גוויות, בעלי "אגו" -תעלומה אבולוציונית ונחשבים: ל"ערב" 

ומקבלים בלבד על פי "הקבלה": עליהם לעבור "תיקון" וללמוד ל"תת"  

  כדי ל"קבל". 

  מאורגנים, מסודרים ודיפלומטים, אך נוטרי טינה ופגיעים.               

כתמהונים               אותם  רואה  הסביבה  להתנדבות!  להעבירם  "התיקון": 

לשום   נאמנים  ואינם  לתוצאות  מודעים  להיות  בלי  פועלים  במקצת, 

  קבוצה. 

  בעלי כריזמה טבעית.             
 


