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  רפואה וקבלה

  

קשר בין יש ".  תוצאה" והיא יש מטרה ותפקידלמחלה .  במדע בהבנת המחלה" פיגור"יש 

ויש !  אין מקריות.  מקור כל המחלות פסיכוסומטי והן דורשות ניקוי.  סרטן וחיי נצח

קיים הבדל בין גוף .  מודעות בריאה= הבריאות ".  רצון לקבל"להבין שהן תוצאת בעיה עם 

יש לעבור .  שורש הרפואה באיך להתנקות שמשמעה גוף סובל ונשמה נהנית . לגופה

.  יש לסלק אנרגיה שלילית".  מת"הגוף אוהב לקבל ולסתום עצמו כי הוא .  צינתור רוחני

כאשר אני מקבל יותר אור ממה . הכל מתחיל באמת במודעות.  קשר לאור. מודעות לזולת

ההזדמנות לתיקון .   קטןי  על כל  אור  יותר מדי.בעיות.  נוצר קצר= שאני יכול להכיל 

  !משמעה פוטנציאל לחיי נצח= סרטן 

היפוך .  לסלק מחלות לפני= טפול מונע . בגולמי, הטיפול בשורש.  במחלה יש תרופה

מחלות לא .  ש, ה, מ: אותיות.  86= מניע . כח, אור פועל בדרך הטבע.  תוצאה לחיובי

  .מתגלות כאשר גילו אותן

כח שלילי . מטריה רוחנית. מערכת של אור.  ערכת החיסונית מתמוטטת שנים לפני כןהמ

, מי שנפגע פעם אחת.  יש להתעורר. בפגם. בואקום.  בעצמנו, ביקום פוגע בחלל שלילי

. כח משמיד קוסמית עסוק באגו ובשנאת חינם.  הפוטנציאל קיים ויש לעשות פעולות מנע

במה הוא : הסוד הקבלי.  לא מחלק עם הזולת,  רצון לקבל לעצמו בלבד:מקור המחלות

לכח . לעבוד באופן הרמוני ולחדור לתת מודע.  אנרגיה זמינה, באתגר, בשמחה, עוסק

יש לעשות .  אנרגיה עודפת+ תא סרטני הוא תא רגיל .    יש לעשות ניקוי טוטלי.מניע

יש .  גוג ומגוג. מלחמת מחשבות= הגרוע . סכע, חוסר פרגון: הבעיה. לזולת,  להתנדב:יותר

מחשבה !  אין שלם מלב שבור.    רוחניעקרון של ריפוי.  לנתינה, להפוך אנרגיה לחלוקה

  .בכח התנגדות, להיות יוזם, במחשבה חיובית. למלא באור, יש להטעין. יוצרת תהליכים

  .אור שכינה לנפש, שמש צדקה ומרפא: מגן וריפוי: יש לעבוד על  .א

  . גדולהלהגנה רוחנית עוצמה ומבנה אנרגיה חזקה , ת להגנההתבוננו: על  .ב

  .התכוונות לשם קדוש, שינוי גלי מח ומחשבה,  טיהור מחשבה:על  .ג

  .התבוננות להארה עצמית, זיכוך אנרגיה: על  .ד

  .אדם שלם והארת ספירות: יצירת  .ה
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