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   מלחי התא12: בית הבריאות

 
  ) שוסלרר וויליאם"ש ד"ע" (מלחי התא "12: המינרלים  הטיפול

 –" אורתוטרופית "–התאמה אנרגטית : (והחודשים העבריים" המזלות"והתאמתם לפי 

  ")ותיתיח"

  ניסן-"טלה"

6  

, לטיפול בחוסר שינה, חיוני לתאי מח ועצבים זהו מרכיב )KALI  PHOS(ן הפוספט גאשל

  .רעות עצבים ומחלות עורהפ

   אייר– "שור"

11  

קלקול מרה , מחלות כבד, מועיל לכאבי ראש, מסלק עודפי מים.  )NAT SULPH(סולפט הנתרן 

, במחסור במלח זה מורגשת כבדות בחלק עליון של עמוד השדרה.  מווסת אספקת מים.  ושפעת

  .חום גבוה והזעה בלילות/הרגשת קור

  סיון-"תאומים"

5  

בלוטות , הצטננות, טוב לשיעול.   משפיע על מצב הדם).KALI MUR( כלוריד –שלגן מלח הא

  .נפוחות ועצירות

  תמוז- "סרטן"

1  

.  אמאייל, ורידים, שומר על רקמות). CALC FLUOR( פלואוריד סידן –המלח המתאים 

  .רועטחורים ומחזור דם ג, כאב גב תחתון, העדר גמישות בשרירים, חסרונו גורם לסדקים בעור

   - "אריה"

   אב - מנחם

8  

, אפיסת כוחות רגשית, מינרל זה מיועד להתכווצות). MAG PHOS( פוספט מגנזיום –המינרל 

מקיים נזילות דם ומרענן מוח .  ועוצמההמינרל מחזיר לשרירים גמישות , כאבים חודרים

  .ועצבים

   אלול– "בתולה"

7  

תפקידו לשמור על השיער והציפורניים מינרל זה ).  KALI SULPH( סולפט אשלגן –מינרל 

להיטות לאויר רענן תוך הרגשת , מונע יציאת פסולת שפירושה הצטננות: חסרונו.  במצב בריא

  .מחנק

 – "מאזניים"

  תשרי

10  

.  ומסייע לעיכול מזונות שונים, זה מנטרל את החומציות. )NAT. PHOS( פוספט נתרן –מינרל 

  .עיכול גרוע ושגרון, צרבת: גורם לחומציות: חסרונו. מקיים איזון חומציות ואלקליות בגוף

  "עקרב"

  3         חשון– םר

גורם לזיהום : חסרונו של המינרל.   מחטא ומטהר).CALC. SULPH(הסולפט סידן : מינרל

  .וכן ריפוי איטי של חתכים, כייםלמורסות חני, בדם

   כסלו– "קשת"

12  

חסר 'בחסרונו יש בעיות צפורניים שבורות וכן שיער .  מטהר ומסלק–) SILICA(מינרל הצורן 

  .'חיים

   טבת– "גדי"

2  

 מסייע לעיכול ולספיגת – מינרל זה בונה עצמות ושיניים ).CALC. PHOS(מינרל סידן זרחוני 

עיכול גרוע ודלקת , אבעבועות קור, מחלות שיניים, רחתי יופגן בעייפותמחסור בסידן ז.  המזון

  .מפרקים

   שבט– "דלי"

9  

חסרונו מתבטא בנזלת . מאזן ומחלק תכולת מים בגוף.  מלח רגיל–) NAT. MUR(מינרל מלח 

  .עיניים דומעות ואקזמה, קשה

  )א (אדר–"דגים"

4  

מעניק . מחזק ומעודד.  מחמצן את הדם–' עזרה ראשונה' זוהי – )FERR. PHOS(מינרל פוספט 

מומלץ לחוסר . דלקות ודימום, חום גבוה, שיעול, יעיל לכאבי גרון.  חוזק וגמישות לכלי הדם

  .דם

  ".דגים"ו" טלה"שילוב של   )ב(אדר –"דגים"

 


