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   מקור הבריאות-רפואת אור עליון 

  :י הרבדים"עפ

  )חי"נרנ(יחידה . ה    דחיה. ד  נשמה  . ג    רוח  . ב    נפש .  א

  

ויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח מעץ ... "

ויגרש .  עדן לעבד את האדמה אשר לקח משם- וישלחו יהוה אלהים מגן.  החיים ואכל וחי לעולם

עדן את הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את דרך עץ - את האדם וישכן מקדם לגן

  ד"כ-ב"כ' ג, בראשית, "תבראשי"  ".החיים

שהכל העתיקו מחכמת שלמה המלך לקחו ממנה חיותה ,   מקור חכמת העולם-אותיות הקודש

היא , חי ומוכיח כי רפואת אור עליון"בא נרנ".  חדשות"חכמות וחשבונות ורפואות ... וקדושתה 

  .ה" איכויות וחיבורים גבוהים לקב12 כאשר בכל רובד -" עץ החיים"דרך 

אלא , עקרון היסוד ביהדות קובע שלא לשנות בתורה אפילו אות אחת": חומר-אל"פואת זוהי ר

הנסתרות מאתנו בעידן זה ונוכל לקרא אותן כפי שאנו , "אותיות הלובן"שלעתיד לבא יתגלו 

  .קוראים אותיות גלויות לעינינו כיום

והטור השני .  חדומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים אבן טור אדם פטדה וברקת הטור הא... "

והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה משבצים .  והטור השלישי לשם שבו ואחלמה. נפך ספיר ויהלם

ישראל שתים עשרה על שמתם פתוחי חותם - והאבנים תהיין על שמות בני.  זהב יהיו במלואתם

  ".איש על שמות תהיין לשני עשר שבט

  א"כ- ז"י, ח"כ, תצוה, "שמות"

  :ב אבני החשן"י

  םאד

  פטדה

  ברקת

  נפך

  ספיר

  יהלם

  לשם

  שבו

  אחלמה

  תרשיש

  שהם

  ישפה

ה "ולפיכך כאשר נתן הקב... וכל שכן שביום חג השבועות הוכן לחם העליון שהוא רפואה לכל..."

  לשון הקודש, אמור, "הזהר"            "... את התורה לישראל הטעים להם מן הלחם העליון

  יהוה = ל ,מ,ח; ל,ח,מ; ם,ל,ח; ם,ח,ל; לח, מ-ם ,ח,באותיות ל: ם העליון,ח,ל... 

)26 (X 3 = 78ה" חיבורים לקב.  

, העובדה שמחלות גופניות או תופעות פתולוגיות מושפעות עמוק מתהליכים רוחניים ונפשיים

וכך האבנים ".  סומה- הפסיכו"יחסי , ם"י הרמב"נחקרו ע, שהם לפעמים הגורמים היחידים להם

אנו נתבעים לא להגביל תשומת לב ".  פתוחי חותם"הטבעת " = מואיש על ש= "ושמות " גוף= "

  .לאיבר או חלק גוף חולה אלא לטפל בכל הגוף והנפש כמערכת אחת

  

  : שבטי ישראל12

  ראובן

  יששכר

  גד

  שמעון

  זבולון

  אשר

  לוי

  דן

  יוסף

  יהודה

  נפתלי

  בנימין
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  :ב חודשי השנה"י

  תמוז            :מים  סיון    :אויר  אייר  :אדמה  ניסן    : אש

 מרחשון תשרי אלול מנחם אב

 )א(אדר  שבט טבת כסלו

 כולל כולם' אדר ב   

  :י החודשים"עפ

  מהפכנות    :ניסן  התחדשות וחיי נצח   : תשרי

  רפואה    :אייר  קיצוניות  :מר חשון

  הרמוניה ואיזון    :סיון  ניסים    :כסלו

  דמיון ורגש    :תמוז  גשמיות    :טבת

  עוצמה ושליטה  :נחם אבמ  גאולה    :שבט

  הגיון ודקדקנות    :אלול  שמחה    :אדר

  

  )אנרגיות" (המזלות "12

    : נשמה="אש

  טלה

  ":נפש="אדמה

  שור

  ": רוח="אויר

  תאומים

    ":חיה="מים

  סרטן

  עקרב  מאזניים  בתולה  אריה

  דגים  דלי  גדי  קשת

  

לארבעה יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה " ונהר"ה ברא אדם מארבעה יסודות "הקב

שעה שעוסק בתורה שם אותו בגן שלו שהיא .  יסודות' לד... לארבעה צדדי העולם... ראשים

 - ואם עובר על התורה שותה ממרירות עץ הרע .  ונעשה נהר ששותים על ידו.  השכינה הקדושה

      "... יסודות נאמר בהם וימררו את חייהם' יצר הרע וכל האיברים שהם מן ד

   לשון קודש,"בראשית", "זהר"ה  

שכל אוצרות ... הנאמן של בית המלך... ה מכריז עליו"שהקב... אדם שמתקן סוד כל האמונה... 

    ..."ה אינו רוצה אלא שהוא בעצמו יציל אותו"והקב.  נרשם בכל העולמות... רבונו בידו

  "בהר", לשון קודש, "זהר"ה        

והפקדתי עליכם בהלה את .. .ואם לא... אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם"

והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית וגעלה ... ותש לריק כחכם... ונגפתם... השחפת ואת הקדחת

  א"ל-'בחקתי א" ויקרא"                "נפשי אתכם
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  :חי"מערכת נרנ
"= רפאל"המלאך , "מלח הארץ", האדמה,  מינרלים מן הדומם- איכות פיזית -הנפש   .א

  ".אדמה"

  ".אויר= "אוריאל "המלאך ,  צמחי מרפא מן הצומח- איכות הרגשית  ה-הרוח   .ב

" = גבריאל"המלאך ,  תרופות מן החי- האיכות החשיבתית והתפיסתית -הנשמה   .ג

  ".אש"

" = מיכאל"המלאך , ההלה, תרופות המדבר,  האיכות האלקטרומגנטית באדם- החיה   .ד

  ".מים"

כח מרפא , ה"חיבור לקב, "הכתר", נסתרצדיק ,  האיכות האתרית- הנסתר - היחידה   .ה

  .חיותי

  

כלומר לדרגה , "עץ חיים" לבחיבורןב אבני החשן הוא "יחודן של י. ד ידועות ברפואה-ג- ב-דרגות א

כוחותיו ' יב, חושיו' יב, לאיברי גוף אדם, לאיזורי ארץ ישראל, שמות' לעב, )ה(החמישית

  .ריאותה הוא המשפיע אנרגיות ב"הקב, באמצעות כח הבורא

  יג, בהעלותך יב, "במדבר"      "ויצעק משה אל יהוה לאמר אל נא רפא נא לה"

.  ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל"

  'מ- 'לט, לב, האזינו, "דברים"      ".כי אשא אל שמים ודי ואמרתי חי אנכי לעלם

  ".כה אמר יהוה רפאתי למים האלה לא יהיה משם עוד מות ומשכלתוישלך שם מלח ויאמר ..."

  א"כ', ב', ב" מלכים"            

פרשת וירא "... ויהוה המטיר על סדם ועל עמורה גפרית ואש"סדום ועמורה " מלח"המעבר מ

  . ולהתקדשות הוא מסע מחולי לריפוילקדושה-מטומאה,  משליליות לחיוביות-' פסוק כד

  :חושי אדם וחושי היתר, כת איברי גוף אדם מער-ב האנרגיות "י

 -תיקונו בחסד " עץ חיים"י "עפ, ד, אותיות ה, "מאדים"כוכב ,  טלה-  ניסן - ראובן -  אדם  .א

פרט (בפנים , ביטויה בראש" נשמה" רובד - " אש"אנרגית ; י" האר-בתפארת ; ק"רמ

  .שתי אונות המח, )לאף

  ".על החיים"; "דם", םמזל לוח: א"י הגר"עפ. שיחה ודיבור: החוש  

 -תיקונו בגבורה " עץ חיים"י "עפ, פ, אותיות ו, "נגה"כוכב , שור-אייר-  שמעון-  נפך  .ב

  ".נפש" רובד -" אדמה"אנרגית ;  י" האר- בהוד ; ק"רמ

  .עורקי הראש ווריד הצואר, בשקדים, בלוע, בגרון, ביטויה בצוואר  

  ".על הממון", ימזל רכושנ: א"י הגר"עפ. הרהור ומדיטציה: החוש  

תיקונו בתפארת " עץ חיים"י "עפ, ר, אותיות ד" כוכב"כוכב ,  תאומים- סיון -  לוי - לשם  .ג

  ".רוח" רובד -" אויר"אנרגית ; י"האר-יסוד; ק" רמ-

  .הצלעות העליונות, בלוטת התימוס, בריאות, באצבעות, בזרועות, ביטויה בכתפיים  

  ".קרובים ואחים ובו נתנה תורה",  מזל רוחני:א"י הגר"עפ.  הליכה והתמצאות: החוש  

תיקונו " עץ חיים"י "עפ, ת, אותיות ח, "לבנה"כוכב ,  סרטן- תמוז - יהודה - תרשיש  .ד

  "חיה" רובד -" מים"אנרגית ; י" האר- מלכות ; ק" רמ- בנצח 

  .קנה הנשימה והמערכת הלמפטית, בשדיים, בסרעפת, ביטויה בקיבה  

  ".על בתים וקרקעות והאבות: "א"י הגר"עפ. ראיה: החוש  
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  ,כ,אותיות ט, "שמש"כוכב ,  אריה- מנחם אב -  יששכר - פטדה  .ה

". נשמה" רובד -" אש"אנרגית ; י" האר- נצח , ק" רמ- תיקונו בהוד " עץ חיים"י "עפ  

  .חוט השדרה, הגב, אב העורקים, ביטויה בלב

  ".ועל הבנים: "א"י הגר"עפ: שמיעה: החוש  

  ,ר, אותיות י" כוכב"כוכב ,  בתולה- אלול -לון  זבו- ספיר  .ו

". נפש" רובד - " אדמה"אנרגית ; י" האר-יסוד , ק" רמ-תיקונו יסוד " עץ חיים"י "עפ  

  "וחולים ועבדים": "י הגרא"עפ   . מעשיות: החוש. הלבלב. ביטויה המעי הגס והמעי הדק

  ,פ, אותיות ל" נגה"כוכב .   מאזניים-  תשרי - דן - שבו  .ז

ביטויה ". רוח" רובד -אנרגית אויר ; י"האר-הוד; ק" רמ-תיקונו חסד " עץ חיים"י "עפ  

נשים ומלחמה : "א"י הגר"עפ. מיניות: החוש. לעתים העור; שווי המשקל, הכליות

  ".ושותפות

" עץ חיים"י "עפ, ד, אותיות נ, "פלוטו"ו" מאדים"כוכב ,  עקרב- מרחשון - נפתלי - שהם  .ח

, ביטויה האף". חיה" רובד ה-" מים"אנרגית ; י"תפארת האר; ק" רמ- תיקונו גבורה

י "עפ. רוח: החוש.  השופכה ולעתים הגס, הדם, החלחולת, המעי הישר, איברי הרביה

  ".חיים ומות: "א"הגר

  .ג,אותיות ס, "צדק"כוכב ,  קשת- כסלו - גד - ברקת  .ט

 רובד -"  אש"אנרגית ; י" האר- גבורה ; ק" רמ- תיקונו בתפארת " עץ חיים"י "עפ  

  .אזור עצם העצה, עצם ירך, ורידים, בד, ירכיים, ביטויה במותניים". נשמה"

  ".דרכים חלומות וסחורות: "א"י הגר"עפ. שינה ועירות:  החוש  

  ,ב,אותיות ע, "שבתאי"כוכב ,  גדי- טבת - אשר -  יהלם  .י

". נפש" רובד - " אדמה"ת אנרגי; י" האר- חסד , ק" רמ-תיקונו נצח " עץ חיים"י "עפ  

    . כעס או רחמים: החוש. פיקות הברכיים והעור, בעצמות, ביטויה בשיניים

  ".בית מלכים: "א"י הגר"עפ

  ,ב,אותיות צ" אורנוס"ו" שבתאי"כוכב ,  דלי-  שבט -  יוסף - אחלמה  .יא

". רוח" רובד -" אויר"אנרגית ; י" האר-חסד ; ק" רמ- תיקונו הוד " עץ חיים"י "עפ  

  .דליות הרגלים ומחזור הדם, בקרסולים, ביטויה בשוקיים

  ".החן והאוהבים, בית התקוה: "א"י הגר"עפ, טעם:  החוש  

  ,ג,אותיות ק, "נפטון"ו" צדק"כוכב ,  דגים-  אדר - בנימין - ישפה  .יב

". החיה" רובד -" מים"אנרגית ; י" האר-גבורה ; ק" רמ- תיקונו יסוד " עץ חיים"י  "עפ  

המערכת כולה קשורה לנזילות , לפעמים ריאות ומעיים, בהונות, כפות רגליםביטויה ב

  ".אויבים ובית הסוהר: א"י הגר"עפ. צחוק; החוש.  וניקוז נוזלים

. ד"חב= בניאס דן , חצבני; עליונות' ארץ ישראל מורכבת מג, שמות' י עץ חיים ועב"עפ  

אזור ים : אזורי ריפוי. דהארי ועו, ק"רמ, י"רשב: חומת מגן של צדיקים נסתרים"מ

הגולן , חמה-אל, טבריה. א,פ,ר לר,פ,אש וגפרית מא" סדום ועמורה"המלח בו הפכה 

קבר , צפת, ירושלים": מקומות צפונים.  "אילת ואזור המכתשים והאלמוגים, והכנרת

  .שבע והכרמל- באר, הר סיני, חברון ומערת המכפלה, רחל
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 -" נפש"מותאמים בהתאמה שלמה לרובד , ר שוסלר"ש ד" מלחי התא ע-ב מלחי הבריאות "י

  :י אבני החשן ואנרגיות הבריאות"האיכות הפיזית עפ

The 12 Tissue Salts: 

  אשלגן גפריתי

Kali Phos (6) 

  נתרן גפריתי

Nat Sulph (11) 

  אשלגן כלוריד

Kali Mur (5) 

  סידן פלואוריד

Calc. Fluor (1) 

  מגנזיום זרחני

Mag Phos (8) 

  ריתיזרחן גפ

Kali Sulph (7) 

  נתרן זרחני

Nat Phos (10) 

  סידן גפריתי

Calc Sulph (3) 

  דו תחמוצת הצורן

Silica (12) 

  סידן זרחני

Calc Phos (2) 

  נתרן כלוריד

Nat Mur (9) 

  ברזל זרחני

Ferr. Phos (4) 

  

עומדת במקום החשוב ביותר בתורת ישראל המקיפה את כל תחומי החיים " החיים" קדושת"

,  המכוננת את חיי האדם כלפי בוראו וכלפי עצמו" אנרגתית מוסרית כוללת-בריאותית "ערכת כמ

  .סביבתו והחברה, הוריו, משפחתו

 ברפואה -  ובעת שנשלל הכח החיותי הקושר בין אדם לבורא "מאבקי אנרגיות"בחיים של 

האורתו "סוד ממילא אובד הי, "שלם" לא ניתן לראות את האדם כ- האלופתית והמשלימה כאחת 

  .הטבעי הטהור ואנו נזקקים כל העת לסיוע מתמיד בשאלות בריאות רבות, " תרופי-

  

  :אבני החשן

  מודעות ושינוי, לאיזון: בהתאמה לאנרגיות חודשי השנה

  ניסן  אש RUBY  אדם  טלה

  אייר  אדמה CARNET  נפך  שור

  סיון  אויר CITRINE  שבו  תאומים

  תמוז  מים AQUAMARINE  תרשיש  סרטן

  מנחם אב  אש TOPAZ  פטדה  אריה

  אלול  אדמה SAPHIRE  ספיר  בתולה

  תשרי  אויר AGAT  לשם  מאזנים

  מר חשון  מים ONYX  שהם  עקרב

  כסלו  אש EMERALD  ברקת  קשת

  טבת  אדמה QUARTZ  יהלם  גדי

  שבת  אויר AMETHYST  אחלמה  דלי

  אדר  מים JASPER  ישפה  דגים
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 :י"מערכת נרנח
  כתר

  רגיה משתנהאנ  אנרגיה פעילה
  

  אנרגיה קבועה

      נסתר  יחידה. א
  

  מים: המלאך מיכאל
  

  :חיה. ב
  )מדבר(  

  10סרטן

  נשמה דחיה
  12דגים

  נפש דחיה
  11: עקרב

  רוח דחיה
  

  אש: המלאך גבריאל
  

  :נשמה  .ג
  )חי(  

  1טלה
  נשמה דנשמה

  3קשת
  נפש דנשמה

  2אריה
  רוח דנשמה

  
  אויר: המלאך אוריאל

  
  :רוח  .ד

  )צומח(  
  8ייםמאזנ

  נשמה דרוח
  7תאומים
  נפש דרוח

  9דלי
  רוח רוח

  
  אדמה: המלאך רפאל

  
  :נפש  .ה

  )דומם(  
  6גדי

  נשמה דנפש
  5בתולה
  נפש דנפש

  4שור
  רוח דנפש

  
  

  ראובן על ֹאדם 
  )רובי(

  

שמעון על נפך 
  )גרנט(

לוי על לשם 
  )ציטרין(

  

  יהודה על תרשיש
  )אקוומרין(

  
  סרטן  תאומים  שור  טלה

Kali Phos  Nat Sulph  Kali Mur  Calc Flour  
  1' מס  5' מס  11' מס  6' מס

יששכר על פטדה 
  )טופז(

  

זבולון על ספיר 
  )ספיר(

  

  דן על שבו 
  )אגט(

  

  נפתלי על שהם
  )אוניקס(

  
  עקרב  מאזניים  בתולה  אריה

Mag Phos Kali Sulph Nat Phos Calc Sulph 
  3' מס  10' מס  7' מס  8' מס

  גד על ברקת 
  )אמרלד(

  

ר על יהלום אש
  )יהלום(

  

  יוסף על אחלמה
  )אמטיסט(

  בנימין על ישפה
  )ספר'ג(

  
  דגים  דלי  גדי  קשת
Silica Calc Phos Nat Mur Ferr Phos 
   4' מס  9' מס  2' מס  12' מס

 
  ב אבני החשן"י/ ב שבטים "הצבת י

  ג"תשס/י המקובל יצחק בן מרים הכהן"עפ
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  :הכרבים

    .בים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את דרך עץ החייםוישכן מקדם לגן עדן את הכר..."

  ד"כ- ב"כ' ג, "בראשית"            

ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על ארן העדות את כל אשר אצוה 

  )ה"כ, תרומה, "שמות("              ..." אותך אל בני ישראל

  ".' הצו "ל, הכרבים מהוים חיבור לקול האלוקי

 = 272") = השם ("1" = אחד" בתוספת 271= הכוללת את חיבור הזכרי והנקבי " הריון"המלה 

  "!קול = "136 = 2: כרבים

 אך המלה היתה אמורה להכתב 228= , "ו"אחד על פי הכתובים ב" כרוב"כאשר מתיחסים ל

, ב,אותיות צ = 92 = 228 - 136: הפרש! הטבע, אלהים = 86 = 222 - 136: הפרש. 222" = כרב"

  "!דלי"חודש שבט 

  ...)ה"הקב" קול"כאשר אין הולכים ב"... דלי" = דם"אך גם שפיכות " עידן הדלי"המסמל את (

קול שאון ") "לחיות בסגול. ("ב מסמלים את יכולת הבחירה.ע.ר= ר .ע.ב= ר .ב.ע= וכך הכרבים 

  'ו, סו, "ישעיהו"        "... מעיר קול מהיכל קול יהוה משלם גמול לאיביו

בבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארן העדת ו"

  ט"פ, נשא, "במדבר"            ".מבין שני הכרבים וידבר אליו

את הדברים האלה דבר יהוה אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף "

ם את הקול מתוך החשך וההר בער באש ויהיה כשמעכ. ויכתבם על שני לחת אבנים ויתנם אלי

ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את כבודו ואת גדלו ואת . ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם

    " קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי

  א"כ- ח"ואתחנן י, "דברים"      

" = חדריו"… " כרובים"גימטריה " = בכרמי"… "קול דודי הנה זה בא: "בשיר השירים מופיע

… "כרבים" = עבר"… " כי הנה הסתו עבר"… " כרבים"… ב "י" + רכב"… "כרוב"גימטריה 

  .כרבים" = ערב"… "כי קולך ערב"רכב  = כרם" = קומי לכי"

או " מגילת רות"נקראית גם ) ט"והבעש( חג מתן תורה ויום מותו של דוד המלך - בחג שבועות 

  ".ותספר ר: "בשמה

והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ כי גרים ! ... "גר"כהמוגדר , ה עם עם ישראל"חיבור הקב

  ד"כ-ג"כ, בהר סיני, "ויקרא"  ". תתנו לארץגאולהובכל ארץ אחזתכם . ותושבים אתם עמדי

"...  בארץ וילך איש מבית לחם יהודהרעבויהיה בימי שפט השפטים ויהי .  "לובש תאור זוגי

  . כרבים = 272=  "רעב"

  " ... כנפיוישלם יהוה פעלך ותהי משכרתך שלמה מעם יהוה אלהי ישראל אשר באת לחסות תחת "

  יב', ב,"רות"                

  ."כרוב"או בחילופי אותיות " ברוך. "'כ, ב, "רות"... " הוא ליהוה ברוךותאמר נעמי לכלתה "

  'ט', ג" רות"          . אתהגאלכי "  על אמתךכנפךופרשת "

  'י', ג, רות"    "...  את ליהוה בתי היטבת חסדך האחרון מן הראשון"ברוכה"יאמר ו

  ג"י', ד, רות"            "ותלד בן "הריוןויתן יהוה לה 
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  .כרבים = 272" = אחד + "271" = הריון"

והריון כולם מתארים בגשמי את אהבת " הכנפיים"ב וכן תאור פרישת .ו.ר.כ= ך .ו.ר.אותיות ב

ובית דוד כאהבה בת גווני ) וזרח(ראל כגבר לאשה וכן את הקשר בין תמר פרץ ה לעמו יש"הקב

ויאמר אל יודע כי באה האשה : "ונסתריםבעז מיודע לאלימלך , נעמי ורות: גלוייםקרבה רבים 

  בעז ורות, ו"ט, ג, רות                  "...הגרן
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  :אבני החשן

"... מכאובי לנגדי תמיד"... " תמידשיוויתי השם לנגדי.  "אבני החשן מחברות את האדם לאלוקי

האחד " נהר"חיבור ל,  מלשון נהרה- הכהן גדול אהרן " ... אין הברכה שורה אלא בסמוי מן העין"

  .המזל וההתעלות על גורל, אהבת הטבע, יציבות, שלום, הנקי הבוהק הוא חיבור לבריאות טובה

ובה לבריאות והיפוכה מתגלה התחדשות בערבית וט, "מלוח "- במלח , האבן שמקורה במינרלים

עמוד השדרה והשתחררות , המלח להכשרת הקרבן ביהדות ולניקוי היכל העצמי.  במחלה/בחלום

העין והבריאות -לחיבור אישון בת, )השמש(והזכרי ) ירח(וכן סמל לאיחוד הנקבי , מגשמיות

  .ההוליסטית

החשן .  עד פריצת החסימה" מעגל"ביצירת ,  לשמאל-נכתב בפיתוחי חותם מימין , כל שם אבן

, לביטול ישות, "להבריא בריאה מכאב.  "מהות וסמל, אבניו מהוות שפה.  חסד והדר, משדר יופי

חידוש המפתח , הסרת חסימות, לטוהר".  קליפה"הגוף כ.  י האצלת השפע האלוקי"לחיי הנצח ע

  "...החומר"כאשר לצורה נשמה לה נענה , לקשר צליל וצורה, למודעות

לקשר , לשחרור ממוגבלות.  לגורל ואנרגיה... לקדושה, ד צלילי כוכבים באוזן לא שומעתכניגו

לא , לצבע אמיתי.  לשפת אור כחלק מאנרגיה אין סופית של גלים אלקטרומגנטיים.  לחיים

  .סינתטי המהווה מסרים וצופנים למח

.   לחיים- נשמה ולחיה ל, לרוח, למהות אור מחוברת לנפש".  רואים"לתדרים אותם אנו חשים ולא 

.  התעלות ומדיטציה, חיטוי, טובה לריפוי להתחדשות, האבן החומר.  לביטול החושך מפני האור

לתמצות החכמה העתיקה לפוריות ואיחוד .  לעשית סוד עם האלוקי.  תקשורת ויצירת נפש חדשה

  .ת האללידיע, קשר שמים וארץ" אמצע"ל, )ח"כ-ו"בין כ(לכח הבורא , כמפתח רב עוצמה

אמביציה והנאה כאבן זכרית בה , יצריות, זריחה, מסמלת פריצה, הרובי   -האדם   .א

  ".טלה) "תאוה ואלימות, עד גסות(צפון ונפוש כח אנרגטי 

  .כתשובה לנפש" אריה. "מסמלת בתוליות ויכולת התבדלות, הטופז   - הפטדה   .ב

ה או שנאה ואין סוף קנא, בצבעה הירוק היא נתינה ללא תנאי, אמרלד   - הברקת   .ג

  ".קשת", מימדים

  ".שור", איזון, אבן סגולה לסגול, גרנט   -נפך   .ד

ר ספירלה הן ,פ,אותיות ס. כחולה ברובה מסמלת נקיון וקשר לשמים, ספיר   -ספיר   .ה

  ".בתולה", "אלפא"לרוחניות וכוונות , קודש לחיטוי מחטא

   "   מגן דוד"ב, מטה- ור מעלה ובחיב)  3(סודה ועוצמתה בשילוש , יהלם   -יהלם   .ו

מפצלת אור וחזקה שבבריאתה , האבן הזוהרת ביותר. וספירות עץ חיים

  ".גדי) "טוב(מפני אור ) רע( חושך -" קליפה"מקלפים 

  ".תאומים", הצבע המופלא והקדוש בעולם העתיק, אופל בטורקיז/ציטרין   - לשם   .ז

  ".מאזניים"מלאה באור , חם לעוברכמים לדג כך הר, כמערה, הרחם, אגט   -שבו   .ח

  ".דלי" איון -  אין -" אני", "דומה בדומה"המזכירה את חוק , אמטיסט   -אחלמה   .ט

הצבע הנשמתי לתודעה לתקשורת ואהבה לעשית הסוד בים , אקוומרין   -תרשיש   .י

מחזורית מסמלת את מלכות ואת , המתחדש" ירח"כ, אבן נקבית, המלח

  ".סרטן"מודע -באופן תתהאנרגיה העולה ויורדת 
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  ".עקרב", לתכנות עם הבורא, האוניקס   - שהם   .יא

  ".דגים", "הנשמה"אבן , המפורסמת במתולוגיה, ספר'ג   -ישפה   .יב

  1993, הרצאות אבני החשן, אברהם אלישע

  

  אבני החשן

  

  )רובי(אדם . א

מרץ , עושר, בריאות

, כח אנרגיה, חיוניות

מחיה גוף לעייפים 

מרת שו. וחלשים

יציבות , זוגיות

הריון , כלכלית

  ועוצמה

  )גרנט(נפך . ד

, מחזקת בטחון עצמי

דמיון , דבקות במטרה

, מקלה סיוטי לילה

עמוד , הכוונה רגשית

מטהרת , גב, שדרה

, לבלוטת הרוק, דם

  מומלצת לבקורתיים

  )ציטרין(לשם . ז

בטחון , מעלה הצלחה

. עצמי חזוק יחסים

עושר , אבן שפע

 גוף פותחת. ואנרגיה

מעוררת כליות . פיזי

ושרירים וטובה 

  לעיכול

  )אקוומרין(תרשיש . י

לעיניים , לכל חולשה

. למחלות נשימה

, זורמת כמים

מצמצמת מבוכה 

מסלנת , מגבירה הבעה

מחדדת טוהר , פחדים

סמלה אושר , מנטלי

  לנעורים

  )טופז(פטדה . ב

חיים , נעורים, ליופי

לריפויי . ארוכים

נדודי שינה , אסטמה

אזון . ימומים וכוויותד

חידוד מחשבה , רגשי

בצבעי . כושר רכוז

חום , ורוד לאהבה

כחולה , לפיזיות

צהובה , לתקשורת

  .למרץ

  )ספיר(ספיר . ה

לריפוי בעיות עיניים 

, מגפות וניקוי רעלים

, למצב רוח ולחץ

הקלה מיאוש עמוק 

, איזון, אינטואיציה

חוכמה יציבות וחיזוק 

חוכמה רוחנית 

  .פנימית

  )אגט( שבו .ח

חיזוק , איזון, להגנה

מרפאה . גוף ומח

טובה . עוצמתית

  .לאדם לוגי

  )אוניקס(שהם . יא

, מקלה על פחדים

צער , דכאון, לחץ

מאזנת , וכאב

, נקבה/קוטביות זכר

מגבירה איזון 

שליטה , הורמונלי

יכולת אבחנה , עצמית

אוביקטיביות וקבלת 

. החלטות נבונות

  .מחזקת לשד עצמות

  )אמרלד(ברקת . ג

, לבעיות עיניים

הרחקת , אפילפסיה

, חיזוק זכרון, רעלים

מרפאת רוחנית פיזית 

מומלצת , וכימית

לבעיות גב , לפסימיים

לטהור מנטלי ) רגשית(

  והגברת הבעה

  )יהלם(יהלם . ו

קולט , עוצמה רבה

, ומחזיק אנרגיה

בתקופה קשה לא 

שובר חסם .  לענוד

, באישיות מקל לחץ

נגד קנאה מחזק 

ון עצמי וכושר בטח

  הבעה

  )אמטיסט(אחלמה . ט

  לרוגע ושלוה

  הכוונת מודעות

  אומץ, מדיטציה

אינטואיציה 

  .ויצירתיות

  )ספר'ג(ישפה . יב

מאזנת רגשית מאחדת 

תת הכרה ומודעות 

  .עצמית

אזור הבטן , גוף חלש

וטיפול בעיות כבד 

בצבע אדום . ועיכול

  .לאימפוטנציה
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  :ב אבני החושן"י

.  אדום עד אדום סגלגל: צבעה.  AL2O3: הרכבה הכימי).  קורונדום (Ruby =אדם : האבן  .א

: מבנה.  הודו, אפגניסטן,  תאילנד, טנזניה, סרילנקה, ברזיל, אוסטרליה, מקורה בבורמה

שפה הודית עתיקה האמינו שענידתה מביאה בריאות ועושר , בסנסקריט.  מוט משושה

מחזקת ומחיה את הגוף , חיוניות כח ואנרגיה, היא מעניקה מרץ.  חוכמה והצלחה באהבה

.  אינה מומלצת לסובלים מעצבנות והתפרצויות זעם.  ומומלצת לסובלים מעייפות וחולשה

מקרינה . מקלה ושומרת על הריון, שומרת על יציבות כלכלית, אבן אושר שומרת זוגיות

  9: קושי                  .עוצמה

, כתום, צהוב, ירוק בהיר.  כחול: צבעה.  S,O4 (AL2(הרכבה הכימי . Topaz= פטדה : האבן  .ב

  .אפריקה ועוד, פקיסטן, אוסטרליה, מקורה בברזיל. חסר צבע, אדום עד חום

.  בים האדום. ש א"נקראת ע.  מוט מחורץ מאורך עם פאות היוצרות משולש שטוח: מבנה  

ביכולתה היוונים האמינו בכוחה ו.  צבע הטופז הצהוב יצג את אל השמש עבור המצרים

, נעורים, הבטיחה יופי. להרחיק עצב ולחזק אינטלקט או להיות בלתי נראה בעת הצורך

, נדודי שינה, אבקת טופז בשילוב יין שמשה ריפוי אסטמה. חיים ארוכים, אינטליגנציה

הורודה .  שמשה כמאזנת רגשית.  האמינו שהיא מתכהה בהשפעת רעל.  דימומים וכוויות

 לאינם יודעים לקבל וחיזוק תקשורת -הכחולה .  פיזית. אנר-החומה , העניקה ניחוח אהבה

  .8:  קושי  .  וחיזוק כושר ריכוז' הצהובה למרץ באזור הבטן והשקופה לחידוד מח

צבעה ירוק וירוק ) בריל(אזמרגד , הברקת. Al2Be3הרכבה הכימי .  Emerald= ברקת : האבן  .ג

מוט מאורך : מבנה.  אוסטרליה ורוסיה, אפריקה, ברזיל, קולומביה: מקורה.  צהוב

במצרים העתיקה סמלה פוריות ולידה ) כ" בד6(ומשושה קטום בקצותיו עם פאות ישרות 

בתרבויות רבות שמשה לבעיות עיניים הרחקת רעלים ובעיות אפילפסיה אצל . מחדש

הרחקת כוחות רעים וחשיפת אמת מאחרי הצהרות , ראיית עתיד, לחיזוק זכרון.  ילדים

לבעיות גב , מהווה מרפא רוחני פיזי וכימי ומומלצת לאנשים פסימיים. הבה מאהבא

טובה , מטהרת מנטלית, מקלה על לחץ, הנובעות מבעיות רגשיות של כניסה לבעיות אחרים

  7.5-8: קושי          .לעבודה עם אחרים ומגבירה כושר הבעה

.  ירוק, כתום, ורוד, ההצבעה אדום כ.  פירוט הרכבה לכל סוג. GRANET=  נפך: האבן  .ד

: מקור שמה.  כדור בעל פאות משושות: מבנה. מדגסקר, ב"ארה, ברזיל, מקורה בסרילנקה

' הקבוצה גדולה מאוד ובה משפ.  יוחסו לה תכונת הפסקת דימום וריפוי זהומים, רימון

לחזוק " אבן התחייבות"מוכרת כ.  מחזקת בטחון עצמי ומומלצת למעבירי בקורת.  רבות

מעוררת מודעות לכוונות . מקלה על סיוטי לילה. מגבירה דמיון.  ות במטרה מסיימתדבק

מטהרת .  מחזקת. יעילה בכאבי גב וצואר.  ועצבי עמוד השדרה1קרה 'עובדת עם צ.  רגשיות

  6-7.5: קושי    .טובה לבלוטת הריר.  מעניקה אנרגיה למערכת הגופנית ובעיקר לדם

מקורה .  מופיעה בכל הצבעים פרט לאדום. AL2O3) נדוםקורו( SAPIRE= ספיר ": האבן  .ה

. מבנה אופיני דומה לרובי. הודי, אפריקה, סרילנקה, ב"ארה, ברזיל, אוסטרליה, בבורמה

י "ע. מלכים ענדו ספיר להגנה מקנאה ונזק.  החומר הקשה ביותר בטבע לאחר היהלום

, לריפוי בעיות עינייםשמשה .   שליטה ברוחות- לקוסמים .  סמלה שמיימיות-הכנסיות

מקלה יאוש . טובה לתקשורת.  משפרת מצב רוח ומקלה על לחץ.  מגפות וניקוי רעלים

בלבן חיזוק חכמה רוחנית .  יוצרת איזון חוכמה ויציבות. מגבירה אינטואיציה. עמוק
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ספיר מחליף צבע ונדיר מאוד ומקלה על .  סטאר ספיר מעניקה אושר ובטחון.  פנימית

  9: קושי              .למצבמעבר ממצב 

קיימת בכל .  צבעה לבן שקוף עד צהבהב. C: הרכב כימי. DIAMONDיהלם : האבן  .ו

.  ברזיל, הודו, אפריקה, אוסטרליה, רוסיה, פ"דרא: מקורה.  כחול ואדום נדירים. הצבעים

בעל עוצמה רבה קולט ומחזיק .  החומר הקשה בטבע.  קוביה או אוקטאידרה: מבנה

טוב נגד , מקל על לחץ, שובר חסם באישיות.  ופה קשה מומלץ לא לענדובתק.  אנרגיה

  .10: קושי        .  מחזק בטחון עצמי ומשפר כושר הבעה, קנאה

מקור בדרום .  צבעה צהוב בהיר עד חוםS1O2 מבנה כימי  )קוורץ (CITRINEלשם : האבן  .ז

לימון : קור השםמ.   פאות6מושבות מורכבות שיניים בעלות : מבנה אופיני.  אמריקה

' סיוע בעיות משפ.  חיזוק אינטלקט וזכרון, רצון ויצירתיות, מעלה בטחון עצמי).  צרפתית(

מגדילת " אבן השפע"מוכרת כ.  אישיים-יעילה לחינוך עסקים ויחסים בין, או קבוצתיות

כבד , מעוררת כליות.  מעניקה אנרגיה ופותחת את הגוף הפיזי!!! עושר ושומרת עליו

  .7:     קושי              .  טובה לעיכול, םושרירי

, שקוף אפור שחור ונצנוץ ירוק, לבן:  בגווניOPAL - S1O2 Nh2O" כאופל"הלשם מוזכרת גם (  

  .בעבר הוזכרה כקדושה ושומרת רוח אמת) סנסקריט(זוהי אבן יקרה .  כחול אדום

יביים ובעלי עלולה לרום לחץ לצעירים מיועדת לאסרט, מוציאה דברים החוצה, אבן מזל  

  5.5-6.5           קושי                 .בטחון

, אפור, לבן, תכלת, אדום, כתום, חום:  צבעהS1O2: מבנה) קוורץ (AGAT -שבו אגט : האבן  .ח

מתגלה כאשר חוצים .  מיקרוקריסטלין: מבנה אופיני.  בכל העולם: מקורה.  ורדרד

משתמש בלוגיקה יותר מאשר טובה לאיזון אדם ה.  אבן קיימים סוגי אגט רבים" סתם"

  . מרפאה עוצמתית.  מעניקה תחושת אומץ וכח.  מחזקת ומכוונת גוף ומוח.  באינטואיציה

  7-7.5: קושי

, פ"דרא, אורוגאוי, ברזיל: מקור.  סגול: צבע. S1O2מבנה ) קוורץ (EMETISTאחלמה : האבן  .ט

מקורה .  אה באגדותמל.  מבנה אופיני של שיניים בעלות חוד צמודות, הודו, מדגסקר

בגוף ופתיחת ' מקלה על גמילה מהתמכרויות מאזנת מרכזי אנר".  מניעת שכרות"ביוונית 

מסייעת הכוונת מודעות והתרחקות מדפוסי חשיבה .  מנקה ומרפאה הבנה רוחנית.  3עין 

מקלה .  אינטואיציה ויצירתיות, מגבירה תחושת אומץ, טובה למדיטציה.  ממוקדים בעצמי

מ ורידה אגו נפוח  מסירה כאבי ראש מידית עובדת על מטבוליזם . בלים מפחדיםעל סו

  7-7.5: קושי                .   ושואבת החוצה

.  צבעה תכלת כחול ירוק. S,6 O18 (AL2BE3: (הרכבה. AQUAMARINE -תרשיש :  האבן  .י

  .מחורץ וחלק עליון קטום, מוט משושה מאורך: מבנה

במים בו הונחה טפלו בבעיות . ולד וכח להתגבר על כל חולשהבימי הביניים שמשה לראיית נ  

מצמצמת מבוכה ומגבירה , אבן זורמת כמים.  סמלה אושר ונעורים, נשימה' עיניים ומח

  .7.5-8:             קושי      . מחדדת טוהר מנטלי.  כושר הבעה וסילוק פחדים

: מקורה.   אפרסק-ירוק , וראפ-'בג, לבן, שחור: צבעה. CaCO3: הרכבה.  ONYX - שוהם   .יא

לחץ ודכאון ומומלצת בצער , מקלה פחדים.  מבנה ללא מבנה גבישי.  מקסיקו ומרוקו

מחזקת .  מגבירה איזון הורמונלי ושליטה עצמית.  נקבה/מאזנת קוטביות זכר.  וכאב

  .3:     קושי  .  מחזקת לשד עצמות. אוביקטיביות וקבלת החלטות נבונה, יכולת הבחנה
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, סגול, אדום, חום, צהוב.  קוורץ במגוון עצום של צבעים. S1O2הרכבה . JASPER - ישפה   .יב

.  'פ וכו"ברזיל דרא, הודו, ב"ארה: מקור).  צבע רקע וכתמים עליו(, אפור, לבן, שחור, ירוק

מסייעת באיחוד תת הכרה ומודעות רגשית , מאזנת רגשית.  מיקרוקריסטלין: מבנה אפיני

גווני אדום . עובדת על אזור הבטן ובטיפול בעיות כבד ועיכול, וף חלשמחזקת ג.  עצמית

  6.5-7: קושי                                                  . לאימפוטנציה

  )2000' סטונאייג, סוד הקריסטלים, תודר שני(

  

  

  

  

  ):י"י האר"עפ" (עץ חיים"אבני החשן בהתאמה לספירות 

  
  כתר

  בינה      חכמה
  דעת

  גבורה      חסד        
        
  ברקת-קשת    אחלמה-דלי        
  ישפה-דגים    יהלם-גדי        

  
  תפארת

  
  לשם-עקרב
  אדם-טלה

  
  הוד      נצח        
          

  נפך-שור    פטדה- אריה
  לשם-מאזנים              

  יסוד
  

  ספיר-בתולה
  שבו-תאומים

  
  מלכות

  
  תרשיש-סרטן
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  )שבטי ישראל: (ב טיפוסי אישיות"י

  KALI  PHOS     6' טלה מס = )רובי(ראובן על אדם   .א

התנהגות כנגד הטבע .   ופירושו נס"ד"= י מאדים " נשלט ע"ה"= שמזלו טלה , חודש ניסן  

תחילת הבריאה והיצירה , חודש האביב, ראש וראשון לחודשים) כנגד העבדות במצרים(

  "ה"האות .  בעל עודף אנרגיה. קרבי. נחוש.  אקטיבי: הטלה כאדם.  מתאים לאנר

, יוזמה, כח,  מציינת את יסוד האש"ד"האות .  הבריאה והיצירה, לת את הבוראמסמ

חשוב לו מה אומרים עליו ונעלם .  אגו = I AM= הווית הטלה .  חיוניות, דם, אדום, עשיה

אינו מותר על שליטה ורצונו העצמי , "מזל דם"י קורא לו "האר.  כאשר מתעלמים ממנו

האדם מסתבך בהתנהגות ילדות ותקונו בכח .  ככוח טומאהאל מצרי וביהדות צוין ) = ע"ר(

.  פגיעותו באיזור הראש.  לטל בטלה, לעבור לחסד, נקיון פיזי ורוחני לחבור לכח נתינה

עסוק עם . רווח: נחן באומץ לב ומניעו. להתגמש.  חייב לבלום אימפולסיביות וראיית עצמו

כוכב המלחמות הופך אותו .  ם עצמורוצה להגשי.  זקוק לחופש וקשה לו במסגרת.  עצמו

  .חודש קשה לשליטה

  .שיחה ודיבור: חוש בעודף או חוסר  

השליטה על הראש ובמיוחד על המרכזים המוטוריים של המח ומחזור הדם דרך אזור   

, התרגשויות חזקות, דלקת מח, מחלות שינה, אפילפסיה: מחלות כגון.  הגולגולת

, מכת חום, מכת שמש, גודש דם, ם חריפים בראשכאבי, פחד גבהים, טירוף, סחרחורת

, כאבי עצבים בפנים, מתח עצבים, חוסר יכולת להתבטא בדיבור עד כדי אובדן דיבור

מכות פצעים או , קריעת כלי דם במח, אקזמה בראש ובפנים חוסר מנוחה קיצוני, הזיות

ת חושים עקב קהו, אדישות, אפתיה, חרשות, כאבי אוזניים, רפיון עצבים, ניתוח בראש

  .אלרגיות, עייפות נפשית, כאבי עיניים, מחסור באספקת דם למח

  Kali Phos -הפרעות , לחוסר שינה.  מהווה מרכיב חיוני לתאי מח ועצבים,  אשלגן זרחני

בלוטות . הצטננות ומערכת הנשימה, שיעול, משפיע על מצב הדם.  עצבים ומחלות עור

  .סת קרישים ללא דילול דםחילוץ חומרים והמ. עצירות.  נפוחות

  NAT SULPH            11' שור מס) = גרנט(שמעון על נפך   .ב

מנוחה , מצוי בשלוה, בעל טעם טוב, דימוי האדם כאדם נעים.  חודש אייר קרוי חודש הזיו 

.  עיקש בדרכו ולא אוהב שינוי.  לנוח, מתחבר לטוב, אך תקוע בחומרי.  ופועל לאט ובטוח

שור מסמלת  = "ו"האות .  מכונית ודברים מעשיים בחיים.  בית. קהחייב קרקע מוצ

חייב .  I HAVE= השור מפגין .   קליפות טומאה4 מציינת "פ"= נגה .  תקשורת ורפואה

.  דין שלילי= אייר .  פגיעותו בצוואר.  שינוי תכונתו התמדה מסייעת לו להחלץ מפגיעה

אינו בעל יוזמה ואוהב רכוש ועמדה בלי , זורהשור לא פוגע בזולת אך קשה להניע אותו לע

מסוגל .  אצל השני" חוסר"קשה לו לראות , קשה להוציאו משווי משקל.  רגישות לזולת

חוש עודף ". אני יי רופאך"בשמו הצירוף . עובר רעידת אדמה.  נאמן. חברי. לעבודה קשה

  .הרהור ומדיטציה: או חוסר

, לוקה בתפקוד עקב מתח רגשי חמור, וטת תירואידהשליטה על בלוטת שקדים וגרון וכן בל  

, רעידה, מתיחות חוסר יכולת להרגע: בפעילות יתר.  או דיאטה חסרת סיבים, העדר יוד

בפעילות . פעולת מעיים יתרה, זיעה מופרזת, אי סבילות לחום, ירידה במשקל, הלמות לב
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תחושת עמימות , פק אישידו, לחץ דם נמוך, חסר ברק, שיער יבש, עור יבש, השמנה: נמוכה

הפגיעות מתבטאת בכאבי .  רגישות לקור ועצירות, זכרון חלש, שכחה, נפשית וחוסר חיים

, הגזמה בדיבור, צרידות עצבנות, אכילת יתר, פוליפים בגרון ובמיתרי הקול, נזלת, גרון

  .דלקת גרון, זיהומי צואר, תחושת חנק

  NAT SULPH ,קלקול מרה , מחלות כבד, ועיל לכאבי ראשמ, נתרן גפריתי מסלק עודפי מים

, במחסור מורגשת כבדות בחלק עליון של עמוד השדרה.  מוסת אספקת מים.  ושפעת

  .חום גבוה והזעה בלילות/קור

  

   KALI MUR 5' תאומים מס) = ציטרין(לוי על לשם   .ג

, " תורהמתן"וקרוי חודש = "ו") מרקורי(י כוכב " נשלט ע"ז"= מזל תאומים , חודש סיון  

.  זר= רז והתנגדות = בקבלה . אני ואתה" לוחות הברית "2= השניות .  כצופן רוחני לחיים

הכוונה , תקשורת, מומחה לתנועה.  הדרך הארוכה ההתמדה וההצמדות לקיים קשה לו

פועל ללא רגש סובל , ספקן, ציני, חסר מנוחה, מתחיל ולא גומר.  אלוף בכל דבר, לסביבה

 מדרגות 49=  ימים 49מערכת , לא יציב, עצבני, מתחכם, מתפזר, חימכושר ריכוז שט

ללמוד איך . ודאות, שלמות, איזון, לעבודה רוחנית, התאומים חייב לכוון לחיובי. טומאה

איברי , הידיים, פגיעותו מערכת העצבים.  למסגר עצמו.  להיות בוגר.  לעשות עבודה

חוש בעודף . כמונעת פיצול,  מית שלוה רוחניתפיתוח זהות פני, מודעותו.  הנשימה והריאות

  .הליכה והתמצאות: או בחוסר

שפופרת , צנרת הגוף, עצבים מרכזית. מ, זרועות כתפיים.  על ידיים, השליטה האנרגתית  

.  קנה הנשימה, צנורות הסימפונות הקשורות לריאות.  צנורות השחלה, שמיעת האזניים

.   השתן וצנור השפכה המוביל מכיס השתן החוצהצנורות מובילים מן הכליות לשלפוחית

  . שאיבה פנימה וחימצון המגיע לדם ומונע תחושת עייפות ודכאון-הריאות 

פציעות זרועות , נשימה רדודה, הפרעות עצבים, ברונכיטיס: מחלות הקשורות בתבנית  

, םהפרעות מערכת העצבי, אסטמה, ידיים ממקור עצבי, ריאות, כאבי זרועות, ואצבעות

עוויתות , זרועות, דלקת פרקים, ריאומטיזם, כאבי ריאות, חתכים ופציעות בקצות הגוף

  .והצטננויות

  KALI MURבלוטות נפוחות , הצטננות, טוב לשיעול,  אשלגן הכלוריד משפיע על מצב הדם

חסרונו מתבטא בחולשת ריאות , נוזלים, דחיסות נשימה, יעיל לבעיות נשימה. ועצירות

  .בסילוק נזלת
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  CALC  FLUOR     1' סרטן מס) = אקוומרין(יהודה על תרשיש   .ד

, בלבול, סוף,   מצביע על אנרגיות שליליות"ת"=   וכוכבו הלבנה"ח"=סרטן, חודש תמוז  

נוקשה בחיצוניותה ורכה .  החיה הולכת ימינה שמאלה והצידה.  אופצית ריפוי... ספק וכן

, אוהב טיפוח אישי, אופי הגנתי, פגיעות, תמופנמו, קיצוניות: תכונותיה.  בפנימיותה

תלוי .  רגזן.  סובל ממתח נפשי, משריין את משפחתו. נתינתו כפייתית.  שיאהבו אותו

בין " השבועות 3.  פחדן וקמצן, מגונן, מטפל, ורגשותיו כשל, הסטרי, מפונק. בזולת

=  יתר אור כאשר אדם מקבל.  מסמלת צמצום אור" ת"ה. תמוז' מתחילים ביז" המצרים

.  הרס ומרידה, גיס חמישי=עסק, חברה, מחלת סרטן שורפת את הכלי ותוקפת אדם

, חוסר שליטה, חוסר איזון, הפגיעות בטבע האדם.  תפקיד מופר וכן חוסר בטחון אישי

ברחם , הפגיעה הרוחנית גוררת פגיעה פיזית בחזה.  פעולה ללא בלבול: התיקון. והתגוננות

  .ובקיבה

, מח עצם, כדורי עיניים, חללי סינוסים, לב, ריאות. ולטת על ממברנות מחהאנרגיה ש  

, מאגר גליקוגן בכבד ואנמיה הנגרמת ממח עצמות וכן תפקודים הורמונליים , לחיים

תשוקה , תהליכי עיכול וכל מחלות העיכול, קיבה. עצם חזה וחזה, ושליטה על שדיים

. ור הגורם לחוסר ויטמינים ומינרליםתוצאת תפקוד לקוי ומחס, למשקאות אלכוהוליים

כליות חלשות שאינן מרוקנות פסולת .  חוסר איזון חילופי אשלגן נתרן, בצקת, עודף משקל

  .  שבר ולחץ רגשי, הקאה, בחילה, מתח, אובדן חלקי של השמיעה, כראוי

  CALC  FLUOR ,אמאייל וחסרונו גורם סדקים , ורידים, סידן הפלואוריד שומר על רקמות

בונה ושומר על .  טחורים  ומחזור דם גרוע, כאב גב תחתון, העדר גמישות שרירים, בעור

  .השיניים והעצמות, ראיה וכל האיברים העדינים, חניכיים, אלסטיות תאים וחשוב לגידים

  .ראיה: החוש בעודף או בחוסר  

  MAG  PHOS       8' אריה מס): טופז(יששכר על פטדה   .ה

חייב ומוכן להיות , הכרת תודה... אוהב לעזור ולקבל, נדיב, ליתיתכ, אדם עניני, האריה  

סביר שיודע .  לא אוהב להיות חייב להעזר באחרים ולהראות חלש.  במרכז ולארגן הכל

   מחובר "כ"= וכוכבו שמש"ט"=אריה, מנחם אב.  עצל, הכל אך אינו מוציא לפועל

חורבן שני בתי , א המרגליםחט: בחודש זה.  אנרגיית חיים, ישירות לאנרגית השמש

 9-כח פיזי והאדם חייב צמצום ב= השמש .  והפתרון הנאצי, שילוח יהודי ספרד, המקדש

האריה מסוגל לכח .  זרע לגאולה וחופש" כח משיח"באב פעל כוח הרס ושריפה אך גם 

ו מגונדר ותפקיד, פסיבי, נפוח, אסתטי, מרכזי ושליט שמרני, "הכל"אני :  ויוהרה לשחצנות

בטחון .  לאריה דעות קדומות וצורך להרשים בכל מחיר.  האמיתי מחויבות להמשך חיים

אצילות , כבוד עצמי, נאמנות אך גם גילוי לב, התנשאות, דוגמטיות, מנהיגות, עצמי מופרז

על האריה לנסות להגיע .  מכניסת חיים למערכת" משאבה"הלב . הלב והגב: פגיעותו.  וחום

= ו באב ירח מלא בלוית השמש "בט.  ה ולהיות אריה קטן ולהצטמצםלדרגת מודעות גבוה

  .שמיעה: חוש בעודף או בחוסר.  זרימת שני המאורות

, חוליות הגב המגינות על עמוד השדרה הפגיעבשליטת האנרגיה כל מחלות הלב וכאבי הגב   

, חמורחוסר מרץ עצבי הנובע ממתח פיזי , מחלות מח עצם וחוליות, הלמות לב, פרפורים

, כולסטרול, חום, אדמת ודלקת פרקים, מכת שמש, דלקת סביב הלב, אנגינה, גדילת יתר

  .לחץ דם נמוך ופגיעות לב.  מגנזיום ואשלגן, מחסור בסידן
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  MAG PHOSכאבים חודרים, אפיסת כוחות רגשית,  מגנזיום זרחני מיועד להתכווציות ,

מרגיע , לשרירים. אור, ם נזילות דםהמינרל מקיי.  עוצמה ורענון מוח ועצבים, גמישות

  .כאבי שיניים במבוגרים ומפעיל מרכזי בפעילות מוטורית של העצבים, כאבי גב

  KALI  SULPH       7' מס= בתולה ) = ספיר(זבולון על ספיר   .ו

.  מאגר זרם חילופין עם הבורא".  אני לדודי ודודי לי: "חודש אלול מציין טוהר ושלמות  

קטנוניות , שטויות, נכנס לפרטים, האדם מסודר מדי.  סודו אדמהבתואל וי= בתולה 

, ציני, חשדן, דייקן, אחראי, מציאותי, שיטתי, דאגן, בעל זכרון טוב, נקי, צנוע. והתעכבות

, צרים, או מדעיים, מפנה מרץ רב לאפיקים מעשיים.  שקול וקר ברגשותיו, בקורתי מדי

עבודה ושירות .  הכל קיים בזרע = ר=אלול.  אותרכושניים עם גישה לא רגילה לתזונה וברי

, קרבת השם.  בית הבריאות והמחלות ומתן כל הנשמה באופן אינדוידואלי.  לזולת

.  חיבור ותקשור אישי.  כוכב קשור גם לתאומים=ר.  לקוסמוס וחיבור לתפילה וסליחה

ויודע ... דם ברמתוהלמידה לבד כי אין א.  האדם חייב בנקיון עצמי ואחריות לכל האנרגיות

כלי הבתולה שכלי ואינו .  עליו לעשות בקורת עצמית ולדאוג לזולת.  בדיוק מה לא בסדר

, במעיים: פגיעות.   קיימת רק בעולם רוחני100%עליו לדעת כי שלמות של .  מבין רוחניות

  .רפיון ולחצים רגשיים, חסימות

  .מעשיות: חוש בעודף או בחוסר  

התפקוד בולט בלבלב המשחרר מיצי . ניתוח וארגון מחדש, ירוקהתפקוד המרכזי הוא פ  

פנקריאס לעיכול כל סוגי  המזון וכן הורמונים אינסולין וגליקוגן שלהם תפקיד בעיכול 

גם הטחול בשלילת .  אי פירוק שניהם גורם לסכרת או מיעוט סוכר בדם.  פחמימות

. עיים והתריסריון קולט מרהוכן המ.  כשהוא מפצל את הפרנה על רמת אתרית, האנרגיה

מתח , עוית מעיים, בעיות דיאטה, רפיון, מחלות מעיים, ללא ספיגה נוצרת ספיגה דלה

.  צהבת כבד מוגדל, שבר, תולעי קיבה ומעיים, לבלב, דלקת טחול, הפרעות שינה, עצבים

  .וכן בעיות אורגניות מאובחנות בטעות כנפשיות, צניחת מעיים, שלשול ועצירות

  KALI SUKPH -אחראי להפרשת פסולת , שיער, צפרניים, שומר על עור.   אשלגן גפריתי

, נושא חמצן לכל סוגי האסטמה והברונכיט. והפרעות עיכול, אקזמה, ודלקות אקנה

ריאות , כאבי ראש, עילפון, פועל באנמיה, י סילוק הפרשות ריריות"מאפשר אויר רענן ע

  .ואיברים פנימיים

  NAT  PHOS       10' מאזניים מס = )אגט(דן על שבו   .ז

= תשר .  תנועה פנימית להשגת איזון".  ויכלת לו' ושרית עם ה"חודש תשרי מציין מאבק   

, ראש השנה בתשרי מציין הלכתית תאריך וזמן.  בלי לקבל דבר כמובן מאליו, נתינה

.  ותתחילת שנה בכיוון לונאסולרי מחבר ומביא בחשבון תאריכים וחודשים ושנים טבעי

נראה .   בחוסר שווי משקל תוך שהאדם מחפש שלמות ויש לו בעיות יציבותז= מאזניים 

 דין -שקט  אוהב מוזיקה ונוף ולא אוהב לפגוע באחרים אבל שווי משקלו נוטה לחסד , שליו

פגיעותו .  י אגו"מונחית ע" הטלה"מולותו , אסתטיקה, חיבור ליופי, נגה=פ.  החזק יותר

בקשרי זיווג .  ביחסיו אוהב לצאת בסדר.  זכרונו מעולה.  אוזניו רגישות. באברי הכליות

, אור, איזון, עליו ללמוד לקבל החלטה.  מאוד בולט ועליו לבחור מזלות לא דומיננטיים

. לשנה כולה, "פצצות אנרגיה"יום כיפור וסוכות מהווים , ראש השנה.  מודעות ושווי משקל
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נרדף אחרי ההיפך .  זוגיות=עליו לקבל אדם אחר .  בינה, ילידי תשרי מחוברים לרוחניות

  . וישנה דעתו מתוך פספוס

  )מיניות(תשמיש : חוש בעודף או בחוסר  

בעקב תפקוד גרוע של .  כולסטרול: פירושה סילוק פסולת רעילה, השליטה על הכליות  

בעור פריחות , מתח בלוטת האדרנל, כאבי ראש, משקל, בצקת, כאבי גב: כליות נוצרים

, הפרעות דם החל מאנמיה ועד מצב דמוי לוקמיה.  החל מיובש ועד דלקת עור ואקזמה

, הפרעות שינה, עצבנות, בסיס/חילוף חומרים חומצה.  כמות גדולה של כדוריות דם לבנות

  .מתיחות וצרבת, חוסר מנוחה

  NAT PHOS -ואלקליותמקיים איזון חומציון , מסייע לעיכול,  נתרן זרחני מנטרל חומציות ,

טוב , מזרז חילוף חומרים.  עיכול גרוע ושגרון, צרבת, מסייע לכאב ראש, מטהר ומנקה גוף

  .עודף מכה וצהבת וטיפול בתולעים, אריתריתיס, אישיאס, בעיות ריאומטיות, לקשיי שינה

  CALC  SULPH       3' מס=עקרב ) = אוניקס(נפתלי על שהם   .ח

.  ז בחשבון יום המבול בו נתכו מים בעוצמה לוקחת חיים"י, דין, כח מבול= בחודש מרחשון   

, הוא בוחן סביבה במימדי כח ושליטה!  אף אחד לא- עקרב פועל באם אני לא יכול לקבל 

להוצאה לפועל בנקיון יתר מה , נוקשה, כח גברי, עיני רנטגן רצינות וממיסות, כח גשמי

עליונות במבול ' א חיבור לגשלא הולך במח הולך בכח אצל העקרב וחיבורו לפלוטו הו

.  ללא ממונה וקושי להגיע לניקוי נפש ומודעות, העקרב לא צפוי.  נפרדים מהרגל ואגו

, עמידה בקושי, שאפתנות, תגובות קיצוניות, נחישות החלטה, עומק נפש, רגשות חזקים

, זכושר ריכו, חוש פסיכולוגי, בעל אינטואיציה, מעמיק.  נטירת טינה ונקמנות, קשיחות

,  מגזים ברגשות-בנדיבות . אלים וקיצוני פועל על לחץ וחיבוק דב, יצרי, חתרן, זומם, חשדן

, מרחשון=נ. אינטואיציה חזקה. נוטה לחשל אופיו בדרכים קיצוניות, דורש שלמות מעצמו

כח , אחראי לחיים ומות, בנתק ושבר הוא מדוכא, ולהרוס הכל, לדרוך, כח רצון בכל אמצעי

 -עקרב : השורש.  מאפשר הרס טוטלי, פלוטו+ מאדים  = ד. שות לנסתרלעולמות ורג

א "י.  לעולם יזכור פגיעה וילחם.  הורג בקריזה. עקר/קבר/ברק/רע/ קרב/ערב/'עב/רב/קר

תיקונו .  בעל תכנונים וחשבונות וכל סוד משיח בו". מתוקן"עקרב , "רחל אמנו"חשון יום 

  .ריח: חוסרחוש בעודף או ".  רם"ל" מר "להפוך מ

על המעי האחראי למערכת מחזור , האנרגיה שולטת על בלוטת הערמונית ומערכת הרביה  

, עצירות, הרעילות הפוגעת בחילוף חומרים ומטילה מאמץ על הלב והגב/הדם הנקיון

בעיות , אשכים, שפכה, הפרעות רחם, במפשעה, זיהומים בשלפוחית, בעיות רביה, טחורים

, מינרל מחטא ומטהר,  סידן גפריתיCALC SULPH, לידה, נרתיק, בלוטת ערמונית, מחזור

כליות , חיוני לתאי כבד, ריפוי איטי של חתכים, מורסות חניכיים, חסרונו גורם זיהום דם

  .פרונקלים ודלקות שונות, פצעים, לרקמות חיבור וסילוק פסולת, ולבלב

  SILICA       12' קשת מס) = אמרלד(גד על ברקת   .ט

גילוי כח אור ושמירתו , מתאר קשת בענן, חצי סוס, חצי אדם, סת מצוין באות קש, כסלו  

כיף ואתגר , שטות, צחוק, הקשת אוהב חיים.  כח גדילה לטווח ארוך, הנותנת התרחבות

, דת, הומור, פועל בלחץ.  מיצוי העשיה וההוצאה לפועל לא מענינים אותו: ונהנה מן הדרך

מחובר , אוהב סיכון חיים).  ה כסלו"כ(ונסמך על נס " קוצים"יושב על , וערכים, אמונה
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זקוק לאנשים לשירות .  לנח'  הצבעים שהוא סמל להגנת אור וסימן ברית ה7לקשת 

עליו ללמוד חיבור ". פיל בחנות חרסינה"  "התנהגותו גסות רוח בזמן לא מתאים.  מטרותיו

, לא אחראי, מבזבז, מגזים, קשיי ריכוז, חסר טקט, ילדותי, שטחי, לאנשים ולא ניצול

בין נס חנוכה . (צדק שולט על דגים וקשת=גהאות , אוהב חופש ומורד בכל דבר מגביל חופש

חוש .  פגיעותו אגן ירכיים.  ג מהווים כח עזרה והגנה אנרגטי"אותיותיו ס).  לנס פורים

  .שינה: עודף או חסר

עשויים לגרום לכאבים .  הגדוליםעצב גיד הנשה והורידים הצפוניים , השליטה באגן ירכיים  

שולט על הריאות , סובך השוקיים, הירכיים, העכוז, והתכווצות שרירים באיזור המותן

  .וחמצן טרי לא יכול להיות מנוצל כהלכה אם דו תחמוצת פחמן לא משתחרר כיאות

, תפציעו, מחלות עור באזור ירכיים, צינית, עצבנות, שיתוק, כאבי ירכיים) אישיאס(נשית   

  .  ריאומטיזם וכן בעיות נשימה בתבנית זו

  SILICA  -השיער והצפרניים ובידוד .   דו תחמוצת צורן מנקה ומיצב עור וטוב לרקמות הגוף

אקזמות ודלקת כרונית של אוזן , מונע התנוונות ותשישות נפשית ופיזית. מערכת העצבים

חשב איזמל כימי סוחף חומרים נ. ניוון שרירים וחולשה במערכת השלד.  וחיצוניות, תיכונה

  .לא רצויים

  CALC PHOS       2'  גדי מס-) יהלום(אשר על יהלום   .י

.  רציני ושאיפתו להגיע למעלה עד חולניות, מזלו אפור.   שלילי ביותרעחודש טבת שסמנו   

נולד זקן .  כ ילדותו וחייו קשים ואינו צוחק"בדר.  משמעת ונוקשות, עקבי שומר על מסגרת

בא "לא גמיש וקר בלחיצת ידו ".  מתכת" לחיה גדי אוכלת הקוצים ומערכתה עשויה ודומה

,  חסר בטחון ומוגבל רגשית מחושב.  בעל שליטה עצמית ותגובות שקולות, זהיר" גד... 

בעל כושר מנהיגות וקיצוני , ארגוני ואופורטוניסט, שאפתן, פסימי, שכלתן, אנוכי, חומרני

הגדי אינו חופשי  וגורם לחיים , ת החל המצור על ירושליםבטב' בי.  בשאיפתו למעמד

בטבת ' ב.  קרירותו ומעשיותו, מציינת את כעסו' הע.  כפייתיים לחצים וחוסר רצון לתת

: פגיעותו.  שבתאי ואצל הגדי מטרה, מסמלת מסגרת=ב. נפלה מערכת החיסון של העם

  .עצמות וריאומטיזם, בעיות ברכיים

  . כעס ורוגז:חוש בעודף או חוסר  

מזל גדי שולט על שלפוחית המרה על שלפוחית המרה המפרישה נוזל לתריסריון ההופך   

ללא כמות מספקת של מרה יש בעיות .  שומנים לתחליב כימי ומקדמת פריסטלטיקה חזקה

, שלשול, דלקת יריט: יש צריבה וסיבוכים אחרים.  חסום באבנים/עיכול כיס מרה עצל

.  לגדי  בעיות ברכיים ודלקת פרקים בברכיים, תכווצות קיבהדלקת מעי וה, עצירות

סידן , Calc Phos.  כאבי הצרבת מתפרשים גם ככאבים סביב הלב, פריחות בעור מחלות עור

בונה , בונה תאי דם מסייע לעיכול וספיגת מזון.  זרחני בונה תאי ונוזלי גוף וחיוני לבריאותו

עיכול גרוע , אבעבועות קור, מחלות שיניים, ותמחסור בו יופגן בעייפ, שיניים ועצמות

  .חשוב לתהליכי קרישה. עששת רככת ושברים, חוסר תיאבון.  ודלקת מפרקים

  NAT MUR       9' דלי מס) = אמטיסט(יוסף על אחלמה   .יא

, גילוי משיח בו, "שבירת מסגרת" מסמל את עידן הדלי ועיקרו התרחבות ו'צסמנו , שבט  

אם יש בלגן יעשה מסגרת , לא קונבנציונלי ועושה הכל הפוך. ההאדם לא מסתדר בקבוצ
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גוף :  "אצל נשים מבנה גברי וסנטר שסוע, מזכיר את שנות השישים והמתירנות.  ולהיפך

מטרתו למען .  שיער צועק ולא מסודר, נעימי הליכות, אצל הגברים מבנה נשי". משולש

עצמאי ומקורי עם חוש , מתקדם, תעיקש נוטה לגיוון ושבירת מסגר, הדלי עצבני, הפרט

  .צדק מפותח

משנה ויוצר , ספירת עליונות והוא פן הורס' האורנוס שייך לג, בהשבתאי מסומן שוב באות   

האור המקיף הוא  , מהפיכה במסגרת הדלי מרסק מוגבלות ועולה מעל למסגרת

  .הפונטציאל

הפרת . 91= ש השנה לאילן רא, ו בשבט ירח במלואו"בט, האור הפנימי בונה כלי ושייך לו  

  .ו באב"חוקי המשיכה ומולותו ט

לדלי חשוב לדאוג לפרט ולא לדברים .  ו בשבט"מקורה בט" כח התנגדות"יכולתו לעשות   

. לא חשוב לו מה חושבים עליו והוא שובר מסגרת להביא גאולה.  הגדולים ולא דואג לעצמו

  . ומערכת הדםשוקיים: פגיעותו". הבה נשאר ידידים: "אימרת הדלי

  .טעם: חוש בעודף או חוסר  

הדלי צריך לצרוך .  מזל דלי שולט על סובך השוק וקרסולי הרגליים ותהליך חמצון הגוף  

הרעת דם .  מחזור הדם חייב להשמר.  דיאטה דלה בעמילן ולשמור חמצן לשימוש טוב יותר

 במעיים עצלות . כן מוסת בדידים וחידודיות העיניים.  עלולה להגרם מעצירת מעיים

העיניים נחלשות וכן חשובה קואורדינצית שרירים עצביים מהמח וכל מחלות העצבים 

מחזור דם דל התכווצויות שרירים .  'הקשורות בעמוד השדרה כמו טרשת נפוצה וכו

טשטוש , נקעי קרסולים, אנמיה עקב מעי חלש.  העדר סידן, בקרסוליים ובחלק רגל תחתון

  .ר חיוניות ועייפות ופגיעות עמוד השדרהחוס, זכרון דל, ראיה

  NAT MURמסייע לשליטה ביובש או , מלח מאזן ומחלק תכולת מים בגוף,  נתרן הכלוריד

, פריחה, מיגרנות, אקזמה, עיניים דומעות, טיפול בנזלת ואיבוד ריח וטעם, אספקת לחות

 מצוי בנזול הבין ,עקיצות חרקים ומכת שמש, צמאון, כאבי ראש.  צינית, פציעות חניכיים

  .תאי בגוף

  PHOS. FERR       4' דגים מס) ספר'ג(בנימין על ישפה   .יב

עיני , עיניו.  לא מכניס ראשו למטה חולה.  אלם ונבלע בזרם, מאבד זהות, הדגים נטול אופי  

רומנטי , מזדהה, עדין, רגיש.   דולפין-בכיוון חיובי .  דג רגישות ואינטואיטיביות

, פועל כאדם מבולבל.  כריש-בכיוון השלילי , יב ופועל לטובת אחריםמקר, אינטואיטיבי

אדר קרוי בארמית , אופיו המשונה מאבד אנרגיות לקליפה וטומאה, חשאי, בורח ממציאות

, תיקונו לכוון מטרתו, באדר מכוונים על כל הצירופים יחד, עמוד שדרה, אסיפה=אידרא

  .דאג= א +  דג .להרגיש ולעזור בדאגה אמיתית, לצאת מאשליה

כוכב צדק בלווית נפטון המערפל חייב הדג לפרוץ חלום ולהפכו למציאות להמן  = גהאות   

דאגה אמיתית , הדג חייב לגלות הקרבה ואחדות.  הרשע היו המון תוכניות ליד באדר

פגיעותו ,  מהווה חודש אחרון ומאסף בו גילוי משיח בשושןק=חודש אדר.  ללמוד רוחניות

  .יםכפות רגלי

  .שחוק/צחוק: חוש בעודף או בחוסר  

לדגים בעיות .  החולשה וחוסר היכולת לדחוף עצמו קדימה, זהו מזל הבריאות הדלה  

שורת המגן , המזל שולט על בלוטות הלמפה.   פיזיות ורגשיות וזקוק למים ואויר-נפשיות 
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  כאשר .הלמפה עושה שימוש בכדוריות הדם הלבנות.  כנגד כל הבקטריות והוירוסים

הדיאטה דלה ורעלים נספגים בגוף יש כאבי בלוטות ורעילות במחזור הדם עד כדי סילוק 

הדגים קשור גם לכמות הליחה בגוף וכאשר היא מרובה יש תחושת עייפות .  הטחול בטעות

פחדים נפשיים , מחזור דם דל מיעוט בלוטת הטימוס, מחלות ילדות, בעיות למפה.  ועצלות

הצטננויות וסכרת עלולות לנבוע , חיוניות חלשה, זיעה, שות ברגליםרגי) מחלת רדיפה(

  .מתבנית זו

  FERR. PHOS - מעניק .  מחמצן את הדם ומחזק ומעודד- ברזל זרחני משמש עזרה ראשונה

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

      .באנמיה וכאבי שרירים,  הדםחסרונו מתבטא במחזור.  לחוסר דם

  )1995הרפואה והאמטרולוגיה בקאל ,  המזלות12: בקאל מאיר(
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  : ביהדות ובקבלה- הרפואה הטבעית 

  

על פי הקבלה מכונה ידע זה .  מרפאים ורופאים טבעיים פעלו ברחבי העולם בכיוונים שונים

ם והועבר עד שלמה המלך ידע שהיה קיים בעולם העתיק נמסר לראשוני".  מתנות  הפילגשים"

" וכתישת"י חזקיה "וספר הרפואה ע" נחש הנחושת"עם גניזת .  השלם" ספר הרפואה"שכתב את 

ביום מן הימים יגיעו בני האדם להכרה .  העם היהודי בגלויות השונות עבר הידע והופץ בעולם

יכולת .  ד הם אח-באיחוד מושלם , הפסיכאטריה, הדת, האסטרונומיה, האסטרולוגיה, שהרפואה

הוליסטי קשור להתפתחות רוחנית ולחיבור , התודעה למנוע מחלות ולהתגבר עליהן בריפוי טבעי

מרפא יוצא הדופן היה קאלופפר .  הצבעים והתדרים הקוסמיים, הצלילים, בין כוחות האותיות

 . שלב ידע נרחב באסטרולוגיה" הכל על צמחי מרפא"בספרו ).  1616 -  1654(איש העשבים 

עצבים , לריפוי מחלות דרכי העיכול) בתוספת דבש(לדוגמא התיחס כתרופת תה  " בבונג"ל

כאב שיניים ואוזניים וכן , לנוירולוגיה.  והיסטריה וכן  להמסת גידולים וכיבים ולהמסת אבנים

קאלופפר .  מפיגה עייפות ומחייה את כל המערכת, מהווה נוזל שטיפה לאחר טיפול בשיניים

; והנה אנו מוצאים כי לבבונג שימוש נרחב בהומיאופטיה, "אריה" למזל -" ששמ"מיחסה ל

  ".קאמומיל"כתרופת 

לעקרונות תזונה ולהבנה כי לטבע , התיחסה לצריכה נכונה של מיני מזון, הרפואה הטבעית ככלל

מחלות אינן קורות .  י צירופי מזון מיוחדים"סודות רבים לבריאות בצורה טבעית ופשוטה וע

, חיידקים, י מחוללי מחלה כנגיפים"ע) ואין מדובר במחלה תורשתית(הן מתרחשות " רהמק"ב

וחוסר ביסודות מזון , התנהגות לא טבעית, זיהום אויר מים ומזון, שתיה, עישון, הרעלה עצמית

הגוף הצורך מזון מעובד נוצר חוסר מתמשך בויטמינים ) הנהרסים בתהליכי עיבוד.  (מסוימים

  .כל מערכות הגוף נחלשותו... ומינרלים

ההומיאופתים כל אלו נלחמים , הנטורופתים, מגדלי הגידולים האורגניים, הצמחונים, הטבעונים

כאשר , ברופאים ותרופות כימיות" השענות על קביים"כוללת המעודדת " תעשית בריאות"ב

  .מערכות הרפואה קורסות מחוסר יכולת לטפל בחולים

אך ככל שרבו הרופאים , האלופתית מלחמת חורמה מאות שניםבידע טבעי זה נלחמה הרפואה 

אלא באופן זמני ... רופא מחלה" רפא"אנו יודעים כי מעולם לא ...  רבו החולים-והתרופות 

  ...ובתוצאות לואי

 באים - וכאשר סוטה מדרך זו .   לא ידע חולי- רק כאשר אדם הולך בדרך הטבע ומקיים חוקיו 

  .ן תוצאה ישירה של עבירות וחטאים שהאדם עובר וחוטא נגד עצמוהמחלות ה.  עליו היסורים

שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעות , הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא"

לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף ולהנהיג עצמו .  והוא חולה, הבורא

אני ערב לו שאינו בא , מנהיג עצמו בדברים אלו שהורינוכל ה"....  "בדברים המברין והמחלימים

ויהי גופו שלם ועומד על בוריו כל , ואינו צריך לרופא, עד שיזקין הרבה וימות, לידי חולי כל ימיו

או אם היה רגיל במנהג מן המנהיגות הרעים .  אלא אם כן היה גופו רע מתחילת ברייתו.  ימיו

  'פרק ד, פתיחה להלכות דעות. ם"הרמב                                                 .מתחילת מולדתו
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רופאה הומיאופתית מחוננת , רופאתה האישית של מלכת בריטניה אליזבת, ורי בלאקי'ר מרג"ד

, נולד במייסן.  (לעתים תכופות נאמר כי ההומיאופתיה היתה קיימת גם לפני האנאמן: "אמרה

  "...הכבידה היה קיים פני ניוטון-מש כפי שכוחמ.  אכן כן) 1775-1843גרמניה 

ג גילה "בהגיעו לגיל י... "הן שמשו לו מקור השראה... אין ספק כי האנאמן קרא תיאוריות

כאשר .  האנאמן מידה מספקת של מיומנות עד כי יכול היה להציע לבני כיתתו שיעורים בעברית

  "...בלשון מדופלםעבר לליפציג כדי ללמוד רפואה והן בן עשרים היה כבר 

".  ידיעותיו בשמונה שפות על  בוריין היתה עבודה שלותה את כל חייו... יכולתו לתרגם ספרי מדע"

ואת ) אלכימאי וכימאי,  רופא1541-1493(האנאמן הכיר את ידיעות היפוקראטס ופאראצלסוס 

סק לפרנסתו האנאמן שע... שהופיע בספרי רפואה עתיקים" דומה ירפא על ידי הדומה"העקרון 

מאטריה "מחבר וכימאי תרגם את , כרופא, כספרן, בתרגום כתבים על פי הזמנת מולים מדעיים

עלה בו הרעיון כי אם סם מסוים מעורר סימני .  של קאלן וגילה את רגישותו לכינין" מדיקה

שלו ובו מידע " מאטריה מדיקה" הוציא את 1810-ב.  מאלריה יתכן שיוכל לשמש לריפוי המחלה

הוא הבין .  מפתחות וקונסטיטוציות גופניות ונפשיות, י סמני מחלה" תרופות מסווגות עפ67על 

שיבושי , החיידקים,  הלחצים הגופניים והנפשיים,  את מנגנון השמירה והאיזון העצמי של הגוף

עודד את התירפיה וכח החיות .  הבריאות וראה בסימני מחלה אות לנסיון הגוף לרפא עצמו

  .טיפוחו והגנתו,  לאיזון גוףכמנגנון

תמונת סם המרפא .  הוא ראה במחלה תוצר לחץ וכשלון הגוף במאמצים להתגבר ולהרפא

י העיסוק ברישום לאחר הזיהוי היא המביאה לסיפוק בהבראת "עפ" הסימילימום"והתאמת 

  .תבאמצעות ניסוי מבוקר לשמירה על דיאטת פירות וירקות טריים נמנעו מחלו. האדם בשלמות

גילה את סימני מחלת השנית וכך התברר כי לא רק שביכולתה ) יפהפיה אטרופית(ניסוי בבלאדונה 

כמו כן נערכו ניסויים בחומרים לא .  לרפא שנית אלא לפעול כאמצעי מניעה להדבקות במחלה זו

י "שאינם נתנים להמסה והוא שהפך אותם למסיסים ע, חמצני-נחושת וצורן דו, פעילים כזהב

 כתישה לאבקה דקיקה וערבובה בתמיסת אלכוהול ומים והפקת תמיסה דבקנית או - השחיק

 תגובת החיסון המוגזמת בגוף כפעולת נגד ויוצר - " נוגדן"האנאמן תפס את פעולת ה.  קולואידית

) קאמפור(ר קווין מאנגליה וידועה עבודתו על ספירט עץ הכופר "בהמשך פעל ד.  נזק  ברקמות

ר הרינג מגרמניה שאתר את נחש הלאכסיס וחלב את הארס על גרגרי סוכר " ד. להצלתו מכולירה

בעת שאתם חוקרים מחלה מסוימת חשבו על כי כל התרופות עשויות לסייע במקרה "אמר , חלב

  .  מסויים

הרינג הכין ניסוי בליסין ".  במחקר תרופה מסוימת חשבו על כך שהיא עשויה לרפא כל מחלה

הממליס , אלסר הקוסם.  ינום מטחול בעלי חיים הלוקים בגחלת ופחמתאנתראצ, כתרופה לכלבת

, בהמשך פועלים רופאים הומיאופתיים באנגליה".  סימני מחלה מנחים"וכן עבודת חיים על 

ואחרים הניחו את יסודות , איטה ווגמן, רודולף שטיינר, ווילאם שוסלר.  גרמניה וצרפת

  .ההומיאופתיה והאנתרופוסופיה בת ימינו

ההבנה כי מערכת העצבים של כל ,  ידיעת התיאוריות האלקטרומגנטיות והקרינה הקוסמית

.   מקורה באורגניזם עצמו- י תהליכים אלקטרוכימיים "החיים על פני כדור הארץ מופעלת ע

  .תנועת כוכבי הלכת יוצרת השפעה מגנטית המורכבת מתדרים רבים שונים על כדור הארץ
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י כדי לקלוט את הפעילות החשמלית של תאי העצבים בתוך מערך כל אחד מכוון באופן גנט

י מיקומם של כוכבי לכת גורמת להיולדות תינוק ברגע "הנוצרת ע, סינכרוניזציה זו.  העצבים

  .מסוים

מכוון האדם להגיב לתצורה  של כוכבי הלכת אשר הביאה , במשך כל חייו, משלב זה והלאה

את הכוחות שהמדע אינו יכול להסביר ומאחד את , "טבע- העל"מידע זה מסביר את .  להיולדותו

  )סימון: תיאוריות בפיסיקה          (.  טבעי לכדי אחדות- המדעי והעל

מושפעות מכוחות , השרירים ומערכת העצבים, פעימות חשמליות חלשות מפעילות את המח

ת ומחקרים שונים בתצפיו.  מתנודות מקבילות בין שדה כדור הארץ וגוף האדם, אלקטרומגנטיים

, נפש- אשה ועוד  במערכות גוף- גבר, דרום-צפון, קר- חום, לילה- נצפו שינויים גופניים במהלך יום

ידיעות אלו .  בשעון הביולוגי ובקשר שבין מחזורים פנימיים של האדם מיום לידתו ועד מותו

, הגיוני, ן למדידהנית, גשמי, כמותי, "חיצוני"וכי יש ידע , "אלהים"מקורן בהבנה כי הטבע הוא 

החלק "... תמונת ראי.  "אחדותי ושלם, רוחני, ערכי, מטפיזי, נסתר, "פנימי"אך יש לחברו לידע 

  ...  שלא רואים

, החי, הצומח, בכל כתבי הקודש ובקבלה מחוברות ממלכות הדומם, מדהים להיווכח כי ביהדות

כקודים , ב"ה העברית אהשפ, המדבר והממלכה החמישית כהיררכיה סדירה בת שפת אותיות

ברורים מתמאטית של ידע אסטרונומי ורפואי עצום בעל עקרונות ברורים לחיבור קוסמי של 

האותיות הן ".  עודף אנרגיה או לחוסר בה"ל, "פרה באיזון"או להגדרת ה" איזון"ל, כוחות הטבע

 שלמות הביטוי הפיזי של כוחות אנרגיה אשר יצרו כל דבר ביקום מכוכבים ועד גלקסיות

אשר " מזל"י "כל חודש מחודשי השנה מיוצג ע"... אינטלגנציה שלילית"ו" אינטלגנציה חיובית"כ

היא היוצרת " ידיעה"ה.  ב"י אחת מאותיות הא"י כוכב אשר נוצר ע"י אות עברית וע"נברא ע

 בשליליות, ומסייעת לנו למודעות על עליונות רוח אנושית על החומר כדי לאפשר שליטה בכיאוס

צמיחה ורוחנית וגילוי אור בורא במטרה להשיג מילוי אמיתי ומתמשך , לשפר חיינו לגדילה, וחולי

  .לאנושות כולה

הרב , )ם"רמב(הרב משה בן מימון , )ע"ראב(הרב אברהם אבן עזרא , )י"רשב(רבי שמעון בר יוחאי 

 בתרופות השתמשו, ואחרים) טוב-שם-הבעל(הרב ישראל בן אליעזר , )י"האר(יצחק לוריא 

ראיית , איזון אנרגטי, דמיון מודרך, כיווץ ושחרור שרירים טבעתיים, בצבעים, בצלילים, טבעיות

ב "ע, "אנא בכח", לתפילות, ב"מדיטציה והקרנת אנרגיה לאיזון הגוף בהתאמה לאותיות הא, הלה

מחוסן כך , ככול שההלה מלאה יותר, הם ידעו ששדה מגנטי סביב האדם.  ועוד" תהלים", שמות

  .חסימה, חולשה.  דכאון, עצבנות, מאנרגיה שלילית, האדם כהגנה ממחלות

הלת הראש הקולטת , ואנרגית יחידה" צינורות שפע", הרמוניה, האדם מחובר אל תדר אלפטי

ע ידע לעשות שמות "ראב, י ובנו מצויים ספורים רבים בכל כתבי הזהר"על רשב.  אנרגיה קוסמיות

, ידע הטבע, ידיעותיו העצומות ברפואה ובאסטרולוגיה.  ץ ואבן כסף וזהבדומם מע, קודש על אבן

  .  עברו לכל אירופה ותורגמו בימי הביניים-מחזוריות הטבע, האדם, היקום

  )ט"תשנ, רב דמשק, י"ברכת יד: הרב יוסף דנא: המקובל(

ש באפר דוגמאת שימו.  בתרופות מצאו דרך להומיאופתיה, כתביו ועיצותיו ברפואה, ם"הרמב

  .לטפול בהרעלות מארס צפע ועוד,  לריפוי בעיות עיניים-עקרב 

בסוד כי אבן מקיר .  צפצופי אילנות ודקלים ועשבים ודומם"י היה מצוי בכל החוכמות "האר

  "שער רוח הקודש""...  תזעק ובצפצופי עופות ובשיחות מלאכים ובשלהבת האש ובשלהובי הפחמים
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אימתי קאתי .  "האלוהי ממנו אנו מקבלים חיותנו ובריאותנוט דבר על המקור הרוחני "הבעש

  ".לכשיפוצו מעיינותיך חוצה"ותשובת משיח בהיכלו ?  מתי יבוא כבודו-" מר

כך הגילוי כי שיני חלב מהוות מקור מעולה לתאי גזע , להפקת תגליות לעתיד לבא דוגמאות רבות

" סוד החיים"ככלל . ל הוא אופצית ריפויכי גם שתן מדול... תאי עצב ותאי שומן, יוצרי שיניים

המתקיים בין תאי הגוף " המתח החשמלי. "במערכת הבדלות ומחיצות וחיבורם לקדושה

אך פחות אוטומט ויותר , שלו מחד" טראומות"  ככול שאדם מחובר ל.ובתוכם מהווה דוגמא לכך

  .ה"כך הינו יותר בריא ומחובר לקב, מואר

, י תורת הקבלה"עפ.  לויות התחברו לצינורות השפע ולהרמוניהבכל הג, מקובלים בכל הדורות

היסודות בהתאמה לכל ) 4(מערכת צופנים מסייעת לאבחון מערכת שלמה ומאוחדת לאחר זיהוי 

  :אדם

, שליטה בעצמו, ובאופן חיובי לסדר, הנפש, החומרי, קשור לממלכת הדומם, "אדמה"אדם   .א

, קנאי, מדוכא, עצל, פסימי, פרה מאיזון לתאוהצניעות ובה, אמת, ענוה, לבטחון פנימי

, לבסיסי והפיזי בלבד, לרכוש וכסף, להנאה החושית, לכבד, לסקסואלי, מחובר ליופי הגוף

  .הגורמים לו משברים ואכזבות

  ".שור: "אנרגיה קבועה ויציבה  -חודש אייר    :ראה  

  "בתולה: "אנרגיה מציאותית ובקורתית משתנה  -חודש אלול       

  ".גדי: "אנרגיה פעילה ויוזמת   - ודש טבת ח      

, לרוח ובאופן חיובי לבקרת מזג אויר, לרגשות, קשור לממלכת הצומח, "אוויר"אדם   .ב

, רוחניות, קשב פנימי, לדמיון מודרך, לתקשורת, לחיבור רגשי, להתבוננות פנימית אלפטית

, סגירות, פחד, נמותמופ, ובהפרה מאיזון למחלות רגשיות, ליחסים בהשקטה בין בני אדם

  .אסטמה ויובש, מחלות לחץ דם, מצבי רוח

  ".תאומים: " אנרגיה משתנה וקולטת כל העת- חודש סיון   :ראה  

  ".מאזניים: " אנרגיה פעילה מחוברת לזוגיות-חודש תשרי       

  ".דלי: "מחוברת לאידיאלים, מקורית,  אנרגיה קבועה-חודש שבט       

, ובאופן חיובי לשמחה, לנשמה, לחשיבה ותפיסה, יהקשור לממלכת הח, "אש"אדם   .ג

, מארגן ובהפרה מאיזון לכעס, מנהיג, מניע, אדם יוזם.  לתיקון מידות, לטיהור, לנקיון

זיהום מחלות , הרעה מצטברת, התמכרויות, אלכוהוליזם, "היפריות", עודף חום

שתלטנות ,  רוגז,גאוה, התמרמרות, לחץ, מתח, דאגה, רגשי אשמה, חרדה, פסיכוסומטיות

  .ושנאה

  ".טלה: " אנרגיה פעילה אגואיסטית באדם- חודש ניסן   :ראה  

  ".אריה: " אנרגיה מנהיגה וקבועה באדם- חודש מנחם אב       

  ".קשת: " אנרגיה משתנה אוהבת חופש- חודש כסלו       
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ובאופן , החיה, ההלה, השדה האלקטרומגנטי, הקשור לממלכת המדבר, "מים"אדם   .ד

, ובהפרה מאיזון ליובש.  נקיון, שקט, לרוגע, זרימה ונתינה בתחושה אינטואיטיביתחיובי ל

אדם קשה . לדינים, בקורתיות, חוסר גמישות, שפיטה, הליכה נוקשה, מוגבלות בנתינה

  ).במים כבסיס לכל ריפוי, י במקוה"רפוי נרנח(לעצמו ולסביבה 

  ".סרטן ": אנרגיה פעילה הנמצאת בספק עצמי-חודש תמוז   : ראה  

  ".עקרב: "אנרגיה קבועה המחוברת לעומקים פנימיים-חודש מרחשון      

  ".דגים: " אנרגיה משתנה המחוברת לדאגה לזולת-חודש אדר       

". צדיק נסתר. "לחיות, ליחידה.  קשור ביותר לחלק אלוקי ממעל כל העת" אתר"אדם   .ה

, אדם הקשור לשפע. "סגולהאדם יחיד .  האדם מחובר באופן ביוריתמי כל העת ובהכוונה

צינור לקיום הויה מכל . אנדורפינים".  מים אתריים"לאור אין סוף ובמוחו יורדים 

יום , עונות שנה, אדם בעל כוחות אנרגיה ואיזון גבוהים החי במעגל אלמנטים, המערכות

… "מעל הטבע"בפשטות ועולה , יום ומפעיל עוצמות וזרמים בהתחברות לאנרגיה קוסמית

  .עצומים" מאגרי מידע"בור לובחי

  

  :י תבנית"א התיחס לחיבורים אלו עפ"הגר, הגאון מוילנה

  .מיוחס לאברהם אבינו, "יצירה"ספר  " פעולות מנהיגים ומידות בנפש האדם, י כוחות"יב

  האותיות  החודש העברי
   כוכב ואות  מזל ואות 

פעולות מנהיגים , כוחות' יב"  החושים  האנרגיות
  "דםומידות בנפש הא

  ד      ה  טלה- ניסן. א
 מאדים

  "על החיים"  חוש דיבור  "אש"-י"ממלכת הח"

  פ      ו  שור-אייר. ב
 נגה

חוש   "אדמה"-"ממלכת הדומם"
  הרהור

  "על הרכוש"

  ר      ז  תאומים-סיון. ג
 כוכב

חוש   "אויר"- "ממלכת הצומח"
הליכה 

 והתמצאות

קרובים ואחים ובו נתנה "
  "תורה

  ת      ח  סרטן-תמוז. ד
 ירח

  "ועל בתים וקרקעות והאבות"  חוש ראיה  "מים"-"כת המדברממל"

  כ      ט  אריה-אב. ה
 שמש

חוש   "אש "-" ממלכת החי"
  שמיעה

  "ועל הבנים"

  ר      י  בתולה-אלול. ו
 כוכב

  "וחולים ועבדים"  חוש מעשה  "אדמה"-"ממלכת הדומם"

  פ      ל מאזניים-תשרי. ז
 נגה

חוש   "אויר"- "ממלכת הצומח"
תשמיש 

  )מיניות(

  "ים ומלחמה ושותפותנש"

  ד      נ  עקרב-חשון. ח
 מאדים

  "חיים ומות"  חוש הריח  "מים"-"ממלכת המדבר"

  ג      ס  קשת-כסלו. ט
 צדק

חוש עירות   "אש "-" ממלכת החי"
  ושינה

  "דריכם וחלומות וסחורות"

  ב      ע  גדי-טבת. י
 שבתאי

חוש כעס   אדמה-"ממלכת הדומם"
  ורחמים

  "בית מלכים"

  ב      צ  דלי-שבט. יא
 שבתאי

  "בית התקוה החן והאוהבים"  חוש טעם  אויר- "ממלכת הצומח"

  ג      ק  דגים-אדר. יב
 צדק

  "אויבים ובית הסוהר"  חוש צחוק  מים-"ממלכת המדבר"

  : ש"אותיות אמ

לבינה וגבורה " אש"יצוג לש לחוכמה וחסד שבצד ימין " למים" יצוג מלאור "  כתר" יצוג לא

  .לכל מכלול כוחות האדם" שבעים כחות האדם"ו הגדול א מתיחס בחיבור"הגר. שבצד שמאל

  )1-3: 'נספחים עמ(א מלכותיך "תנש, גרינוואלד. מ.י-קונטרס שבעים כחות האדם
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  :א" הגר-מנהיגים ומידות בנפש האדם , פעולות, ב כוחות"י"

 - חסר /חוש עודף. שתי אונות המח) פרט לאף(הפנים ,  פגיעות באזור הראש- "על החיים"  .א

  .וש הדיבור והשיחהח

 - הבעיה .  החשמל והחם, האנרגיה, קיטור היצירה, הכל בראש.  " ממלכת החי-" אש"אדם   

  .אימפולסיבית ולחוצה, רצון עצמי והתנהגות ילדותית, אגואיזם ושליטה, "אני"

.  וורידי הצואר, עורקי הראש, השקדים, הלוע, הגרון,  פגיעות באיזור הצוואר- "על הממון"  .ב

  .הרהור ומדיטציה -חסר/ש עודףחו

.  עקשנות והתמדה בדרכו, לרכוש, לכסף, חיבור לחומרי.  "ממלכת הדומם "-" אדמה"אדם   

  .  חוסר רגישות וקושי לשנות עמדה, חוסר אהבת השינוי, איטיות,  תקיעות-הבעיה 

בלוטת , הריאות, האצבעות, הזרועות,  הכתפיים-  "קרובים ואחים ובו נתנה תורה"  .ג

  .פגיעות במערכת העצבים.  התימוס והצלעות העליונות

  .חוש הליכה והתמצאות - חסר /חוש עודף  

  .לחצים ורוחניות, מצבי רוח, מביע רגשות.  "ממלכת הצומח "-אויר "אדם   

, חסר מנוחה, תקשורת והכוונה לסביבה אבל חייב ללמד לסיים,  מומחה לתנועה- הבעיה   

עצבני ולא , מתחכם, מתפזר, סובל מכושר ריכוז שטחי, רגשפועל בלי , ספקן, ציני, מפוצל

  .יציב

המערכת .  הסרעפת השדיים וקנה הנשימה, הקיבה. "ועל בתים וקרקעות והאבות"  .ד

  .ראיה -חסר /חוש עודף.  הלמפטית

.  רוגע וזרימה, שפע, חסד, נתינה, גדילה, מרוה צמיחה.  "ממלכת המדבר "-" מים"אדם   

תלות , רוגז, מתח נפשי, נתינה כפייתית, מופנמות ופגיעות, קיצוניות, פקס,  בלבול- הבעיה 

  .יש ללמוד חילוף חומרים ואיזון. מפחד ומקמץ, מגונן, הסטריה, פינוק, בזולת

  .חוט השדרה, הגב, אב העורקים, הלב. "ועל הבנים"  .ה

  .שמיעה - חסר /חוש עודף  

 - הבעיה .  ובעל כבוד עצמי, נאמן. ולארגןאוהב לעזור , נדיב, תכליתי,  עניני)א" (אש"אדם   

, עם בטחון מופרז דוגמטי, אצל שתלטן, להיות חלש, להעזר באחרים, לא אוהב להיות חייב

  .ומתנשא

רפיון , פגיעות מתבטאת בחסימות.  הלבלב, המעי הגס והמעי הדק.  "וחולים ועבדים"  .ו

  .מעשיות -חסר /חוש עודף.  ולחצים

.  אחריות ודיוק, מציאותיות, שיטתיות, לצניעות, ר לסדר ולפרטים חיבו)ב" (אדמה"אדם   

  .אופקים צרים מדי ושכליים, שקול וקר מדי ברגשות, בקורתיות, ציניות,  חשדנות-הבעיה 

  .ולעיתים העור, שיווי המשקל, הכליות. "נשים ומלחמה ושותפות"  .ז

  ).מיניות( תשמיש - חסר /חוש עודף  

  .מודעות והחלטה, אור, איזון ושלוה) ג ("ומחממלכת הצ "-" אויר"אדם   

  .שינוי דעה בלתי פוסק. וחיפוש מתמיד... איזון,  בעיה של יציבות-הבעיה   
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.  לעתים הגב, השופכה, הדם, החלחולת, המעי הישר, איברי הרביה,  האף- "חיים ומות"  .ח

  . ריח- חסר /חוש עודף

כח ושליטה , נחישות החלטה, מק נפשיעו,  רגשות חזקים)ד( ממלכת המדבר -" מים"אדם   

חוש פסיכולוגי לצרכי , אינטואיציה, נטירת טינה ונקמנות,  קשיחות-הבעיה .  ונקיון

 -ואם אני איני יכול לקבל ... הולך בכח... מה שלא הולך במח. "אלימות קיצונית, יצריות

  ".אף אחד לא יקבל

עצם הירך ואיזור עצם , הוורידים, בדהכ, הירכיים, המתניים. "חלומות וסחורות, דרכים"  .ט

  .פגיעות באגן ירכיים. העצה

  . שינה ועירות- חסר /חוש עודף  

". בדרך"הכיף והאתגר , השטות, הצחוק, אהבת החיים) א ("ממלכת החי "- " אש"אדם   

  .בערכים ובהגנת האור, אמונה בנס

, בזבוז, הגזמה. ר טקטילדותיות וחוס, שטחיות, ניצול, בזמן לא מתאים,  גסות רוח- הבעיה   

  .חופש ומרידה בכל הגבלה, חוסר אחריות

.  פגיעות בעצמות וריאומטיזם. פיקות הברכיים והעור, העצמות, השיניים. "בית מלכים"  .י

  .כעס ורוגז: חסר/חוש עודף

חוש ארגון כושר , בעל שליטה עצמית, זהיר, מעשי.  )ב( ממלכת הדומם - " אדמה"אדם   

  .ביותמנהיגות משמעת ועק

  .נוקשות ושאפתנות חולנית למעמד, פסימיות, שכלתניות, אנוכיות,  חומרנות-הבעיה   

חוש . מחזור הדם, השוקיים והקרסוליים דליות הרגליים. "החן והאוהבים, בית התקוה"  .יא

  .טעם: חוסר/עודף

 ,שובר מסגרת ויעשה הכל למען קדמה. לא קונבנציונלי). ג ( ממלכת הצומח-" אויר"אדם   

  .עצמאות מקוריות וצדק

  ".מהפיכות"תוך כדי ריסוק המוגבלות יצירת , בלגן, עקשות,  עצבנות-הבעיה   

המערכת , הריאות והמעיים, הבהונות, פגיעות כפות הרגלים.  "אוהבים ובית הסוהר"  .יב

  .הקשורה לנזילות וניקוז נוזלים

  .שחוק/צחוק: חסר/חוש עודף  

רומנטיות , הזדהות, עדינות, אינטואיטיביות, רגישות. )ד( ממלכת המדבר -" מים"אדם   

  .ופעולה למען אחרים

לא , חי באשליה, חשאי, בורח ממציאות, מבולבל"... לא מכניס ראשו למטה חולה "- הבעיה   

  .מגלה הקרבה ודאגה אמיתית

 לחיות גבוהה ואיזון בכל.  לאין סוף.  אדם מחובר לביוריתמוס".  יחידה" ממלכת - " אתר"אדם 

  .המערכות ובעוצמה גדולה
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   מלחי התא-מלחי בריאות 

  Calcium Fluoride - Calc. Fluor .1      / משקם תאים "  .1

.  רקמות וורידים, חשוב לגידים.    בונה משקם ושומר על אלסטיות התאים:סידן פלואורידי  

  .לפרקים ולאיברים הפנימיים העדינים, לראיה.  לאמאייל ולחניכיים

ידיים , "לומבגו", כאבי גב תחתון: מזוהים עם חוסר בסידן פלואורידיסימפטומים ה  

, בעששת, ברקמות הפה והעצם, באמאייל, פגיעה בציפוי השן, כאבים מקור, ורגליים קרות

מתיחת יתר של , בלוטות נפוחות, דלקות כרוניות בריריות, דלקות חניכיים, בעיות שיניים

פגיעה במחזור ). הרניה(דליות ושברים , פנימייםצניחת איברים , רקמות אלסטיות, פרקים

המינרל .  רקמות חיבור עדינות כמו רצועות וגידים, טחורים, ירידה בכושר הראיה, הדם

  .קמח דגן וחלבוני הירקות, מצוי בחלמון ביצה. משמש במקרי פגיעות בעצם

  Calcium Phosphate - Calc. Phos .2        /  "משקם רקמות"  .2

.  יוצר תאי דם, מסייע לעיכול וספיגת מזון,   בונה בונה שיניים ועצמות:סידן זרחני  

, עיכול וספיגת מזון, בעיות שיניים ועצמות: סימפטומים המזוהים עם חוסר בסידן זרחני

, צפורניים ושיער פגועים, עקרות, שקדים מוגדלים, עייפות נפשית, אנמיה, חוסר מרץ וחיות

שברים , כאבי ראש אצל ילדים, כאבים בתפר העצם, וניתעששת הרי, חוסר תיאבון, רככת

, סידן זרחני מקשר בין תאי דם ומיצי עיכול. התקררות, פיגור, תזונה לקויה, ועיוות עצם

  .זרימת נוזלים ויצירת תאי דם חדשים, רקמת עצם ותהליכי קרישה, ובונה דנטין

חטה , קיטניות, עדשים, םשקדי, תות שדה, שזיפים, תאנים, חסה, מלפפונים, מצוי בתרד  

  .דגים וחלב, דגן, שעורה, שלמה

  .Calcium Sulphate - Calc. Sulph .3       / "מטהר מערכת"  .3

רקמת חיבור , כליות ולבלב, בתאי כבד,  ממלא תפקיד עקרי בטיהור המערכת:סידן גפריתי  

  .וסילוק פסולת

ריפוי איטי , סות חניכייםמור, זיהום בדם: סימפטומים המזוהים עם חוסר בסידן גפריתי  

דלקת , מוגלה כרונית באוזן תיכונה, פורונקלים, פצעים, אקנה, בעיות עור, של חתכים

כאבי ראש , המינרל משפר פעולת לבלב.  כבד וכליות: הפרעות באיברים מטהרים, שקדים

, מנקז פסולת רקמות, מטהר, סידן גפריתי מחטא.  כאבי כליות כבד ותריסריון, קדמיים

) 11(לטיפול בנזלת ואקנה ועם ) 5(פועל בסינרגטיות עם . צא במרה ומהווה רקמת חיבורנמ

, לפת, כרשות, כרובית, גרגיר נהרות, שום, חרדל, מצוי בבצל  . לטיפול בהפרעות כבד

  .תאנים וזיפים, צנוניות

       .Iron Phosphate-  Ferr. Phos .4       / "אנטי דלקתי"  .4

- נושא חמצן לתאי גוף ודו, ה ראשונה ומרכיב עקרי בהמוגלוביןמשמש עזר: ברזל זרחני  

, יעיל בכאבי גרון, מחזק ונותן גמישות לכלי דם.  לשם סילוק, תחמוצת פחמן לריאות

  .דלקות ודימום, חום גבוה, שיעול

, דימום, דלקות, חום גבוה, שיעול, כאבי גרון: סימפטומים המזוהים עם חוסר בברזל זרחני  

) י העשרת הדם בהמוגלובין"ע(מחלות סימפונות וריאומטיזם , חלת שפעתהת, חוסר דם

, מחלות ילדים, פציעות, נקעים, כאבי שרירים, אנמיה ועצבנות, חום התחלתי בכל מחלה

  .התקררות, כאבי ראש, פוריות, דימום מהאף, תאי שרירים ולמפה דלקתיים
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. חוזק וגמישות כלי הדם, ידודלחיזוק וע, לחמצון הדם, ברזל זרחני משמש עזרה ראשונה  

  .בצל ושעורה, קטניות, תות שדה, תרד, צנוניות, מצוי בחסה

  Pottassium Chloride - Kali Mur .5          "פותח נשימה"  .5

לוחם , מצייד את הגוף בפרוטאין לסילוק פסולת,   יעיל לבעיות נשימה:אשלגן הידרוכלורי  

  .וטות נפוחות ועצירותבל, התקררויות, שיעולים, בדחיסות נשימה

, עצירות, בלוטות נפוחות, הצטננויות: סימפטומים המזוהים עם חוסר באשלגן הידרוכלורי  

, דלקת וכאבי גרון, גרונית, שעול עם נזלת וליחה צמיגה.  מחלות נשימה ודחיסות נשימה

ת המינרל מצייד א.  דלקת כרונית בקיבה ובמעיים מלווה הקאות ושלשולים, שיעול אסמטי

, לאקזמה. ספיגת חומרים ועודף משקל, הגוף בפרוטאין ולכן מומלץ לבעיות חילוף חומרים

) 4(יעיל עם , משפיע על מצב הדם).  ללא דלול דם(המסת קרישים , כוויות, טחורים, עצירות

או חוזרות ונשנות /לדלקות תת אקוטיות וכרוניות ו.  לטהור וניקוי דם) 3(וסינרגטי עם 

, דלקת שקדים, לחזרת, הריאות זקוקות למינרל לסילוק נוזלים נצבריםכאשר ', שלב ב

  .מחלות דרכי נשימה ושיעול

  .עגבניות ותירס, אגסים, שזיפים, אפרסקים, מצוי בתפוחי זהב  

    Pottassium Phosphate - Kali Phos .6           /"מזין עצבים"  .6

כאבי ראש , הפרעות עצבים, מטפל במחסור בשינה.   מזין עצבים ותאי מח:זרחן זרחני  

, עייפות, מונע נסיגה באורגניזם ומסדיר מטבוליזם.  וחולשה בעצבים וברקמות המח

, בעיות נשימה, אסטמה, שלשול, ביישנות, קרירות מינית, עיכול, דכאון ולחצים, פחדים

  .ומחלות עור

.  טבעיחומר אנטיספטי .  חוט השדרה והעצבים, מרכיב חיוני בחומר האפור של המח  

, השתנה מלחץ, הסטריה, מלנכוליה, סיוטי לילה, חוסר שינה.  לעייפות נפשית ופיזית

) 8(לב עצבני בסינרגטיות עם , לידה, לאחר מחלה קשה, חום גבוה, תסמונת קיבה עצבנית

 אבני החשן  12י "עפ. זהו מלח בעל מסיסות גבוהה ביותר הנשטף ממזון בהשרייה ובישול

  .תפוחי עץ ואגוזי מלך, בצל, תפוחי אדמה, םמצוי בירקות ירוקי

        Pottasium Sulphate - Kali Sulph .7          / "מיצב עור  .7

, יעיל בטיפול בברונכיטיס.  שיער והפרשות ריריות וסילוק פסולת,   מיצב עור:זרחן גפריתי  

טוב , סטמהנושא חמצן לכל סוגי הא.  אנמיה ודכאון, כיבים, הפרעות עיכול, אקזמה, אקנה

סימפטומים המזוהים עם חוסר בזרחן .  עלפון וכאבי ראש, חום קל, לצפורניים שבורות

דלקת ). קרקפת ושיער, עור, צפרניים(וחיצוני ) ריריות(פגיעה בבריאות עור פנימי : גפריתי

להיטות לאויר , מניעת יציאת פסולת שפירושה הצטננות. חמצון תאים ופסולת, ריריות

, אקנה, ברונכיטיס, הפרשת ריריות מוגלתית מלווה ריר מרובה וצהוב, מחנקהרגשת , רענן

שכבה צהובה על . כאבי ראש, חום קל, עלפון, דכאון, אנמיה, הפרעות עיכול וכיבים, אקזמה

  .ומשמש כמסכך לכל הגוף' יעיל לדלקות בשלב ג. לשון

  .לת שועלדגן ושיבו, חיטה שלמה, ומרבית הירקות הכלולים בסלט, מצוי בגזר  

        Magnesium Phosphate - Mag. Phos .8       / "מרגיע"  .8

גמישות , כאבים חודרים, אפיסת כוחות רגשית,   מיועד להתכווצויות:מגנזיום זרחני  

כאבי , עצבנות, מרגיע כאב חד.  מקיים נזילות דם ומרענן מח ועצבים.  ועוצמה לשרירים

מצוי בכל התאים ובעיקר בחלק .    טוב לבעיות לב.עווית שרירים ונוירולוגיה, בטן עזים
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כאבי , כאבי גב, חבלות ראש) 6(ארוע מוחי , )5(טוב ללחץ דם בסינרגטיות עם .  הלבן במח

מפעיל מרכזי בפעילות מוטורית .  אבנים בכליות ועצירות, בעיות שתן, שיניים במבוגרים

  .של העצבים

, אפיסת כוחות רגשית, התכווצויות: יסימפטומים המזוהים עם חוסר במגנזיום זרחנ  

התקפי .  עיוותים חותכים או דוקרים, כאבי עצבים, כאבים חודרים לאיברים פנימיים

  .לחץ דם, בעיות לב, כאבי גזים, כאבי מחזור חודשי, שיעול, שיהוק

  .אגוזי מלך ותאנים, ביצים, מלפפון, כרוב, חסה, תפוחי עץ, דגן, שעורה, מצוי בלחם קיבר  

             Sodium Chloride - Nat Mur  .9       / "מוסת לחות"  .9

מאזן ומחלק תכולת מים בגוף ומצוי בכולו .  מסייע בהפצת מים לתאים: נתרן הידרכלורי  

טוב לכאבי .  יוצר חומצת קיבה וקליטת גלוקוז בדם, מוסת חום, תאי- ובמיוחד בנוזל הבין

) ומידי(טיפול מקומי , לצמאון רב.  טת התריסמיגרנות כרוניות ופעילות יתר של בלו, ראש

  ).גאוט(מכת שמש וצינית , פציעות חניכיים, בעקיצות חרקים

, נזלת קשה, איבוד טעם וריח, אף נוזל: סימפטומים המזוהים עם חוסר בנתרן הידרוכלורי  

פריחה . צמאון רב ללא סיבה, כמיהה למזון מלוח, שינה לא מרעננת, עיניים דומעות

, חום גבוה, הקאה, שלשול, הרזיה למרות אכילה נכונה, כאבי ראש כרוניים, )יותשלפוח(

 המינרל מאזן ומסייע לשליטה ביובש ואספקת לחות לחלב אם -כאבים בעת צמיחת שיניים 

בעת צריכתו אסור לצרוך מלח באופן .  אקנה ואקזמה כרונית, קור, הסטריה, הלם, דל

  ).חמוצים במלח, רסק עגבניות, אבקת מרק, הרוטב סוי(ישיר במוצרים מכילי מלח 

תאנים ותות , תפוחי עץ, צנוניות, גזר, קטניות, ערמונים, חסה,מלפפון , כרוב, מצוי בתרד  

  .שדה

  Sodium Phosphate - Nat Phos .10       / "מאזן חומצה"  .10

זרז מ.  מקיים איזון חומצה ואלקלי, מסייע בעיכול מזונות,  מוסת חומצה:נתרן זרחני  

אישיאס , בעיות ריאומטיות, קשיי שינה אחר אכילה, טוב לכיבי קיבה, חילוף חומרים

, צרבת, חומציות: סימפטומים המזוהים עם חוסר בנתרן זרחני. ואריתריתיס) נשית(

אלקליות / וויסות חומצה , דלקת כרונית במערכת העיכול, כאבי ראש, מחלות ריאומטיות

קריסטליזציה של .  אישיאס ואריתריתיס, קשיי שינה, י קיבהכיב, שגרון ועודף מרה.  בגוף

לזירוז חילוף , איבוד תיאבון, הזעה חמוצה, מפרקים ורקמות, חומצת שתן בפרקים

אבני , לטיפול בצהבת. טעם חומצי ותולעים, הצטברות חומצת שתן, )צינית(גאוט , חומרים

רל מאזן חומציות ושומר על המינ.  אי נוחות לאחר אכילת שומנים, מרה מניעה וטיפול

  .י ביקוע החומצה החלבית"יוצר מים ע.  אלקליות בדם

אורז , שקדים, תאנים, צימוקים, תפוח עץ, סלק, סלרי, אפונה, תרד, גזר, מצוי בגרגר נחלים  

  .וחיטה

  Sodium Sulphate - Nat Sulph .11                    / "מפיץ מים"  .11

, שפעת, קלקול מרה, מחלות כבד, מועיל לכאבי ראש, ם  מסלק עודפי מי:נתרן גפריתי  

צינית , אסטמה ברונכיאלית, מעיים, טוב להפרעות מרה, מוריד כולסטרול.  וויסות מים

  .מחשבות אבדניות, )גאוט(

כבדות , קלקול מרה ושפעת, מחלות כבד: סימפטומים המזוהים עם חוסר בנתרן גפריתי  

מחלות , הזעה בלילה, קור גבוה/ הרגשת חום,מורגשת בחלק עליון של עמוד השדרה
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. פריחות עור וריאומטיזם, אסטמה מוחמרת בלחות, סכרת, אופיניות למזג אויר לח

, בצקת, שלשול, הקאה, טוב לפרוסטטה מוגדלת.  מרגישים טוב יותר במזג אויר חם ויבש

, קרקפת, ייםיבלות סביב עינ, לבלב, דלקת מעי, לתריסריון, חום גבוה וברונכיט, עצירות

מגרה תהליכי הפרשה , מוסת כמות מים באורגניזם.  מטהר ומנקה גוף.  חזה וזרועות, פנים

  .בצל, מלפפון, תרד, כרוב, כרובית, מצוי בסלק.  ומוריד כולסטרול

  Silicon Dioxide - Silica .12         /              "מנקה עור"  .12

).  7(שיער וצפרניים בשילוב , קמות הגוףטוב לר, מנקה ומיצב עור: דו תחמוצת הצורן  

אקזמות ודלקת כרונית , מונע התנוונות ותשישות נפשית ופיזית.  לבידוד מערכת העצבים

נחשב איזמל כימי סוחף .  ניוון שרירים וחולשה במערכת השלד.  של האוזן התיכונה

בעצמות ,  בעורחולשה, שיער חסר חיים, בחסרונו יש צפרניים שבורות.  חומרים לא רצויים

מורסות , נקודות שחורות בעור תהליכי מוגלה כרוניים.  מורסות ומחזור דם לקוי, ובזכרון

מחזק כח עמידה וחוזק , סיליקה נמצא במרה וברקמת החיבור, נטיה להזעת יתר, ופריחות

איזמל כימי סוחף חומרים לא ).  6(חולשה זכרון בשילוב , ומונע הזדקנות תאים והתנוונות

עדשות מגע וגופים שלא , קוצב לב, התקן תוך רחמי. (לא מומלץ לבעלי גוף זר בגוף, ייםרצו

תשישות של , כניעה, ותרנות, פחד, מבוכה, כאשר הנפש בחולשה).  הוצאו בשל מיקומם

טוב לשיקום מוח וקונסטיטוציות איטיות והוצאת מורסות .  שנים היא זקוקה לסיליקה

בקליפות , פירות ודגנים, מצוי בחומר סיבי של ירקות.  חוישנות החוצה והתעבויות שהתקש

  .פירות וירקות ובסובין

צורן ; )בשר, לחם מלא(סלניום ; )דגים, ביצים(פלואור ; )יוגורט(קובלט : המינרלים כוללים  

זרחן ; )גזר(יוד ; )מלח/מי ים, סלרי(נתרן ; )כלוריד+ שקדים (סידן ; )תרד, עגבניות(

מנגו ; )שומשום(נחושת ; )תמרים יבשים(אשלגן ; )חמניות(אבץ ; )לבצ(גפרית ; )שקדים(

דגנים (כרום ; )שקדים בוטנים(מגנזיום ; )בטטות, רוטב עגבניות(מולבידנום ; )אגוזים(

  ; )פטרוזיליה(ברזל ; )דגים(כלור ; )גבינה

; )CAUSTICUM(תערובת אשלג ; )ARGENTUM NIT(ניטריט הכסף :  וכן בהומיאופתיה  

; )MERCORIUS(כספית ; )CARBO VEG(פחם  ; )ARSENICUM ALB(ארסן ; )AURUM(זהב 

  .ועוד) CALC CARB(צדפה ; )GRAPHITIS(עופרת 
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  "רפאל"המלאך ,"מלח הארץ", האדמה-הדומם-מינרלים-האיכות הפיזית- הנפש.א

 .M.Dהומיאופט ורופא , שוסלר. ר ו"נחקרו על ידי ד, "THE 12 TISSUE SALTS" -מלחי התא   .א

אנאורגניים , מלחים תפקודיים/מינרלים, אשר קרא להם מלחי בריאות) 1821-1889(גרמני 

  .המתפקדים בבניית הגוף ופעילותו

ר שוסלר מצא כי במינונים נכונים מתקיימות במלחי התא תכונות תירפויטיות בפעילות "ד  

ותפקודיים של התא וכי חוסר במינרלים אלו עלול לגרום מצבי חולי בשינויים מבניים 

מצבים כרונים , מצבים ניווניים ודלקתיים של הרקמות, מערכת העצבים האוטונומית

המינרלים , מלחי התא.  חילוף חומרים ומחלות איברים פנימיים, ואקוטיים כאחד

ר שוסלר הקדים "ד.  אנרגיות12ההומיאופטיים מהווים עזרה ראשונה ומסווגים על פי 

זונו זוכים להבנה מעמיקה והערכה רצינית בקרב כל בהרבה את זמנו ומחקריו וח

וכי הנשמה במצוקה שולחת אימפולסים , המאמינים שהנשמה והגוף שואפים להרמוניה

כדי להגן על האיזון ההרמוני , בהיות הגוף יחידת חיים שלמה, לתודעה שלנו דרך הגוף

  .ולהשיג אותו

מלחי התא .  למה אמיתית וטבעיתבונים ועדינים מאפשר הח, סיוע באמצעים הרמוניים  .ב

כאב כי אם באופן המשיב לגוף יכולת " עזרה משככת"או " חסר זמני"אינם באים למלא 

, זוהי צורה מיוחדת בהומיאופתיה".  ככח חיוני", התאמה ושימוש במלחים החסרים לו

, המלחים משפיעים על הפצת יונים".  תוצאתה"למחלה ולא " הסיבה"המכוונת לעבר 

ם ומולקולות דרך הגוף באמצעות מרכיבים חיוניים זעירים בדם ובתאי הגוף אטומי

סגירה /פתיחה, שמירה, הזנה, י חדירה ישירה"תפקוד וכימיית הגוף ע, האחראיים למבנה

איזון והרמוניה המסייעים להתנגדות הגוף , של כל תא ותא בגוף ויצירת שווי משקל מושלם

י מולקולות "תחררת מהמינרלים ומוחזקת עהאנרגיה האלקטרומגנטית מש.  למחלה

  .לקטוז או מים, חלב- סוכר

הומיאופטים ונטורופטים כי יש לסייע לגוף לתקן את , במשך שנים רבות יודעים רופאים  

  .עצמו בדרך טבעית ומאוזנת

.  86שניהם בגימטריה , "אלהים", ושם הקדוש ברוך הוא" טבע"המלה ה, על פי הקבלה  .ג

בראשית ": "בראשית"א פותח את ספר , ר, ב") ודאי"בארמית (= ת שורש המלה בריאו

כלומר חיבור אור .  ה,ו,ה,א,א,ב,ב: או בראשי תיבות" ברא אלהים את השמים ואת הארץ

= ן ,מ,א"=מלאך"או בשפת הקבלה " אנרגיה"החיבור בסוגי .  אנרגטי של שמים וארץ

, "אדמה: "רפאל, "מים: " מיכאל,"אש: "גבריאל: א"גמר:  בארבע אנרגיות91= ן ,ל,י,א

" מדבר"; "חי"; "צומח"; "דומם: "המקרוקוסמוס: מערכת רבדי הטבע, "אויר: "אוריאל

  ").יחידה" ("חיה"; "נשמה"; "רוח"; "נפש: "מקבילה למערכת רבדי האדם, ")נסתר"ו(

  הבנה .הדרוש לאדם, זך" דלק" "אנרגיה: "סוג הדלק, כח חיוני: במהות ריפוי טבעי מודגש  .ד

יש להתייחס לאדם כאל ".  עולם גשמי"המתבטא ב" עולם רוחני"כי המחלה מתחילה ב

: וכן לכל מחלות, לסייע לגוף לרפא עצמו באופן חיותי וויטלי, "יחידת חיים שלמה"

  .תזונתו ואורח חייו, חי באדם עצמו"נרנ, התורשה, הסביבה

" תנודות"ומר גשמי באמצעות והיא משתחררת מח" עץ חיים"מקור האנרגיה הטהורה ב  .ה

" חיובית"ל" שלילית"כאשר אדם עובר מחשיבה ". זכרון"אנרגיה זו מחוננת ב).  וויברציות(

על .  באיזון עם הטבע, )בנקודת השוויה(מתחיל תהליך הריפוי וההבנה כי יש לחיות בסגול 
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 כמערכת פעלו" אבני החשן".  "אבני החשן "12 מלחי הבריאות משקפים את 12פי הקבלה 

עליהן , שמות האבנים.  לבורא עולם באמצעות האותיות העבריות, תקשורת לבריאה

, את החיבור לאור, מיצגים את אנרגיית החודשים העבריים,  השבטים12נחקקו שמות 

  . ריפוי והתחדשות, הרמוניה,לחיים , לקדושה

  ).ג"פ תשמ"דרא, שורש כל הלשונות, גלזרסון לשון הקודש. הרב מ(

ר שוסלר הוכיח כי ארגון מלחי התא על פי הסימפטומים של החולה נפשית ופיזית ומתן "ד  .ו

.  בהומיאופטיה, "תורת הממלכות"ב ב"הבנה זו הינה א.  ישיב לו את בריאותו, הטיפול

מאי , מסודרות, האנרגיות ביצירת מערכות חיות, בטבע פועלים הכוחות, במקרוקוסמוס

כאשר האנרגיה מובאת מבחוץ כדי לקיים את , וררותזהו מאבק קבוע נגד התפ.  סדר

מערכות ביודינמיות מחליפות ללא הרף חומרים עם סביבתן והן .  פעילות המערכת

רשת וכולנו לוקחים בה , תקשורת, "סוד החיים"זהו .  תהליכים תרמודינמיים פתוחים

  .חלק

 מליוני גלים מתוך, חושינו מהווים סדקים צרים לקליטה, באדם, במיקרוקוסמוס  .ז

, דפוסים וכוחות השרדות, מערכת העצבים שלנו מסננת מידע מועיל.  אלקטרומגנטיים

שדות מגנטיים של הארץ ושל כוכבי לכת וכוחות קוסמיים , לחץ, לחות, דפוסי מזג אויר

אופי אדם מושפעת מדפוס קוסמי ותדר , "תבנית"כל .  פועלים ומשפיעים על החיים

, כל מערכת מופיעה כמערכת שמורה.  בכעין סימפוניה של החייםסביבתי מעביר אנרגיה 

יוצרת ריאקציה , זוכרת, גמישה, מערכת רגישה, משמעויות, רבדים, יוצרת כח נוסחאות

י החלפה מהירה במנגנונים משוקעים "מעבירה שדרים ע.  זמנית- המתרחשת לינארית ובו

בעל ,  מאחד היוצר חוקי טבעמנגנון, תבנית, מערכת כתובה בשפה פשוטה, היטב בתוכה

  . מידע משמעותי וחוויתי פיזי ומטפיזי כאחד

עליונות ' ג, ד"חב, בניאס ודן, נהרות חצבני.  יוצרת מערכת אנרגטית משלה" ארץ ישראל"  .ח

י שני מלאכים "שהפך ע(סדום ועמורה , "ים המלח.  "וכן כל אזור בה".  עץ חיים"על פי 

  ).  במלחים מינרלים, לריפוי, ח,ל,כלומר למ, גפרית ואפר/לאש

ובה שלושה ערוצים לקליטת ; ועוד" חלם", "לחם = "3x26=78= ה .ו.ה.י=מלח: המלה  

  ".שמע ישראל"   = X 86 = 43 X 26 = 1118 13=  הטבע = אלהים .  אנרגיה קוסמית

דת מול, ארץ ישראל". תפארת "")ישורון", "ישראל(", ויעקב" גבורה"יצחק , "חסד"אברהם   .ט

  . נקמות= = שוסלר  = 596" = ירושלים.  "שם ועבר, העברים מקדמת דנא כצאצאי נח

מתנות "מלחי התא מהווים דוגמא לידע . ))ו צדיקים"ל(ל "משה יבניאלי בן דוד יבניאלי ז(  

, י אברהם לילדיו הנוספים על יצחק שפוזר בעולם ושב אלינו כיום"שחולק ע" הפילגשים

    ".סגול", איזון=מהות שלוש הקווים".  אקרות'הצ: "כידע שני הקווים

  )א"ת, "לרפואה וקבלה"פרסומי המרכז " אחלמה("      

ב השבטים הכתובים על "י.  על פי הקבלה מעבירה שדרים וניצוצות זוהר, השפה העברית  .י

אותיות השם הגדול ' הם עב, ב שעות בששה ימים"מורים על י" אבני החשן", ב האבנים"י

 אבות לכל 12-וכל האבנים  היקרות עיקרן ושורשן ב, שעות' ם עולם שנברא בעבלהורות קיו

וכן שנים עשר מזלות ). ה"ם תשנ"י, בלום, י"ראה רבינו בח(ענפיהן ותולדותיהן , שאר האבנים

 חודשים ושנים עשר מנהיגים בנפש ושנים עשר חושים באדם 12,  להנהיג בהם את העולם

" מערכת קדושה"להבדיל בין " קבל כדי לתת"רצון לכי הטעם בחיינו להגדיל ... 
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כלומר כל זאת מתיחס .  עד לנקודה שבלב" סיבה ומסובב", פנימיות וחיצוניות, "טומאה"ו

.  חוקי טבע וכוחות טבע, קשר עם הבורא, למערכת חוקים להשגת דרגת הבנה עליונה

עלינו .  ע"שלות אבינוסחא של תכונות ועקרונות השל, דגם, "חותם ונחתם"המערכת כולה 

, מוטלת עבודה לשפר איכות חיינו לעשות חשבון לעצמנו בהיותנו אור וכלי האחוזים יחד

, סגולה: שינוי צורה. הכל באחד, "מקום"ו" זמן"כאשר בגשמי המרחק גדול וברוחני אין 

החלפת , בנושא תורה ומצוות היא הכח הרוחני המביא אדם להשוות רצונו עם רצון הבורא

  ).א"ת, "המרכז ללימוד הקבלה"פרסומי (" אור חוזר"ו" מסך"באמצעות " כלי"

, באנרגיה, המסובך של מערכת האדם יש לבחור בדלק הזך, כדי לכלכל את המנגנון העדין  .יא

מנגנון , ירק בו נקשר מנגנון דומה לזה של האטום/בפרי, בדרך ריפוי המתאימה לאורגינזם

עוצמת גרעין בלתי נראה לעין עולה על כוחו .   אור שמשרדיואקטיבי שנקשר ונצבר בו, קורן

יכולת בחירה זו לשמירה על .  הפונטציאלי של חומר גולמי העולה במשקלו עליו אלפי מונים

אחראית לתפקוד תקין " אנרגיית חיים"כי , החוש הטבעי לאבחנה.   אבדה לאדם- המערכת 

  . תרופית חיותית-רגיה אורתואנ.  הנפשיים והגופניים, של כל התהליכים הרוחניים

מולשוט מרומא ,  וירצה מברלין' ר שוסלר שהתבססה על חוקרים כמו פרופ"תגליתו של ד  .יב

הביאה להבנת תהליכים פיסיולוגיים בגוף והבנה כי למרות היותם של מלחי התא , ואחרים

עילותם בעת פ.  בחסרונם מתפתחות מחלות.  לבריאות" קוד"הם מהווים ,  מכלל הגוף1/12

החומר משאיר עקבות .  בזרם הנוזלים בגוף האדם מתקיימת רגישות לכוחות קוסמיים

ניצוצות אלו ! חיות הבורא, שדה אנרגיה בגוף: כלומר, גם לאחר שדולל, בזרם הנוזלים

מערכת : " מיליארד תאי מח משמע הפעלת42: באיכות גבוהה מאד מאפשרים חיות ל

י חיבור "שפת היקום ע, ח האור באמצעות השפה העבריתלכ, וחיבורה לאור עליון, "האדם

  ). פירוש הסלם- " הזהר"הרב יהודה אשלג ; שער הכוונות, י"האר(למחשבה וכוונות 

: על אנליזת איברים, ברפואה האלופתית מתבססת על מודל כימי, המציאות החומרית  .יג

 בה המדע מארגן "יתתופעה חומר"כעל מודל מולקולרי בו נתפס היקום ' לב  וכו,  כליה

לעומת זאת .  בתפיסת עולם מטריאליסטית,  ומפרק ומבין כיצד נוצרו חיים מחומר

מקור חיים , שדה תודעה ענק רוחני ומופשט, "מודעות אין סופית"בתפיסה ויטלית עומדת 

  .הויה אשר יצר מציאות
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  התא הביוכימיים- מדריך למלחי
  הקדמה

  ?תא- מהם מלחי.  התא הביוכימיים- מלחי 

אחת הצורות העדינות והיעילות . קיימות דרכים רבות לטיפול ולסיוע הגוף להלחם במחלות וחולי

  .לריפוי קרויה ביוכימיה

 19- עבד למעלה משלושה עשורים במשך המאה ה, גרמניה, שוסלר מאולדנבורג. ר ווילאם ה"ד

יתה שבריאות תרומתו המשמעותית ביותר ה.  דרך בשדה הביוכימיה- בעריכת תגליות פורצי

הוא .  י איזון והפצה של חומרים זעירים אנאורגנים מינרליים"האורגניזם יכולה להיות מושפעת ע

  . צורות עיקריות12-ומיין אותם ל" התא-מלחי"קרא לחומרים 

התא כדרך עדינה להלחם במחלות וחולי הוכיחה עצמה כה מוצלחת שהיא שרדה - השימוש במלחי

פולשניים ומחפשים -אנשים דורשים טיפולים לא, בימינו. יותיותר ממאה של תגליות רפוא

התא - מלחי12. התא מסייעים לצרכים דחופים אלו-מלחי.  מוצרים המאפשרים טיפול עצמי

  :רקמות ואיברים בכל האורגניזם הם, ר שוסלר לבניית תאים"הבסיסיים אותם גילה ד

1. CALC FLUOR 7. KALI  SULPH 

2. CALC PHOS 8. MAG PHOS 

3. CALC SULPH 9. NAT MUR 

4. FERR PHOS 10. NAT PHOS 

5. KALI MUR 11. NAT SULPH 

6. KALI  PHOS 12. SILICA 

 

במהלך שנות מחקר ונסיון התגלה שקומבינציות מסוימות של מלחי התא פועלות היטב בטיפול 

  ".COMBINS: "תא עיקריים אלו קרויים-במחלות שכיחות קומבינציות מלחי

תא אלו מוכנים מחומרים טהורים גולמיים בהתאמה מלאה לעקרונות -מגוון מלחי

  .ר שוסלר"ההומיאופטיים של הכנה מדויקת של ד

  

  ? התא-מי יכול להשתמש במלחי

מבוגרים וחיות מסוגלים , תנוקות, ילדים.  מלחי התא אינם פולשניים והם ידידותיים לסביבה

- במלחי). תקופה ארוכה(וכרוניות ) תקופה קצרה(יות התא לטיפול למחלות אקוט-להעזר במלחי

  .השיער והצפורניים, לשיפור גוון וחיזוק העור, התא יכולים להשתמש גם מסיבות קוסמטיות

התא יכולים להציע פתרון -מלחי, אם יש לך נטיה למצבי חולי מסוימים.  מניעה טובה מריפוי

אתה יכול להתחיל , מלים התחלת מחלהי למידה להאזין לסימני הגוף שלך המס"טווח ע- ארוך

התא בשלבי מחלה מוקדמים ניתן - י לקיחת מלחי"ע.  התא לפני שהמחלה מתחזקת- טיפול במלחי

  .לסייע במניעת שלבים משניים של מרבית השיבושים הרגילים

התא מסייעים למערכות ההגנה של הגוף עצמו עצמו לעבוד ומספקים תועלת לזמן -מלחי:  שים לב

, תזונה מאוזנת היטב.  התא אינם באים במקום טיפול רפואי ומקצועי-  עם זאת מלחייחד. רב

  .והרגלים בריאים החשובים ביותר לבריאות טובה, פעילות גופנית

  

  : התא עליך-כדי להשתמש במלחי. התא- כיצד להשתמש במלחי
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  .להגדיר את המחלה או  החולי והסימפטומים המיוחסים אותם אתה חש  .1

  .כל-בחר בדחופים ביותר לטיפול קודם,  אם יש יותר מדי סימפטומים שונים: שים לב  

, תא אחד השייך למחלה מסוימת- כ מלח"התא המתאימים למרות שיש בדר- למצא את מלחי  .2

במקרה של חולי .  תא אחדים עובדים היטב בהלחמם בסימפטומים- לעתים תכופות מלחי

כאבי גוף , נזלת, חום, בים כמו כאבי ראשמורכב כמו התקררות ושפעת שלהם סימפטומים ר

התא הדרושים למטרה -יתכן שתעדיף שימוש בקומבינציה המכילה את כל מלחי', וכאבים וכ

  .הדחופה של הסימפטומים במחלה

  .לקחת מינון מדויק להמיס תחת הלשון לפני ארוחות  .3

 קריר ויבש כדי ,לאכסן במקום אפל, התא חתומים בבקבוק המקורי- לשמור על מלחי:  זכור  

קבל הנחיה מרופא או הומיאופת על כמות מומלצת . להבטיח שהטבליות ישארו פעילות

  . מחלות קצרות זמן-  מחלות ארוכות זמן או אקוטי -בהתאמה לטיפול כרוני 

ריריות הפה ובמיוחד אלו תחת הלשון בעלות כושר .  התא מומסים תחת הלשון עד הנמסם- מלחי

  .נרלים לזרם הדםפעפוע ומפיצות את המי

. תינוקות וחיות, י ילדים צעירים"הטבליות ניתנות אף למעיכה או להמסה במים כדי להלקח ע

אורגניים המצויים בכמויות זעירות והטבליות מכילות -התא הינם מלחים מינרלים אנ- מלחי

  .כך שגופך זקוק לכמות המצוינת כיעילה, בעיקר סוכר לקטוז

  ".לעזרה ראשונה ביוכימית"בטבלה : הפרת איזון כדאי להעזרלשם סימנים ב(התא - מלחי12

1.  CALCIUM FLUORIDE - CALC FLUOR   

שרירים ותאים רפויים מדי או .  משקם ושומר על אלסטיות של תאים, בונה, סידן פלואוריד  

חוסר איזון בנוכחות סידן פלואוריד .  רכים משבשים את תפקוד האיברים ופעולת הגוף

  . בחולשה מצויה בשיניים ובעצמותמתבטא בעיקר

2.  CALCIUM PHOSPHATE - CALI PHOS  

הוא עקרי לבריאות ותפקוד התא .  סידן זרחני הוא מרכיב עיקרי בתאי גוף ובנוזלי הגוף  

עצמות , מערכת העיכול, הדם.  זוהי עזרה מצוינת לגוף בעת החלמה ממחלות.  וגדילתו

בחולשת :  זון בנוכחות של סידן זרחני מתבטא בעיקרחוסר אי.  והשיניים קולטים סידן זרחני

  .חולשת עצמות ושיניים, מחזור דם לקוי, גדילה והתפתחות

3.  CALCIUM SULPHATE-CALI SULPH  

.  סידן גפריתי ממלא תפקיד עיקרי בטיהור המערכת ומרכיב עיקרי בתאי כבד ורקמות חיבור  

חוסר איזון בהמצאו של סידן .  טובהתפקידו בסילוק פסולת בגוף מהותי לשמירת בריאות 

  .גפריתי מתבטא בעיקר בבעיות עור וריפוי פצעים איטי

4.  IRON PHOSPHATE-FERR PHOS  

-לתפקוד הגוף ודו, ברזל זרחני הינו מרכיב עיקרי בהמוגלובין בדם בנשאו חמצן לתאי הגוף  

 בעיקר תחמוצת הפחמן לריאות לסילוק חוסר איזון בהמצאו של ברזל זרחני מתבטא

  .בהפרעות בדם ובספירת כדוריות הדם האדומות

  

5.  POTASSIUM CHLORIDE-KALI MUR  

אשלגן הידרוכלורי מצייד את הגוף .  אשלגן הידרוכלורי נלחם כנגד בעיות נשימה ודחיסות  

הוא לוחם היטב בדחיסות .  הנוכח ברקמות הגוף והגוף משתמש בו לסילוק פסולת, בפרוטאין
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 והתקררות חוסר איזון בנוכחותו של אשלגן הידרוכלורי מתבטא בחולשת שיעולים, הנשימה

  .הריאות בסילוק נזלת והאוזן התיכונה בשל נוזלים הנצברים בה

6.  POTASSIUM PHOSPHATE - KALI PHOS 

לתלונות , מתיחס לעצבנות, זרחן זרחני הוא בעיקר מזין עצבי החשוב לבריאות המטבוליזם 

הפרה בנוכחות זרחן זרחני .  נדודי שינה וכאבי ראש עצבניים, תעייפו, הקשורות בעצבים

  .מתבטאת בעיקר בחולשה המצויה בעצבים וברקמות המח

7 .  POTASSIUP SULPHATE-KALI SULPH  

הוא מסייע ביצירת קשר בין , שיער והפרשות הריריות, זרחן גפריתי הינו מיצב עבור העור  

חוסר איזון בנוכחות זרחן גפריתי מתבטא .  שותהוא מסייע בסילוק הפר.  הריריות והעור

  .ריאות וריריות הקשורות לאיברים פנימיים, בחולשה מצויה בעור ומשטחו

8.  MAGNESIUM PHOSPHATE - MAG PHOS  

, הוא מצויין להרגיע כאב חד.  מגנזיום זרחני חשוב ביותר כמרגיע וכמונע התכווצויות  

חוסר איזון בנוכחותו של מגנזיום זרחני .   ונוירולוגיהעווית שרירים, כאבי בטן עזים, עצבנות

  .מתיחס בעיקר לחולשת שרירים ומערכת העצבים

9.  SODIUM CHLORIDE - NAT MUR  

במונחים פשוטים נתרן הידרוכלורי הוא מלח .  נתרן הידרוכלורי מסייע בהפצת מים לתאים  

אותם ניתן , ר רב של מחלותיותר מדי מים בגוף או פחות מדי יכולים ליצור מספ.  שולחן

חוסר איזון בנוכחותו של נתרן הידרוכלורי מתיחס בעיקר .  להקל בסיוע נתרן הידרוכלורי

  .לחולשה במאזן המים של הגוף

10.  SODIUM PHOSPHATE - NAT PHOS  

בניית חומצה חלבית בתאים יוצרת בעיות קצרות .  נתרן זרחני מתפקד בעיקר כמוסת חומצה  

התא מסייעים בהוצאת חומצה הגורמת לבעיות עיכול ומפרקים - מלחי.  וארוכות טווח

  .כואבים

שלאחר מכן מחלישה את , איזון נוכחות נתרן זרחני מתיחס להפרעות של שלפוחית המרה  

  .פירוק השומנים וגורמת לעודף מרה ולצהבת

11.  SODIUM SULPHATE - NAT SULPH  

תא זה מדרבן את ההפרשות -מלח.  ריםנתרן גפריתי עובד להוצאת מים וחומצה מיות  

יחד עם נתרן .  ושפעת, עודף מרה, פסולת חומצית, מציין החזקת מים.  הטבעיות של הגוף

חוסר איזון .  התא מסדירים נוזלי גוף- שני מלחי, הידרוכלורי אשר מושך מים לתאי הגוף

, בתריסריון, יםבנוכחות של נתרן גפריתי מתיחס בעיקר לחולשה מצויה בשלבי עיכול מאוחר

  .פרקים ומערכות נוזלי הגוף, כליות

12.  SILICON DIOXIDE - SILICA  

השיער , הוא מהווה מרכיב מקשר לרקמות הגוף.  תחמוצת הצורן מנקה ומיצב את העור-דו  

, בעור: תחמוצת הצורן מתיחס בעיקר לחולשה מצויה-חוסר איזון בנוכחות דו.  והצפרניים

  .דםומחזור ה, זכרון, עצמות

4-12'  עמWeleda/Pharama Natura: נספחים
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  )ז תהילים"מזמור ס(ומנורת זהב טהור , שמות' עב, "עץ חיים" חיבור ל- אבני החשן 

, לכהן הגדול, "קדש הקדשים"לבית המקדש ובו , אבני החשן קשורות אם כן לרפואת אור עליון

  .הגבוה ביותר האפשריה  "חיבור לקב, כלומר למערכת ריפוי עוצמתית, א"למלאכי  גמר

הלב והריאות קשורות ".  לוח לבו"י הכהן הגדול כאפוד על "הוחזקו ע" הנפש"האבנים שהן יצוג 

כאשר הוא עצמו מיצג את " נשמה"ה הן מרובד "ותפילתו של הכהן ושאלותיו לקב, "הרוח"לרובד 

  ". נסתר"ועולה ל" מדבר"ה

נועד בינות לכרבים בכח , ה"הקב) תבארמי" (בריאות" = "ודאי= "כאשר הקשר עם האור 

אלקים " אלו כוחות - לשליטה בכוחות תוהו , למחשבה" שכינה", כח יסוד, כח האור, מטפיזי

בריאות עם ישראל היתה תלויה ביכולתו לחדש כל העת את ".  עץ חיים"בישירות ל" אחרים

דאגה , לגישת נתינה" קבל לעצמו בלבד"י הפיכת הרצון ל"זרימת כח האור עד התגלותו המליאה ע

י "עם בניתו ע, מערכת זו הופעלה בשיאה בבית המקדש.  ואיכפתיות כלומר לשינוי טבע האדם

  ".שיר השירים"שלמה וכתיבת 

  : ואלו הן4142=  האבנים 12ערכן המספרי של 

  1210= תרשיש     370= לשם     150= נפך     45= אדם 

  345= שהם     308= שבו     350= ספיר     98= פטדה 

  395= ישפה     84= אחלמה     85= יהלם     702= רקת ב

  

" = נצח"וכן ספירת , ש.ה.מ= ה .ש.מ= ם .ה. כלומר בשרש אבן ש345) 166 = (12: 4142סך כולל 

המופיעות כסיום " חזק חזק ונתחזק"של אותיות ) X3(ש מהווה .ה.בטחון בשם מ, "משה"מרכבת 

  .כל ספר

חיבור .  איברים וחושים,  חודשי שנה12-שגים מכוונת לסמלים ומו, כל שם מהווה מערכת סימנים

  .כאחת חיבור לאור" בשני תדרים"

במכשולים כזרע כיף והזדמנות ובכך העלמת הפרעת המחשבה השלילית הגורמת , ן.ט.הכרה בש

  .שליליות ומות, מחלות, קשיים, פיצוצי כוכבים ביקום

אותיות אלו רומזות .  צ אינן מופיעות,ע,ד,ג: התבוננות באותיות אבני החשן מעלה כי אותיות

' וכן לג" נעה"חיבור לאנרגיה קדושה ...) צדיק" (גזע צ"ו" גץ- עז", "גץ-צג", "עץ חיים" = "עץ גז"ל

  ".עץ חיים"תחתונות בספירות ' עליונות וז

כל צירוף . 12x6=72וכן ) להמן" = (מלך" רומז למלה ה95.62שורשו .  9145שמות ' ערכו של לוח עב

  ההה+ייי" =אדם"    : כך. שמות קשור לאבני החשן' תוך עבמ

כוללת אותיות " אחלמה"אבן , "שלם = ""הלשם"אבן . האא+ ומב וכן סאל + ילי " = פטדה"

לקושי , סאל  .  קשור לשינוי עוברי וחיוביוול, עשל, והו, ילי: הצירוף, X3 = 78"יקוק" = "ח.ל.מ"

  .לניקוי מות, יכש, כלכלי ומחסומים

בשיר השירים מופיע .  כלומר לחיבור לאור,  למשפיע-לן קשורות להעברת אדם ממצב מושפע כו

מעלפת " שן"מעיו עשת  = "ספיר"ואדום דגול מרבבה וכן " צח"דודי " ..." צח = ""פטדה"הערך 

  ".שן = ""כפרים"= ספירים 

עליכם לפני יהוה  הוא לכפר כפריםכי יום ... אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא "

  ח"כ-ז"כ, אמר" ויקרא"          "... אלהיכם
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 = "ישפה"" כל מלאכת עבודה לא תעשו חקת עלם בכל מושבתיכם לדרתיכם... "שבת " = ברקת"

  א"כ, אמר, "ויקרא"        . ועוד... נשמה

" = אבני החשן. "האנרגטי המהות הפנימית, ה המצויות בכל האבנים הן הכח המניע.ו.ה.אותיות י

מתואמות כולן בתבנית מלאה ומושלמת קוסמית בעלת משמעות " משיח" = "נחש" = "שןח"

  .מיקרו- מקרו

  ; 6= אותיות ש מופיעה15 האותיות 45מתוך .  45= מספר אותיות אבני החשן 

 אותיות רבות מופיעות "ה,פ,ש"= מהאותיות ! 1/3 ... 15/45כלומר . 5=ה מופיעה; 4=פ מופיעה

; מה)אחל(; דה)פט: ( פעמים3' צירופי אותיות בלוית האות ה.  ך,ס,ק,ח,נ,ו: פעם אחת בלבד

  ;לם)יה(; הם)ש(; שם)ל(;  פעמים3) ם(בלוית האות ; פה)יש(

ענין גדול ונורא ועדה טובה ויקרה גילה לנו רבנו "... "תיקון הנפש"צלילי האותיות מחוברים ל

 לכון ולהעריך את עצמו כאלו הוא ראוי לאדם תמיד: א והוא"ל בשער רוח הקודש יחוד כ"הארי ז

מדור וכסא אל האצילות הקדוש ובזה תחול ותשרה עליו קדושה עליונה ויוכל אז על ידי כוונה זו 

, פתח) -(לחכמה ,   )קמץ(לכתר ... ץ וכי"יחשב כי ראשו כסא להויה בניקוד קמ.  לקשר כל העולמות

  .ה.ו.ה.לדעת תחתון י, לדעת עליון יוד היואוה) .. צירה(לבינה 

  ).שורוק(ליסוד )     קובוץ(להוד ).  חיריק(לנצח , )חולם(לתפארת ): שוא(לגבורה   )סגול(לחסד 

עולם , זמניות, אלא אשליה, ה שנדע שאנו לא קולטים משהו אמיתי"רצה הקב, כבר בבריאת אדם

  .נגיע לאמת" כח התנגדות"וב, שקרי

ולפיכך ! לאור" הפוך"הטבע .   אחרת-אחרון  אנו חיים עד יומינו ה-" מבינים"וכך למרות שאנו 

בכח אותיות , "ישרה"והמח יהפך אותה ל" תמונה הפוכה"ה כך שהעין תקלט "ברא אותנו הקב

י אין להוציא שמות מלאכים "י האר"עפ. (ונעבר ניקוי בראיה" חנוכת הבית", .י.ל.חנך נבנה את הכ

  ).מהפה כל עוד האנושות אינה נקיה מספיק

. בדרך התורה" אין סוף"לתדר , חי, צומחי, דומם: את עולמות" כח בחירה"ביר בעל האדם להע

האנרגיה "לניקוי , "וידוי"לפניו נערך ה) אהרן, "הוד"ספירת (הרופא הגדול , "כהן גדול"

  .ברצון אמיתי וכך להתנקות ממחלות, "השלילית

נרגיה הגלמית עמה אין הא, "הדם"כך .  האיברים השונים קשורים כלם למודעות בריאות רוחנית

בין קו ימין " באיזון", שאילולא כן תרקב, "בטיהור המערכת"מגע לנשמה היהודית והצורך 

  .בין כדוריות לבנות ואדומות, לשמאל

... מה שאיננו שלי... הרצון לתת ולקבל, בין הנשימה לשאיפה) אריה ויראה, שמות' עב(כך הריאות 

  "!ה"בשביל הקב... "שזה רקוכאשר אני נהנה עלי להיות במודעות 

יש .  כי קשה לצאת מגדרנו למען הזולת, במערכת ההולדה בה קיים ריבוי בעיות רגשיות ונפשיות

קשה להשליט אור על .  לאין סוף" התקשר"לנו חופש בחירה וליהודי כל בעל עוצמה אדירה ל

  .אברי הגוף ובתענוג הקלקול הגדול ביותר

 לעולם לצורך הרחבת מנגנון הנתינה והמצוה ולצורך משיכת קשה לנו להשלים כי ילדים באים

  . נשמות למעגל התיקון

  )1996" רפואה וקבלה", המרכז לחקר הקבלה, מאיר ישורון(
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כאילו הכל תלוי בי אך מכיוון שבלב אהבה ושנאה עלינו , המחייב אותנו לעשות עם כל הלב, הלב

.  הגורל יסדר, הבית יבנה לבד".  אבן שלמה "ואז יתקיים" לעשות עם כל הלב ובאהבה: "להוסיף

, יש לחבר בין השניים.  הלב,  והרגשות4% -ההגיון .   שני כוחות-עלינו לדעת כי בעבודה הרוחנית 

חייב " כח התנגדות"הלב ב, השכל אמצעי לאתר בעיה.  השכל יודע ולומד והלב רוצה ללמד

  .ת רפואיות בעבודה ובמאמץלהתגבר על פחד ומכשול ולהגיע במודעות לשורש בעיו

  .אבני החשן מסייעות לנו לאזן בינינו ובין הבורא וכך ליצור רפואת אור עליון

בצורת "מזמור שיר , למנצח בנגינות"ז "רמזים מצויים במזמור ס, איזון מופלא וחיבור לסודות

 וכל אשר ,אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול, והיה כעץ שתול על פלגי מים"מנורה ובו בקשה 

ותיפי במאד מאד "למען קיום " אנא יהוה הצליחה נא, אנא יהוה הושיעה נא"וכן " יעשה יצליח

  "...ולצלחי למלוכה

, קבלת השכינה, מגן ומחסה, קדושת שבת, הצלחה וברכה, "עץ החיים"המזמור כולל רמזים ל

' כן כולל עב".  דשכאילו נבנה והדליק המנורה בבית המק", מציאת חן בעיני אלקים ואדם, הצלה

ט אותיות "מ, ב שבטים"י, ב מזלות"י, שבעת שבועות הספירה, שמות רמז לשבעה כוכבי לכת

  ...ה בעליונים ובתחתונים"ב אבני החשן עשרה גלגלים והשגחת הקב"י) 'יג-'פיקודי לט י, "שמות("

  ד"תשנ,  הרב אברהם שמחה אשלג-" תפילת דוד בן ישי"ב, מנורת זהב טהור

אני יהוה חקר לב בחן כליות ולתת לאיש כדרכו כפרי .  לב מכל ואנש הוא מי ידענועקב ה"

  ד"י, א"י, ז"ירמיהו י"" רפאני יהוה וארפא הושיעני כי תהילתי אתה... מעלליו
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  "אויר "-" אוריאל"המלאך ,  צמחי מרפא מן הצומח- האיכות הרגשית - הרוח . ב

 שמות צמחי מרפא 400:מוד ובמדרש הוזכרו כבתל.  תורת צמחי המרפא נמסרה לשלמה המלך

" ועל כל עשב יש עליו ממונה"... שאין לך כל עשב ועשב שאין בו רפואה לפי מה שהוא"וידוע 

אור החמה , "אנרגיה של השמש"החומרים הפעילים בצמחים הם .  השומר עליו לעשות תפקידו

 הידע בצמחי המרפא הנעצר ונצבר ברקמת הצמח בדומה לחשמל במצבר ועדיין רב חוסר

כל ,  משפחות צמחים עיקריות12האיכות הרגשית נבנית על יסוד .  ובהתאמתם לכל אדם ואדם

  ).ג משפחות"י.  (לאנרגיות בריאות" מרכבה"משפחה 

  .אלה ארצישראלית;   אוג הבורסקאים:משפחת אלתיים  .א

; אזובית פשוטה; אזובית המדבר; אזוביון דגול; )זעתר(  אזוב מצוי :משפחת שפתניים  .ב

מרוה ; זוטה לבנה, געדה מצויה; בת קורנית פשוטה; בלוטה גלונית; אזוביון מדברי

  .משולשת

ילקוט ; טוריים מצויים; חרדל השדה; גרגיר הנחלים; איסטיס מצוי:  משפחת מצליבים  .ג

  .הרועים

יון ט; חרצית עטורה; דרדר מצוי; בבונג זהוב; אכילאת אלף העלה: משפחת מורכבים  .ד

  .דביק

  .כוכבית מצויה; אלמוות הכסף: משפחת ציפורניים  .ה

; עדשה תרבותית; טופח מצוי; בקית כלאיים;   אספספת תרבותית:משפחת פרפרניים  .ו

  .קידה שעורה

; שושן צחור; שום הגינה/שום גבוה; קיסוסית קוצנית; אספרג החורש: משפחת שושניים  .ז

  .עירית; עצבונית החורש

  ;נירית הקמה; כרויה נאה, כמון תרבותי, כלב מצוי;   גד השדה:ייםמשפחת סוככ  .ח

טבק ; אטד אירופי; סולנום שחור, דטורה נטוית פרי; דודא רפואי:  משפחת סולניים  .ט

  .טבק השיח/אמיתי

  .צובא- דמומית ארם; קצח הגינה; זלזלת הקנוקנות: משפחת נורתיים  .י

  .חלומית גדולה; נטופית רפואת;  אפילמעוג; חוטמית זיפנית:  משפחת חלמיתיים  .יא

  .בורג רפואי; סינפיטון רפואי; לשון הכלב הכרתית; לשון הפר הסמורה:  משפחת זיפניים  .יב

  ורד הכלב ; חבוש מאורך; סירה קוצנית; פטל קדוש; עוזרר קוצני: משפחת ורדניים  .יג

  יעקב-יצחק בן              

  

 גד,  להסדרת מחזור-  אכילאה,  לסכרת בעיקר- הטיון; ידועים בצמחי המרפא של ארץ ישראל

 לפצעי פה - חרוב,  לטיפול בתולעים-  נענע,  לכח גברא-דודא רפואי ,  לפני לידה והנקה- השדה

 לדרכי - מלוח קיפח,  לדכאון נפשי- מליסה,  ללחץ דם גבוה- מרוה,  לבעיות לב- עוזרר, ושלשול

  .כולם ידועים מיני קדם, סכרת וקצרת, יות לאבני כל- אמיתה קיצית,  לאסטמה-  הדס, עיכול

התקררות , אסטמה,  לכאבי שיניים-  Chammoillaבבונג : צמחים רבים זכו למיצוי הומיאופטי

  .וספחת

  .עצבנות ודיכאון,  כאבי ראש- cimicifuga -קוהוש שחור 

  .נקעים, שברים,  לטחורים- Ruta Grav -פיגם מצוי 

  .ים ודלקות לטחור- Hamamelis - אלסר הקוסם 



44  
  
 

  .עקיצות וחרקים,  לכאבים-  Hypericum - פרע 

  . ריאומטיזם ושפעת- Eupatorium -אבטוריון 

 למערכת ריחן, לדלקת מפרקים) אספסת (האלפלפה,  למערכת השתן והכליותפטרוזיליהוכן 

,  למערכת החיסוןשום,  למחלות עורדפנה,  למחלות קיבהליקה'אנג,  לחבורותזית, העצבים

 למערכת אכיניציאה ופרופוליס.   למחלות קשותעשב החיטה, לטראומות) עטשנית( ארניקה

  .החיסון

והם , והתמר, הרימון, השעורה, החיטה, הגפן, הזית, התאנה: שבעה מינים בארץ ישראל

  . חיותית- מתואמים לעקרונות התזונה האורגנית 

,  הפרחים למצב הרגשי ורבה חשיבותם של תמציות12פרחי באך אף הם בנויים על פי תבנית 

  .כאשר הן מהוות צורת ריפוי מהירה ומבטיחה ביותר על פי הבנת טיפוס האישיות ורגשותיו

  : מן הצומח- חיבור לאיכות הרגשית - פרחי באך 

   אל תגע בי-טלה 

"Impatiens"  

   ורבנה-שור 

Verain  

   אבגר- תאומים 

Agrimony  

   ברעשנן-סרטן 

Cerato 

   שן ארי-אריה 

Rescue  

   דרדר-בתולה 

Centaury  

  חזרת, אספספת-מאזנים

Scleranthus  

  ערבז אוכמניות-עקרב

Gentian 

  זלזלת, דפנה- קשת

Clematis  

   עולש-גדי 

Chicory  

, סרפד, רוזמרין- דלי

  סיגלית המים

 Water Violet  

  פרחי הקוף, זיפין-דגים

Mimulus 

  

סומך על , ה ופעולה חסר סבלנותלאדם מהיר חשיב" אל תיגע בי"תמצית , Impatiens: הטלה  .א

  .מאומץ ומתוח חסר יכולת רגיעה, רגזן, חסר מנוחה, בעל מרץ רב, עצמו

סובל , בעל רצון חזק, אדם שמשנה דעתו לעתים רחוקות, "ורבנה"תמצית , Vervain: השור  .ב

  .בעל בטחון עצמו רב עלול להפוך לאלים.  מאפיסת כוחות עקב ריכוז יתר

מושפע מאחרים וקל לצער , דאגני, עצבני, מסתיר בעיות, תמצית אבגר, Argimony: תאומים  .ג

  .אותו במריבות וחילוקי דעות

עשנן לאדם חסר בטחון ויכולת לקבל החלטות הזקוק כל העת -תמצית בר, Cerato: סרטן  .ד

  .מתיש את האחרים בחיפוש מידע ודברנות, חסר ריכוז ודעה מגובשת, הפכפך.  ליעוץ

, מחלה ותאונה לפחד, לעת חירום, תרופת ההצלה,  תמצית שמשוןRescue Remedy: אריה  .ה

  .זוהי תרופה מצילת חיים לכל חוסר תקוה ופחד.  מתיחות נפשית, הלם

, מתאמצים מדי, תמצית דרדר לרוצים לעשות יותר מדי לאחרים, Centaury: בתולה  .ו

  .בעלי רגישות יתר" קדושים מעונים", משרתים מדי

תמצית זו וכן אספסת וחזרת לחסרי החלטה הרואים את שני צדי , Scleranthus: םמאזניי  .ז

ממוטטים דוחים עשיה אלימים או , העדר בטחון עצמי ויציבות, בעלי מצבי רוח, המטבע

  .בכיינים

כל אחור והפרעה , שוקעים בדכאון.   תמצית ערבז לרואים צל הרים כהריםGentian: עקרב  .ח

  .נתפסים למלנכוליה,  ספקות וחסרי אמונהמלאי, משפיעים עליהם
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, תמצית זלזלת לחיים בתקוה לעתיד בלי לשנות הווה ובלי ענין רב בחיים, Clematis: קשת  .ט

נתפסים לבולמוס דתי וטרוף כאמצעי , לא מעשיים ולא מתאוננים ונכנסים בנקל, אדישים

  .בריחה מהתמודדות

מתוך , "לטובתם של אלה"בות בחיי הזולת  תמצית עולש למפריזים בהתערChicory: גדי  .י

ריכוז בעצמם והתשת חיוניות , התרגזות.  הנאה ממחלוקת ושתלטנות, על אחרים" בעלות"

  .נתפסים בנקל לדאגה ובכי.  אחר בהתערבותם הטרדנית

מוכשרים ונוטים , עדינים, שקטים, תמצית סגלית המים לזאב בודד, Water Violet: דלי  .יא

בעלי בטחון עצמי החשוב בעת ,  מתחשבים במה שאחרים חושבים עליהםלא. להיות לבד

  .חרום

, עצבנים, בדידות, תאונה, ממחלה, תמצית פרח הקוף למפחדים מהחיים, Mimulus: דגים  .יב

כל קושי מפחיד אותם וכן חילוקי דעות , חסרי  בטחון עצמי.  דוחים עשיה, הססניים

  .ורעשים

יחיה והיה הדגה רבה מאד ... והיה כל נפש חיה .  ים ונרפאו המיםובאו הימה אל הימה המוצא".. 

בצאתו וגבאיו ולא ירפאו למלח ... כי באו שמה המים האלה וירפאו וחי כל אשר יבוא שמה הנחל

נתנו ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבל עלהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר כי 

כה אמר אדני יהוה גה גבול אשר .  והיו פריו למאכל ועלהו לתרופהמימיו מן המקדש המה יוצאים

  'יד- 'ח, ז"יחזקאל מ      ..." תתנחלו את הארץ לשני עשר שבטי ישראל
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  Hypericum Perforatum" פרע "-" דם זכריה הנביא"

  

ואיננו מעלים על " פרע"או בשמו , ממשפחת הפרעיים, "הייפריקום"כולנו מכירים את צמח 

הצמח תפקיד וכיצד מתיחסים אליו לאורך ההסטוריה האנושית " משחק"יזה דרמה בא, הדעת

" אהבת חיים" הופיע ספרו של מנחם מנשה 1968בשנת . מנקודת מבט רפואית ותרבותית

הסיפור על זכריה " אזכור"מקובל אשר עסק בהרחבה בתורת הנסתר ובו מופיע ) 21' עמ: נספחים(

ביום , בבית המקדש, "עזרת הכהנים"כהן ודיין שנרצח ב, ל נביאבנו של יהודע הכהן הגדו, הנביא

יעקב חיים  הרב (.י הנוצרים כנגד היהדות"ע" שוט"בשבת רצח שהוסתר ביהדות ומשמש , הכיפורים

ממיסדות , הרופאה האישית של אליזבת מלכת בריטניה(ר מרגורי בלאקי " ד)מקורות המסכתות

 "The patient, Not the cure, Dr. M. G. Blacky - 1976"  ): עבודת ההומיאופטיה בספרה

יש לדעת כי בית המלוכה ) 34-35: 'נספחים עמ... ("דם זכריהו הנביא": קראה לצמח ההייפריקום

  ".בית דוד"בהיות מריה צאצאית ".  בית דוד"הבריטי ראה עצמו מתמיד ממשיך פועלו של 

שמחתי באומרים לי ..." ב בתהילים"שרה המקהלה את מזמור קכ) 1952(בטכס הכתרת אליזבת 

,  ירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדיו.  עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, נלך,  בית יהוה

, כי שמה ישבו כסאות למשפט,  יה עדות לישראל להודות לשם יהוה- ששם עלו שבטים שבטי 

  )אברהם אלישע(                        "...  כסאות לבית דויד

. רוצחי ישו... אתם.  רוצחים-אתם היהודים : זו נמשכת לאורך כל ההסטוריה ומשמעה" טענה"

מכאן צמחו עלילות "... בית דוד"אנו ממשיכי , היהדות סיימתם תפקידכם בשל התנהגותכם, אתם

  !הפרעות ביהודים  והאנטישמיות, הדם הנוראות

חרדות , פחד, הלם,  בדיכאוןמשקם למערכת העצבים ולטיפול, מוגדר כמזין" הייפריקום"הצמח 

 מינים 200: הצמח רעיל פוטנציאלית וידועים כ, נוגד דלקות ומשכך כאבי פציעה, וחוסר שקט

בקיץ וכן קיים , במקומות נטושים, כעשב רב שנתי בשדות, בארץ גדל הפרע המסולסל.  בעולם

פרחיו בני .  ת פריחתובע, 24.6: על שם מגלהו ב" St. John Wort: "שמו האנגלי, הפרע קטן העלים

: "Toute Sainte": שמו הצרפתי.  צהובים ובעת מעיכתם הופכים אדומים כדם, מ רחבים" ס3.5

בלטינית ומכאן הקשר למשפחת " אברש-תת"פירושה , המלה הייפריקום עצמה". בריאה לגמרי"

חסו לצמח י"... הניס את השטן וטהר את האויר: "היוונים טענו כי ריחו של הצמח.  צמחים זו

עלי הצמח זרויים בנקודות שקופות ובבלוטות .  תכונות מגיות עוד ברפואה העתיקה ובאירופה

בעקבות , פצעי לחץ, כשמן לפצעים, כמשחה, שחורות המכילות שמן נדיף וכך השתמשו בו כתרופה

, ורכאב מקרין לאורך העצב בעת ק, דקירות ניקוב, כאב עז, חתכים, קרעים, תאונה, כיוב, ניתוח

חולשה , כאבים, רעידה, בידיים" מעורפלת"לתחושה , ליבלות מכאיבות.  ערפל ומגע, לחות

התכונה האופינית לפצע שצמח זה מרפא .  שיתוקית ופצעים שבהם החלק הפגיע עשיר  בעצבים

ושורשו " פרע"וכן השם , תגובה, שמו של הצמח מרמז על תנועה.  היא כי הוא רגיש ביותר למגע

כלומר סטיה מנורמת התנהגות מאוזנת , הפרעה והריסה, פרעות, התפרעות, פריעה, עמלשון פרו

  .ודפוס קבוע ויום יומי

זאת בריתי אשר תשמרו ביני ובינכם ובין זרעך אחריך "נאמר " ברית המילה"מתברר כי בטכס 

ים ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם ובן שמנת ימ: המול לכם כל בן זכר

  )ב"י- 'ז י"י, לך לך, "בראשית("          "... ימול לכם כל זכר לדרתיכם
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 )א"מסכת יבמות ע(.  הפיכת עור הערלה אחרי המילה-" הברית"משמעו בטכס " פריעה"המושג 

וירא משה את ": "שמות"בפרשת כי תשא ספר !  ה"וחיבור ברית המילה לברית עולם עם הקב

  ".קמיהםהעם כי פרע כי פרעה אהרון לשמצה ב

דם זכריהו ", שם הצמח"... . יגזזו שערם... ופרע לא שלחו: "על הכהנים) א"כ(ביחזקאל מד 

, על יסודות רעועים של שקר" בית"מהווה אם כן התרסה נגדנו היהודים הבונים " פרע "-" הנביא

ם מטייחים ומשלמים מחירים קשים כאז כן היו, הקירות נסדקים ואנו מסתירים.  כיסוי וחיפוי

לדאוג ולפעול כך שלמן ההתחלה היסודית יהיו יציבים ומתוכננים , במקום להתעמת עם עצמנו

חוסר ידיעת העובדות אינה פותרת אותנו בכל המחויבות הכרוכה .  ומחוברים לאור הבורא, היטב

וחיבור שגוי ,  ברית שאינה ניתנת להפרה)יצחק בן יעקב(.  ה לכנסת ישראל"בין הקב" ברית עולם"ב

  "הברית" הזהר בנושא-" פירוש הסלם"ראה         .  שלילי עלול לחברה להרסו

  "בעל הסלם", "הארי אשלג", הרב יהודה אשלג
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זכר , כתאריך לזכר יום הקדיש הכללי, בטבת' בלוח העברי מופיע התאריך י"בכל לוחות השנה 

ת חורבנה בידי ששת המליונים שנרצחו בשואה וכן מסמל יום התענית את המצור על ירושלים וא

אנרגיה " כיס"אנו יודעים כי כל יום בשנה מהווה .  שר הטבחים למלך בבל נבוכדנאצר, נבוזראדן

כאשר האותיות משפיעות עלינו , וחיבור למודעות ובורא עולם באמצעות האותיות העבריות

וחות הינה בעלת חשיבות עצומה להבנת שלילית של כ, בטבת' יבחירת .  פיזית ורגשית, רוחנית

מכוכבים , האותיות הן ביטוי פיזי של כוחות אנרגיה אשר יצרו כל דבר ביקום.  מסוימים ביקום

הופיעו מאות שנים " שבתאי"הקשיים העצומים אשר הופיעו בטבת וכוכבו .  עד גלקסיות שלמות

  . קודם לחורבן הבית הראשון בנבואות קשות

  )ג"תשס, ין בתאריך הלידה העבריהסוד והמסתור, "אותות באותיות: "ר רחל גיתאי"ד(

וכן תהליך החורבן עצמו ארע ...! טרם בואו של נבוזראדן רב הטבחים'  ש250רצח זכריהו בוצע 

פורענויות קשות בהן נכתש העם העובר מצור ויסורים , שריפה, שחיטה, רעב כבד, משך שנים

  )15-17' נספחים עמ, ירמיהו(          : כך מתאר ירמיהו, קשים

וישרף את בית יהוה ואת בית המלך ואת .  ראדן רב טבחים עמד לפני מלך בבל בירושליםבא נבוז"

כל בתי ירושלים ואת כל בית הגדול שרף באש ואת כל חמות ירושלים סביב נתצו כל חיל 

  "..כשדים

כאשר הגיע .  הדם זרם כמים!  דם הנטבחים עבר לפי המקורות היהודיים את מליון הנפש, הדם

תוסס ומבעבע , ראה לפתע דם רותח... לקדש הקדשים, לעזרת הכהנים, "בית המקדש"נבוזראדן ל

  .כל העת

רב .  סרבו והתחמקו ממענה"... מדוע תוסס הדם"... "מהו דם זה"כאשר שאל את היהודים 

ואז עבר לקרבנות ... לשוא, את מקום הדם" הרגיע"חיות ובהמות ל, הטבחים החל לטבח קרבנות

  .הכל ללא הועיל, תאדם בכמויות עצומו

, י יהודים"שנרצח ע"... דם זכריהו הנביא"רק אז ובלית ברירה ניאותו היהודים לספר לו כי זהו 

  .קודם לכן'  ש250

השינוי .  חוסר היכולת של היהודים להתעמת עם האמת הוא הנורא מכל והוא המזעזע בסיפור

 - " אלוצנטרית"לתפיסה , ם ממשית של עצמ- " אוטוצנטרית"אותו עוברים היהודים מתפיסה 

הסיפור המזעזע מתודעת העם " נשכח"במשך מאות השנים שחלפו . הוא המכריע, גבוהה

תסיסת הדם ממחישה את הדחיה הרגשית .  בא הצורר והעלה זאת למודעות.  הקולקטיבית

התעוררות של . על שוק פיזי ונפשי".  רואה על עצמו"את ההתעלמות מהמידע שהעם , הקיצונית

  . ההעלאת ההנעה של האדם להבנת האגו העצמי.  דם בעצמוהא

  )1982הטכניון , מחקר לתואר שלישי" עימות עצמי בוידאו", ר רחל גיתאי"ד(

וככול ) דיסוננס(חוסר בטחון וחרדה , תסכול ואיום, מבוכה: הם היוצרים" גדולים"הדימויים ה

הנורא של מסתכל "  עצמי-עימות "ית המבין העם את חוו! יותר מליון נפש... שיותר ויותר נרצחים

זכריהו . מבעד לתמונת ההווה של אירועי רצח, י לחץ קשה ביותר המופעל עליו"בעצמו ובתוכו ע

, כהן ודיין ובעצמו בן המלוכה היה בנה של יהושבעת, בנו של יהוידע הכהן הגדול נביא, הנביא

התקף טירוף רוצחת את כל ילדי כאשר אם המלך עתליה ב.  בת אחזיה מלך יהודה, אשת יהוידע

בהיותו בן שבע מכתיר .  מצילה יהושבעת את בנו בן השנה יואש ומסתירה אותו שש שנים, אחזיה

הגילולים והבמות ומשמש בתפקידו עד , יהוידע מבער את הבעלים.  אותו יהוידע למלך יהודה

  )13-14' נספחים עמ', מלכים ב(. ם ולדרך רעה"עם מותו חובר המלך יואש למנהגי עכו.  130מותו בגיל 
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לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן ויעמד מעל לעם ויאמר להם כה אמר האלהים : "רוח אלהים

ויקשרו עליו וירגמהו .  ויעזב אתכם' ולא תצליחו כי עזבתם את ה' למה אתם עוברים את מצוות ה

אביו עמו ויהרג את בנו ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע ' במצוות המלך בחצר בית ה

  )18-19' עמ: נספחים', דברי הימים ב(        ".וידרש' וכמותו אמר ירא ה

לא עובר זמן רב וחיל ארם עולה ומשחית את הממלכה ועבדי המלך יואש קושרים עליו קשר 

  ...והורגים אותו

הדם ) 22-30: 'נספחים עמ(; "איכה רבה"במדרש .  במקורות העבריים מתואר דם זכריהו בפירוט רב

להעלות חמה לנקום נקם נתתי "ה אמר "והקב".  נשאר על אבן הרצפה ובגאותם לא כסו את הדם

צבי או אייל על השוחט לכבד את דמם , אפילו דם חיה"... את דמה על צחיח סלע לבלתי הנסות

.  ה על עיר הדמים"מכאן הפורענויות שהרבה הקב! על אחת כמה דם אדם, ולכסותם בעפר

הגירסה שונה ובה מתואר הטבח שנערך בבקעה אחת עד שהגיע מן ) 32' עמ: נספחים("  גטיןמסיכת"ב

כיוון שנבוזראדן נכנס לבית המקדש החל "... ודמים בדמים נגעו"... "לעזרת הכהנים"הבקעה 

רב "אין שיעור לעונשו כ, או אז מבין הרוצח שאם על רצח נפש אחת העונש הוא גדול.  הדם לרתוח

  ".מרצחים

המסווים ואינם מודים ברצח עד , מודגש שקר היהודים) 31' עמ: נספחים(" תלמוד ירושלמי"ב

... אמרו לו.  באמצעות הכובש האכזרי, "ה רוצה לתבוע דמו של זכריהו מידם"שמבינים כי הקב

ה רחמים "נתמלא הקב..." דם כהן ונביא ודיין הוא שהיה מתנבא עלינו כל מה שאתה עושה לנו"

נבוזראדן את " אילף"מוסבר כי רק באיומים הקשים ביותר "...  לדם ונבלע במקומוומיד רמז"

אייסר "... אשכחיה לדמיה דזכריה דהוה קא מרתח וסליק:  "היהודים להודות במעשה הרצח

מסופר על בת קול שיצאה ואמרה ) 33' עמ: נספחים(" מסיכת סנהדרין"ב.  אתכם במסרקות ברזל

וכך פונה "... שלא בגבורת כובש, קמול טחון טחנת, היכל שרוף שרפת, תעם הרוג הרג: "לנבוזראדן

  ".מיד נח הדם"... "שאהרוג את כלם... האם נוח לך: "נבוזראדן רב הטבחים לדם זכריהו ושואל

י הדם ומיצג היבטים עמוקים "המשתולל בתוככי הנפש מתואר ע, המחריב, האפל, ההיבט הרצחני

  ". פסולת"על הצורך לזכך את הגוף מה".  חוסר שליטה"או " שליטה"הדם מצביע על .  מאוד

  )1997, "רצות עם זאבים: "קלאריסה אסטס' פרופ(

כאשר אין תנועה מתחולל רקבון ונוצרות .  באדם קשור  הדם לכל נושא התנועה בכל המערכת

  העבודה העמוקה ביותר היא האפילה ביותר לטיהור ארץ הנפש הדלה .מחלות קשות ביותר

זועק על , הדבר היחידי שאין יכולת להחריבו הוא קול הנשמה המחובר לחלק אלוהי.  יותרב

  !הטבח וההשחתה של נפש אחת, ההרג, ההרס

לנקות את , מאפשרת לנו לשוב לעצמנו, מסירה את הנסיון להיות טוב, ההתעמתות עם טבע האדם

  .ובדן אנרגיה אדיר ועוצר אותנוגורם לנו לא, המעייף את נפשנו להחריד; המזוהם והבזוי, המורעל

מסמל בפעילותו את האפשרות והדרך לגלות ,  הייפריקום-" פרע "-" דם זכריהו הנביא: "הצמח

  .להיות ולחיות.  לתקן לבחור להיות צלול וזך מחדש.  בפרע את הכוח ליצור מחדש

זכירה לנו מ, הומיאופתית מחוברת לבית המלוכה הבריטי, נוצריה אנגליה, ר בלאקי"דווקא ד

את החלק הרעיל בתוך נשמתנו כעם וכיצד טוהר הרצח המתועב , ה"כיהודים הקרובים מכל לקב

מתוך , את ההתמודדות עם הרוע בתוכנו ואת  ההתקדשות מחדש.  מתוך הווית חיינו

  .שההייפריקום הוא צמח רעיל פוטנציאלית
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 העצבים הפגועה והמנוקבת לטהר את האויר הרגשי במערכת, מנשמתנו" יכול להניס את  השטן"

ולקחתי אני מצמרת הארז ' כה אמר אדוני ה: "על כל אלו אומר יחזקאל.  בשל רגישותו למגע

בהר מרום ישראל .  הרמה ונתתי מראשי ינקותיו רך אקטף משתלתי אני על הר גבוה ותלול

. ליותיו תשכנהאשתלנו ונשא ענף ועשה פרי והיה לארז אדיר ושכנו תחת יוכל ציפור כל כנף בצל ד

הובשתי עץ לח והפרחתי עץ , וידעו כל עדי השדה כי אני יהוה השפלתי עץ גבוה הגבהתי עץ שפל

אשר ימלוך " בית דוד"מ" איש"באני אבחר  ... ):'כד-'כב, יחזקאל יז(אני יהוה צברתי ועשיתי , יבש

  ...על ישראל

של הבורא ושל , ת של אורצמח ההייפריקום מסמל אם כן כוחות מחשבה ותודעה ומהלך התגלו

הרצון " הוא "הרע".  של כוח מודעות פנימי אצל בני אדם העובר שינוי מרע לטוב, הצד האפל

 של בני אדם שאינם יודעים לאהוב ולכבד "לחם בזיון"כמה שמוגדר בקבלה , "לקבל לעצמו בלבד

ן המעשים הטוב נובע מ.  "שנאת חינם"את זולתם וגורמים בהתנהגותם ובחוסר סבלנותם ל

 "האור"את התגלות , ואת תהליכי החשיבה שמאחריהם" תכלית הבריאה"הלוקחים בחשבון את 

  .וכוחו הנשגב של הבורא

את ההיבטים העמוקים ועתירי הנשמה של החיים היצירתיים , מסמל את עורק הנשמה" הדם"

א שהמודעות ההיבט הרצחני של הנפש מלאכתו לוד.  למול הכוח הרצחני המשתולל בתוככי הנפש

העבודה העמוקה ביותר היא לרוב , זהו טבעו.  לקטוע ולהרעיל כל צמיחה חדשה, לא תגיע

את הגרוע מכל וזה מה , לפתוח את ארץ הנפש הדלה ביותר.  האפילה ביותר ודורשת אומץ וחכמה

 ניתן לראות.  גסיסה ורצחנות, אשפה, דם, צחנה, אין לחשוש מרקבון, שמבטיח גידול בכח הנשמה

, חיוני להבין את הכח הטורף.  הנשמההדבר היחידי שקשה להחריבו הוא .  ולעמוד בזה ולעזור

 יקיצה מכניעהזהו תהליך . או טפש, חסר נסיון, תמים.  הקטלני כדי להפוך לבוגר שאינו פגיע

מחוסר אונים ואילוף בו נהרגים .  באפל ושפלמקנוניה של עירוב הנאיבי , "התנהגות יפה"מ

אדם לנישא מעם שעה " להפוך" עם הבטחות שוא בשקרחי .  והאדם נלכד כלואהדחפים 

לא , לברוח ולא להתעכב, להשיג עזרה, זהו לימוד כי יש מוצא ויש להתעורר.  שמתכננים לרצחו

  .להחמיץ ולהפוך לטבוח

, להשתנות.  זהו שיעור על חלקים של הטבעי שנרצחו או מתו ושועבדו והצורך לחזק את עצמנו

.  בהנעת החיים הפנימיים.  בפעולת הכח הלוחם, בנחישות, י חניכה עמוקה איך לעמוד בלוחמהזוה

מאמצינו והחיים סביבנו שעה שאנו אדישים מדי ובסכנה , משפחתנו, שאלת השאלות על עצמנו

 יצור קטלני ומפלצתי שפניו במסכה והבנתנו הרגשית של הנסתר ,אדם הרסני לחיינובבחירת 

 כדי "הכלי" ברא את ה"הקב.  בסוגי הדם: וגמאות למאבקי האנרגיה מתבטאתאחת הד. קלושה

  )יעקב-יצחק בן(. הינו דם סגולי, כהנים; Oסוג דם ".  מלכות"להשפיע על 

A :לוים ,B :ישראל ו-AB" ובעבר , סוג דם של מקבל בלבד.  נפוח" אגו" סוג דם המבטא ,"ערב רב

 כדי לקבל את "לדרוך על גוויות" ויהיו מוכנים ,"עגל הזהב"אלו שיצרו את " השור"בעידן 

" טלה= "דם , הדם מסמל אנרגיה גלמית שהנשמה היהודית לא יכולה לבוא עמה במגע.  מטרתם

הנתינה , הדם קובע איזון באנרגיות שלנו בין צד ימין. כוכב המלחמה, "מאדים"שליטת  = 44= 

הכדוריות האדומות ומכאן הקשר , והרצון לקבל לעצמ, הכדוריות הלבנות לצד שמאל, והאור

לכן מכיוון ,  חזק מדי,  רדיואקטיבי, קו איזון שלא ניתן להתחבר עמו ישירות".  לקו אמצע"

 מלאך וכמו חיהשהוא על קו בלי מימדים אדם יכול לעבור ממסגרת למסגרת ויכול להתנהג כמו 

  )1996" רפואה וקבלה ",המרכז לחקר הקבלה, מאיר ישורון(             . ורק לאדם תכונה זו
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שלא ככהן גדול האמור למלא .  פער עצום בין הנביא ובין עם ישראל, "דיסוננס"בכל הדורות קיים 

הסובבים , יחידה ובתוקף כך מהווה איום על המלך, הנביא מוזן ישירות מרובד נסתר, את המצוות

  .אותו והעם

בימים ההם אין מלך " נאמר המתח העצום התחיל עם מות משה ויהושע ועם השופטים עליהם

ואחר כך " ויגדל הנער שמואל עם יהוה"והמשכו בשמואל , "בישראל איש הישר בעיניו יעשה

".  דבר כי שמע עבדך"ויבא יהוה ויתיצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל ויאמר שמואל "

".  יםואתה עמד כיום ואשמיעך את דבר האלה"ועם בא שאול אמר לו " הראה"שמואל נקרא גם 

, ועתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם"למלכו , העם" משיח"שמואל מושח את שאול ל

אם תיראו את יהוה ועבדתם אתו ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי .  עליהם מלך' והנה נתן יהוה

גם עתה התיצבו וראו .  יהוה והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר בכם ובאבתיכם

הלוא קציר חטים היום אקרא אל יהוה ויתן קלות .   הזה אשר יהוה עשה לעיניכםאת הדבר הגדול

  "...ומטר ודעו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהוה לשאול לכם מלך

אך יראו את יהוה .  והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה"כאשר העם חרד שבו ומרגיע שמואל 

ואם הרע תרעו גם אתם גם .  יל עמכםועבדתם אתו באמת בכל לבבכם כי ראו את אשר הגד

  "...משוגע"ובהגדרה , בביזוי, מכאן ואילך נמצאים מרבית נביאי האמת בסכנה". מלככם תספו

וישאל את נפשו למות ויאמר רב עתה יהוה "אליהו הנביא נמצא בסכנת חיים למול המלך אחאב 

זה מלאך נגע בו ויאמר לו וישכב ויישן תחת רתם אחד והנה .  קח נפשי כי לא טוב אנכי מאבתי

ויאמר קנא קנאתי ליהוה אלהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל את מזבחתיך "... "קום אכול

ויאמר צא ועמדת בהר .  הרסו ואת נביאיך הרגו בחרס ואותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה

יהוה לא ברוח יהוה לפני יהוה והנה יהוה עבר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני 

"... ואחר הרעש אש לא באש יהוה ואחר האש קול דממה דקה.  ואחר הרוח רעש לא ברעש יהוה

דו משמעי הנע בין הערצה ללעג והשמצה , יחס דואלי, יחידה' על היחס לאלישע ראה בפרק ה

ים איש נבזה וחדל איש.  לא תאר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו"וכן אמר ישעיהו . קשה

מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם 

ואנחנו חשבנהו נגוע מכם אלהים ומענה והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלמנו עליו 

  ".ובחברתו נרפא לנו

חשבו מחשבות נשחיתה ואני ככבש אלוף יובל לטבוח ולא ידעתי כי עלי "את ירמיהו השליכו לבור 

ויאמר יהוה אלי שקר הנבאים נבאים ".  ..."עץ בלחמו ונכרתנו מארץ חיים ושמו לא יזכור עוד

בשמי לא שלחתים ולא צויתים ולא דברתי אליהם חזון שקר וקסם ואליל ותרמית לבם המה 

עצך לא כי אגיד לך הלוא המת תמיתני וכי אי) "לצדקיהו(ומכאן אומר הנביא ".  מתנבאים לכם

  ".תשמע אלי

ולא תנתן ביד האנשים אשר אתה יגור ' והצלתיך ביום ההוא נאם ה"ירמיהו נצל מטבח נבוזראדן 

הנביא "... נאם יהוה, כי מלט אמלטך ובחרב לא תפל והיתה לך נפשך לשלל כי בטחת בי, מפניהם

אם שוב "ו כאשר שואלים אומר ירמיה".   ארחה ומשאת וישלחהו"נצל מרב הטבחים הנותן לו 

לא יהיה להם שריד ופליט מפני הרעה "ואם למצרים " תשבו בארץ הזאת ובניתי אתכם ולא הרס

והייתם לאלה ולשמה ולקללה ולחרפה ולא תראו עוד את המקום "  ..." אשר אני מביא עליהם

לא יפלא איפוא כי זכריה הנביא נרצח אלא .  הנביא מואשם בשקר ולא שמעו בקול יהוה" הזה

" סימן"משמעיים לנביאים בכלל ובפרט -ליחסים הרב" מושג"ו" סמל", "סימן"ה רצח זה שהוו
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. בבית המקדש בירושלים, לדם בקדש הקדשים" סמל.  "בשל החד משמעויות של הרצח המתועב

הראשון , פרץ וזרח, במכלול היחסים והזרמים מאז נולדו תאומיה של תמר ליהודה" מושג"

בית דוד ועמו "עד שלמה המלך ואל " בית דוד" דורות 15מנה יצאו מ.  למלכות והשני לכוהנים

.  ה"המוסלמי והיהודי בשאלת בריתו של אברהם עם הקב, מתעמתים העולמות הנוצרי והיהודי

באמצעות תקשורת ותפיסה מורכבת ועמוקה זו מתנהל מאבק פנימי וחיצוני זה ברמת שונות 

חייב להגיע לביעור הרע מתוכו ומכאן " סגולה", העם הנבחר.  לאורך כל ההסטוריה היהודית

  .לאיזון אמיתי ולהכרה בחולשתו ועוצמתו

  )ט"תשנ, "י"ברכת יד", רב קהילת דמשק ומקובל, הרב יוסף יהודה דנא(
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  Viscum Cruciatum" הסנה הבוער"דבקון הזית 

  

  ).טפיל למחצה על ענפי עצים ובעיקר בארץ על זית(משפחת ההרנוגיים 

ויאמר משה אסרה נא ואראה את המראה הגדל .  ה הסנה בער באש והסנה איננו אכלוירא והנ"

: וירא יהוה כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסה ויאמר הנני, הזה מדוע לא יבער הסנה

".  ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא

  'פרשת שמות ב" שמות"    

בעיקר על זית אבל גם על עצים רבים אחרים כפי שמעידים ,  צמח טפיל למחצה-" סנה הבוער"ה

בארץ גדל בהרי . באירופה) Iscadorשם התרופה (ניסויים של חוקרים אנתרופוסופיים במרפאות 

  .הפריחה היא ענבה כדורית בצבע אדום, בגליל ובמישור החוף הדרומי, שומרון, יהודה

 אינו ניזוק והיה -ירושלמי אש שאוחזת בו " ענבי סנה משינקודו, ון ענבי הדסוכל השחורים כג"

.  מוהל וערבבו בשמן זית" מענבי הזית"הערבים הכינו .  ידוע לכאבים כלליים ולמחלת הסרטן

פירות הזן ברפואה האנתרופוסופית .   זני הצמח1400בעולם קיימים מעל . שהוא שמן יקר יותר

Viscum Albumר רודולף "במסורת רומא קראו לו מרפא הכל וכן בימי הביניים ד. ים הם לבנ

 השנה האחרונות אמתו 20- ב, ר איטה וגמן פתחו ממיצוי הצמח תרופה"וד) 1861-1925(שטיינר 

  :מחקרים אלו כי

י עיכוב יצור חלבוני תא והפעילו את מערכת החיסון " גרמו להרס תא עLactinsהלקטינים   .א

  . של הלקטיניםבאפקט אנטי סרטני

  . פגעו בממברנות התא והובילו להרס התא הסרטניToxinsהמולקלות הקטנות   .ב

הלקטינים מצויים בגבעולי הצמח .   הגבירו פעילות לקטינים על מערכת החיסוןAglotinin-I  .ג

 תכשיר Halixorבניסויים בחולות סרטן השד חולות שקבלו .  בעוד הטוקסינים בעלים

 וכן כאלו Iscadorוכן חולי סרטן קיבה שקבלו .  ו שיפור בהרשדותשמופק מהצמח הרא

באנתרופוסופיה משלבים .  עוריות- בזריקות תתHalixor-שקבלו טיפול משולב כימותרפי ו

... ההצלחות והכשלונות של מבנה האישיות, בין רפואה וריפוי באמנות להשלמת החיים

ללא שליטה לחוויה , משפיעים מבחוץהפנמת גורל והפיכתו מחוויה חיצונית של כוחות 

  .פנימית של בחירה היוצאת מהלא מודע אל תודעה מתבהרת והולכת

Viscum Album הזן המיוחד בדבקון מאתגר דרך טיפול שתפרץ את השקפת הרפואה הרואה בחומר 

בסיס למחלה וריפוי ותרחיב אותה להכרה באדם כאינדוידואל שגופו הפיזי משמש כלי לפעילותו 

יש בטיפול , במקום לדכא סימפטומים כברפואה המודרנית, כך שיוכל להבריא, חניתהרו

אנתרופוסופי נסיון לפנות למערכת החיסון באופן יחודי לכל אדם כך שכוחות המרפא לעולם 

בבחירות , בשאלת הלמה, בחרדה, לתודעה העצמית הערה יותר יופעלו להתמודדות בפחד, הרוחני

, צמח זה.  מודע- ביתרונות ובחסרונות של מבנה אישיותו המודע והלא,החיים ובהתיחסות לעתיד

ה לישראל הוא מהיותר נחקרים ברפואה "המסמל את הברית הנצחית בין הקב" סנה הבוער"ה

מדברת על חיבור גוף ונשמה , כמו בהומיאופתיה,  הממלכות4-רפואה המכירה ב, האנתרופוסופית

  .ללא הבנה והכרה בו אין הכרה ביסוד החיותי והמרפאש, אך ללא היסוד החמישי רובד היחידה

" כל האור, קולט השפע כולו"לפיכך גם בהומיאופטיה בהגדרת הממלכות בטבע נראה האדם כ

, מינרליים) 1(באנתרופוסופיה מוגדר הדומם .   אדם- חי - צומח - דומם :  ממלכות4ומוגדרות 
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) 1+2+3(עולם החי , כגוף אתרי חי) 1+2 (הצומח, כגוף פיסי בעל איכות ניתנת לשקילה ומדידה

חיבור זה , רובד זה.  כבעל מודעות עצמית ואגו) 1+2+3+4(כבעל מודעות ורגשות אסטרלי והאדם 

הרפואה האנתרופוסית שואבת מקורותיה .  )לשון הזהר, פרשת קדושים(הוא המהותי יותר מכל 

תמונה , י הגומלין  ביניהםקשר, העולם.  של האדם" שלמה"מתמונה , מהשקפת עולם רחבה

הרפואה והשימוש בטיפול ותירפיות , החינוך, האמנות, החקלאות, המיושמת בתחומי חיים רבים

הדבור הביוגרפיה פונים אל האדם , הציור, ברובן טבעיות והשילוב באמנויות התנועה

הרדומים בו ועוזרים לו להעיר בעצמו את כוחות החיים והמרפא "חושב ומרגיש , כאינדוידואל חי

  !.ה"אך בלי לחבור לכוחו של המרפא של הקב"

ויצא חטר מגזע יש ונצר משורשיו יפרה ונחה עליו רוח ... "חסר! המצוי בכל" הרובד החמישי"

  'ב-'א, א"ישעיהו י    " יהוה רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה

  ".'כי קדוש אני ה... "הרפואה והטוהרה והקדושה

" בבלבול"לחיה סרטן המצויה ".  סבתית"י הקבלה מתיחסת למחלת סרטן לדוגמא "ואה עפהרפ

חיים ומות בניגוד לתנועה קדימה שהיא , "עצירה"ו" תנועה", בתנועה לימין לשמאל, בו היא נעה

לא ברור מה שולט באיזון בקו אמצע בין ימין ושמאל .  בסרטן חיים ומות בו זמנית.  תנועה רצופה

, לכח המים, כיוון שכך חייב האדם להתחבר לימין.  בסרטן לא ברור מי שולט, חסד, יןשולט ימ

בגלל טבענו ורצוננו , כדי למנוע מחלה מחוייב במקוה, גם אדם בריא.   בכוונות מיוחדות" מקוה"ל

  .עלינו לפעול בעבודה רוחנית קשה בטבילה במקוה".  לקבל"
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  :סוד המקוה

נאמר כי כדי להעביר את ארבע מאות כיתות " חסד לאברהם"בספרו של רבי אברהם אזולאי 

  . ביצים5760: דהיינו,  ביצים144כל סאה מחזקת .   סאה40-יש צורך ב) אנרגיה שלילית(הטומאה 

, אין טהרתו אלא במים; אדמה; אויר; אש; מים  :וכיוון שהאדם מורכב מארבעה יסודות

  .המנקים אותו מכל צורת אנרגיה שלילית

; ו"די; י"וד; ד"וי; ו"יד; ד"יו( ערכיה 6 על פי צירוף 144= ה - ו-ה-י: האות יוד מתוךערכה של 

  .144כלומר ).  י"דו

עשרה שערים בהם נכנסת הטומאה הגשמית והרוחנית והם כאנטנה של אנרגיה : בגוף האדם

  . לגוף-שלילית 

.  2000: שנתורומז ל" והשבתי חיה רעה מן הארץ"תחיית וחידוש האברים קשור אף לפסוק 

, בכח מודעות המים: הטיהור המתקיים".  המקוה"העוצמה הגדולה מתמקדת אם כן במושג 

ובהם כח " ספירת חוכמה"שמקורם ב, מי החסד, המים") תחיית המתים"שהיא הבסיס גם ל(

הם אלו המזכרים את כוחות האופל ומאפשרים הסרת מחסום ומסכים שליליים וחידוש , הבורא

  .האדםמטאפיסי בגוף 

למהפך מונע דרדור וחולי והכוונה למעין של צמיחה , מהוה מנגנון לתיקון ביולוגי" מקוה"ה

  .מחדש
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,  תרופות מן החי- האיכות החשיבתית והתפיסתית -" הנשמה. "ג

  . אש-" גבריאל"המלאך 
  

ברא שבלול , אמר רב יהודה אמר רב כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא דבר אחד לבטלה"

מי שעקצו צרעה כותש זבוב ומניחה על הצרעה יתוש לנחש , ברא זבוב לצרעה) מורסה(ית לכת

ותמיד דעלה צריך לחכך אותה ולחפף אותה ורפואתה בנחש ) מיני שחין(ונחש לחפפית 

  "...שמרתיחים אותו בשמן זית ושפיו אותה וסממית לעקרב

  .ל"אלי בן דוד יבניאלי זצמשה יבני.'ב' דף עז עמ, מסכת שבת, פרק שמיני, פרק המוציא

  

סנונית על ... סממית על עקרב... יתוש על פיל... מפגיע על הרים... אימת חלש על גיבור... שכן

  )קלאריסה אסטס' פרופ... ("דם זכריהו הנביא... "נטרף... ראה ריקוד הטורף       ... חלבית על הלויתן... הנשר

ברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר ד: וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר אלהים"

  'מו', ב-'א, יא, "שמיני"          " זאת תורת הבהמה והעוף"...  ..."תאכלו

 וכן "לטמא" "הטהור"בין , המותר לאסור באכילהעוסקות בהבדל בין " ויקרא"כל פרשיות ספר 

יות אם תסתכלו בפרשה הזאת ובפרש"...מקראות גדולות " ויקרא"אמר רבינו בחיי בפרשת 

הסמוכות לה תמצאם מסדרות בסדור גדול ובכונה נכונה על סדר ארבע יסודות ממטה למעלה 

ע אש רוח מים עפר וכן סדרם "בשכבר ידעת סדור היסודות ממעלה למטה והוא סימן ארמ

 12:ארבע היסודות משמע חיבורים של עולם החי והתאמתו ל" ... שלמה המלך בספר משלי

 ..."ותצא אש מלפני יהוה ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבים  .י היסודות"האנרגיות עפ

     "כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ"... כד, יט" שמיני"

  ד"מ', יא" שמיני"    

, אויר, עפר :ובה ארבעה יסודות" אש"התרופות מן החי מיצגות איכות חשיבתית ותפיסתית 

; )אש(האריה ; )מים(הסרטן ; )אדמה" (שור"ה; )אש" (הטלה"לים בלוח השנה מסמ.  מים, אש

כולן .   אנרגיות מן החי4, )מים(והדגים ) אדמה" (הגדי) "אויר" (נשר"ועקרב ה; )מים(העקרב 

  .חיוניות להזנת הנשמה

ריכוז וקשיי , הפרעות קשב, ילדים ונוער עם פיגור שכלי, לבעלי חיים:  גישה-הערך הטיפולי 

היסוד כולל מוצרי חלב מן : הערך התזונתי. כלבים ועוד, צפרים, קשר עם דולפינים: ןלמידה כגו

נשמת ביהדות ידוע כי (עוף ודגים , מאכלים מן החי דוגמאת בשר.  ביצים, גבינות, יוגורט, החי

אכילתו .  והצדיק מתגלגל בדג" חסד= "המים .  אדם צדיק יורדת למים לצורך תיקון קל

ברפואה . לרפואה" החי"כן ידועים איברים מן ).  צדיק שלא על מנת לחזורמשחררת את נשמת ה

, מהן מחלות נפש: מהווה מקור חיסון למחלות רבות לדוגמא" 3אומגה ", שמן הדג, האלופתית

, באסיה: ברפואת המזרח.  וכן ידועות תרופות מן החי דוגמאת החזיר והקרנף.  מחלות לב ועוד

  . ימוש נרחב בעצמות בעלי חייםהאינדיאנים עשו ש, באפריקה

  ...מזון המלכות ועוד, הדבש והפולן, פרופוליס, רעל דבורת הדבש: בהומיאופטיה

, ארס הנחש, דיונון, דיו תמניון, קרפדה, צרעה, זבוב אספמיה ספרדי לכוויות וכן תרופות עכביש

  .סחוס כריש ועוד, הנחש נחוש הראש,  הצפע הצהוב

לטיהור הלת " שופר"ביהדות השתמשו ב. וחיות, עורות, חדק פיל, ייםמן החי שינ" במוצרים"גם 

  ט,בהר סיני , "ויקרא"   ".וקדשתם את שנת החמישים שנה.  להעברת שופר בכל ארצכם".  האדם
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, )אדרנל(כן קיים שימוש גם באיברים שמקורם בגוף אדם דוגמאת מיצוי בלוטת יותרת הכליה 

ולוגיים נגועים בגורמי מחלות כמו מיצוי רקמה נגועת מיצוי בלוטת התריס וכן מאיברים פת

  :התנקות פנימית:  על פי משמעותו" הנשמה"ואולם יש להבין את רובד , שחפת

מטרתו היתה במודעות תרופתית כאמצעי מניעה , תהליך הקרבת הקרבנות מן החי בבית המקדש

קצר .   לניקוי קצריםבעל החיים שמש כאנטנה מושכת אנרגיה.  נגד מחלות בחשיבה ובתפיסה

כדי להחיות את , הרופא הגדול במודעות נכונה= במשמעות של חטא אותו נקה הכהן הגדול 

  .כדרך כל מערכת ביולוגית ובכך תקן הכהן את עולם החי, המערכת הנרקבת באין לה המשכיות

מסופר רבה של דמשק עליו ,  עולה מסיפורו של הרב דנא-" נשמה"כוחם של צדיקים עצום ברובד 

הרב לא הגיב בזמן ".  יין"כי בעיירה זחלה שבלבנון לעג לתפילתו איש לא יהודי בעל מפעל 

הרב פנה לדרכו .  האיש כיוון לרב רובה והרובה לא ירה.  כ השיב לו דברים בוטים"התפילה אך אח

.  המתרחשת ברובד זה" ללוחמה"מכאן הבנה .  ועדים ספרו כי באותו לילה עלה המפעל באש

מלחמת מנהלים " כהני סת"פרעה ויועציו , המצרים,  בולטת בעשר מכות מצריםחמת מחשבותמל

ה הוציא את הצפרדעים ממקום "הקב.  לדוגמא מכת צפרדע.   ה ומובסים" כנגד הקב"גוג ומגוג"

עדי , והכו במצרים מדה כנגד מדתם"העלה אותם על היבשה  למעלה מדרך הטבע , חיותם במים

הצפרדעים שעלו מיד לאחר מכת הדם ביאור ובנחלי המים נכנסו בכל והראו ".  לעשות רצון קונם

  .ה שולט בם"הקבלמצרים שעם כל חכמתם וידיעתם 

כולן כדי להמחיש כי , כולן מכות מן החי, מכת ארבה, מכת דבר, מכת ערוב, וכן במכת כינים

ה " להגאל בא הקבכדי למנוע תקוה מישראל, מצרים שחשבה עצמה מנהיגה בידיעות הכוכבים

  ח"תשנ,  מנשה מנחם-" אהבת חיים"      .והוכיח כי הכוכבים הם נבראים בלבד

ילחם לכם ואתם ' ה", "סודות מן החדר האטום"על כך כתב משה שלום ב, וכן במלחמות ישראל

ב "מלחמת ארה ("ונהפוך הוא"מלחמה בכח חשיבה בה מתרחש , מלחמת גוג ומגוג, "תחרישון

של אדם בעצמו ובסביבתו מתוך : ברובד נשמה" החי"רור כי טיפול ברובד מכאן ב).  בעירק

  ".ישועת השם כהרף עין"או אז , ה"מודעות חשיבה לשורש נשמתו לחיבור לקב

ארס דבורת ,  אדם מרגיש מורעל-  Lachesis -ארס הנחש ": האש"בכל התרופות מן החי בולט יסוד 

  . לכוויות- Cantharis -וב ספרדי זב, בצקת, לחות,  ריריות- Apis Mel -הדבש 

על האדם לעשות תשובה " באים היסורין" כאשר על האדם .  דכאון וכעס ועוד-  Sepia - דיו תמנון 

  "...'נחפשה דרכנו ונחקור ונשובה עד ה"

החייתי והאפל בטריטוריה ולהגיע , הטורף הטבעי של הנפש, על האדם לזהות את היסוד הרעיל

להתעמת בטבע " יוכיח' את אשר יאהב ה"ן ולעמידה על הרגליים וכן לחקר המסתורי, לעימות

רעב , שריפת אוצר, כח זקן, חיים שערכם הופחת, לזהות מלכודות ופתיונות רעל, החיים והמות

העמדת פנים .  נסיון לנהל חיים חשאיים, פגיעה באינסטינקט הטבעי תוצאת השבי, הנשמה

, התסביכים, הבעירה הפנימית, זיהוי הזעם והסליחה. נירמול הלא נורמלי, ונסיון להיות טוב

התרופות מן החי . אבדן האנרגיה, העייפות, הכח המנוצל לרעה, האיזון בין הזיהום והטיהור

 .לגונן על הזמן, ליצור, להגיב, להתמקד בתוצאה, לגבש כוונה, למצא חבוי, מטרתן לסייע בדרך

על כל כוחותיו וגיבושו " העצמי"לאבחן את , תהלהט והריבונות לבנות צלילות וזכו, השייכות

  ".אחד"ל
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  Lachesis נחש הלכסיס -ארס הנחש 

מתח קדם , הסמקה חמה ודכאון, גלי חם, בעת הפסקת מחזור, )בצד שמאל(בתגובה לכאב גרון 

 כחוסר יכולת לסבול מלבושים "כמורעל"אדם מרגיש ) מוקלים בזרימה(כאבי מחזור , וסתי

מאחרי , וורקוהולים, יצירתיים, צברנים, בוש גוף הדוק לבני אדם אינטנסיבייםחונקים בצוואר ול

חולים , המעונינים בפילוסופיה ופאנטיות דתית, מיניים מאוד, קנאיים, פרנואידים, פגישות

, מחלות לב, מגנבים, מפחדים ממקומות סגורים, קלסטרוביים, באסטמה מאחרים ללכת לישון

ורידים , אי ספיקת לב, ונפוח, התרופה מאופינת בצבע כחול פנים.  סרטן וסופות ברקים ורעמים

במצב הנפשי קנאה .  זיהומים קשים ודלקת ריאות, וכיבים כחולים מדממים ונרפאים בקושי

שפיות אי , דיבור איטי, פטפטת וסטיה מקו חשיבה או התקשות בדיבור, וחשד שמנסים להרעילו

 בניגוד לרצונו עם "בשליטה על אנושית"נמצא , מאהחולה מרגיש חוטא וט, בעלת גוון דתי

, "ארור אתה"בבראשית , בתנך מופיע הנחש פעמים רבות. הפרעה בחוש זמן ורגישות לרעש

רוח .  בחשן בהיפוך אותיות, "ניחושים באוב"מלשון , "למטה בכפו"במצרים אשלית הנחש ההופך 

  .'תהילים קמ "חת שפתימו סלעשננו לשונם כמו נחש חמת עכשוב ת"הטומאה מודבקת אליו 

ל מרמז "בעברית הרכבו של נחש לפי חז.  באלבם' ק מתחלפת בח, ק.נ. שSnake, ש.ח.באנגלית נ

,  שן מסמלים את כח הטומאה דבר המתבטא במשמעות צורתם וביטויים- שארסו ח בין שניו 

 )נחשת, קב ערך נחשדקהילת יע( על פי הסוד לנחש היא מתכת שמתיחסת שנחשתואולי זה פשר הענין 

וישלח יהוה בעם את הנחשים השרפים "מנחושת , כפי שראינו אצל משה רבינו שעשה נחש

ויעש משה נחש נחשת וישמהו על נס והיה כל הנשוך "... וינשכו את העם וימת עם רב מישראל

כפי שנראה משמותם הזהים ) ט, חקת, "במדבר(" ."והביט אל נחש הנחשת וחי... וראה אתו וחי

' עמלק נמשל לכמה חיות ראה זוהר חלק ג(. ק, הקרובה לביטוי הקוף,  קופרCopperהיא , נחשת, באנגלית

הן הקודמות , האותיות קס.  נחש מצד ישמעאל,  ימין ושמאל"הרע" והיותו  כולל את כל )'א, ד"קכ

 Caseית  אותיות אלו ביטויין באנגל,מקום יניקתו של הרעלאותיות רע בסדר האלף בית ללמד על 

, ס,מה שמביעות האותיות ק, פירושה תיק או ארגז המסתיר בעד הדברים הפנימיים שבו, קס

  ;ליוון ומתייחס ירוקנחשת שצבעה = אדם בעל מצח נחשה . סמך

  ).ארבעת המלכויות  (; השחור למלכות אדום-הברזל ; הלבן לפרס= הכסף ; לבבל האדום -הזהב 

צבעה הירוק , כנחש כנגד ישראל עזות מצח ואכזריות  מסמלת כמו הנחש והנחושתיוון  . א

  .חמצון נחושת הנעשית ירוקה, האוירמתיחס ליסוד 

י ,ר,ק= ק ,ר, ישמשמעותה רפש ולכלוךצבעה הירוק מרמז על מהותה האמיתית של יוון   

  ).ר,אותיות ק(פורקת עול שמים בדומה לנחש ולעקרב , לטומאהרמז 

) 'שער ב' חיים ויטל פרק א'  ר-שערי קדושה  ( ויהירותבגאוהיסודה , באש שורשה בבל  .ב

  .זהב, העולה מעלה וצבעה אדום

  .הלבן,  לה שייך צבע כסףהתענוגות והכיסופיםשורש , מים ששורשה היה בפרס  .ג

מרמזים ) זלפה לאה, רחל, ראשי תיבות בלהה(ברזל , בכלי נשק, בעפר ששורשה אדום  .ד

דגל איטליה צבעיו (החלה ברומא .  ולט את כל הצבעיםצבעה שחור ק, למידת מלכות כוללת

גילוי עולם , בקבלה מכונה מלכות זאת).  המלכויות הקודמות3- ירוק מורכב מ, לבן, אדום

        . רמז לספירה השביעיתThatהחומר 

  ג"פ תשמ"דרא,  הרב מתתיהו גלזרסון- שורש כל הלשונות -לשון הקודש 
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  Apis Mellifica" רעל דבורת הדבש"

  

, מתחים, כאבים, השתן. תלונות מ, דלקת שתן, אבעבועות, פריחה, תרופה זו נתנה לעקיצות

  . בדלול הומיאופתי-כאבים השורפים בעת הבליעה , נקעים ושברים

ויהי איש אחד " ..."צרעה: "שם המקום: רעל דבורת הדבש מוזכר בספור שמשון באמצעים שונים

נזיר אלהים משסע , שמשון, הנער".  עקרה ולא ילדהמצרעה ממשפחת הדני ושמו מנוח ואשתו 

וירדהו אל כפיו ", עדת דבורים בגוית האריה ודבש"כ רואה "ומספר ימים אח" כשסע גד"אריה 

וילך הלך ואכל וילך אל אביו ואל אמו ויתן להם ויאכלו ולא הגיד להם כי מגוית האריה רדה 

  ".הדבש

".  מהאכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק" בדומה גם החידה לפלישתים מנוסחת על עקרון דומה

בין צרעה "גם קבורתו של שמשון מחברת ".  מה מתוק מדבש ומה עז מארי"כאשר מתגלה הסוד 

לא .  את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך"ה שולח "הקב".  ואשתאל

  ".השדהאגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית 

  .שאנו מסתירים ולא מודים מכיוון - י הרפואה הקבלית "כל המחלות עפ

.  מחזקים את המערכת החיסונית" אנרגיה שלילית"מ,  גם על העבר-כאשר מתנקים ומזדכים 

בשחיטת קרבנות . ביום כיפור" כפרות"והקשר להקרבת קורבנות ו" האור"מכאן וידוי מוחלט עם 

 בבעל החיים קיים אור אינסוף -" כקרבן"צנור , "החי"קון כל עולם בעלי חיים שנבראו ככלי לתי

  .שחייב לחזור לאין סוף

והנה ידו מצרעת "שמיני ספר ויקרא מוגדר כנגע טמא על פי תורת המצורע ' פ" הצרעת"גם נגע 

ממהרות ובעלות קשרי משפחה חזקים כך ניתנת , כמו הדבורים הנחשבות לעסוקות" כשלג

, )צד ימין(לילדים הסובלים מכאבי בליעה , עוקץ והתנפחות בגוף, אדמומיות, ההתרופה בעת שריפ

, בדרכי השתן, התרופה מיועדת להשפיע על העור והריחות בגרון .  יובש בעת חום והרעה מחם

נפיחות עם , מלווה אדמומיות, גירוי וכאב בעור, י צריבה"מאופינת ע.  בכליות ובמעטפת הלב

כעס . במצב הנפשי עצבות ויאוש תוצאת פחד וקנאה, יעה מלווה אי שקטרגישות יתר לנג, בצקת

  .דכאון ונטיה לבכי, או עצב

כדי להביא . כפי שהוקרבה בבית המקדש.  בשחיטה יש לכוון על זה ולקבל מאותה אנרגיה גבוהה

שחבר את האנרגיה , וריפוי לעולם הכהנים בלבד יכלו לאכול מסוג מסויים של הקרבן, כח, אור

  ".ה"בלק

  



60  
  
 
, תרופות המדבר,  האיכות האלקטרומגנטית באדם- " החיה. "ד

  "המים" = "מיכאל"המלאך , ההלה

  

, מידע משפחתי). ' ש6000בן (לוח השנה העברי : י אמצעים גלויים וסמויים"החיבור נעשה ע

אורח חייו והאנרגיות , מקצועו, הוריו, אותיות שם אדם, תזונתי, גלגולי, תורשתי, סביבתי

  . כברית עולם-" ברית המילה"כמו גם , הבנת סוג הדם.  ונותהש

  ":שיר השירים"מאמר 

קבלנו את הדרך הטובה ביותר לחיבור " שיר השירים"ביום בו נתגלה , בירושלים, בבית המקדש

רפואת :  קבלנו את כל סודות הרפואה" בקדש הקדשים", "שיר השירים"באמצעות " חיה"ברובד 

  .החיה וחיבור ליחידה, הנשמה, הרוח, הנפש

שיר "כתב כי שלמה המלך חבר את " שיר השירים"רבינו אברהם אבן עזרא בהקדמתו ל

החל מדור , ובו סוד סתום וחתום לכל הדורות מאברהם אבינו עליו השלום, השירים ברוח הקדש

בגאולה שלמה ובתקון עולם , עד חזרת ישראל מכל הגליות לאחר מלחמת גוג ומגוג, הפלגה

כל הרפואות שבעולם מרמזים ... אשר אז ישראל הם לפנים ממלאכי השרת, ות שדיבמלכ

והוא מועיל לכל מי שזקוק לרפואה או לאיזה ישועה שהוא יכל " שיר השירים"וכלולים ב

, מנחם מנשה, "אהבת חיים ""...להפקד בברכת ישועה ורחמים על ידי אמירת שיר השירים

  .ח"תשכ

חי ומדבר ובמדבר יש בו עוד , צומח,  דומם- חלקים ' שהעולם נחלק לדכוחות ) 70(' א מונה ע"הגר

קונטרס שבעים כוחות  - עצות והדרכות ..." ושכל המעשה .  כוחות נוספים שהוא השכל העיוני' ב

, האדמה, היסוד הפיזי, "הנפש"רפואת   )א...: (א מלכותיך"תשנת תנש, "א"האדם להגר

היסוד , "הנשמה"רפואת ) ג(;  הצומח, האויר, גשיהיסוד הר, "הרוח"רפואת ) ב(;  הדומם

; המדבר, המים, היסוד האלקטרומגנטי, "החיה"רפואת ) ד(;   החי, האש, החשיבתי והתפיסתי

  .הנסתר, היסוד האתרי, "היחידה"רפואת ) ה(

 בירור הרע מתוך - "הבירורים"עבודת . 'על פי הקבלה ובהקבלה לרפואה שתי דרכים לעבודת ה

נסתרות להויה "הן ה, ה,בירור קפדני אותו מיצגות אותיות י, Fission, ליך ביקועהטוב בתה

י "הן עפ, ה,אותיות ו, חיבור ואיחוד, Fussion,  תהליך של היתוך-  "היחודים"ועבודת ". אלקינו

כדי להביא את קטבי המציאות באופן מאוזן לכח , "והנגלות לנו ולבנינו עד עולם "ט"הבעש

  .מאחד

כלל מעשה בראשיתו כלל סוד : כלולים בו אימת השכינה וגודל הקדושה"... יםשיר השיר"

מעמד הר ,  הדברות10! יציאת ישראל ממצרים והשירה שעל הים! כלל גלות מצרים! האבות

ביום ). שאז כתבו שלמה(הליכת ישראל למדבר עד כניסה לארץ ובנית בית המקדש , סיני

מה שהוא ומה שעתיד , כלומר מה שהיה: נה לארץשיר השירים בו ביום ירדה שכי"שנתגלה 

  ".שיר השירים" הכל ב- ' להיות אחרי תחיית המתים עד היום השביעי כאשר יהיה שבת לה

בחיבור מיוחד מקדש , "בראשית"בתהליך ארוך המתחיל ב, פ"על פי המתואר בתורה שבכתב ובע

ין שני הכרבים אשר על ארן ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מב"...ה את בחיריו "הקב

  "...העדת את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל
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ויאמר יהוה אלהים הן האדם "' ג" בראשית"הכרבים נזכרים לראשונה ב".  שמות"ה "תרומה כ' פ

. ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם-היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע  ועתה פן

ויגרש את האדם וישכן מקדם .    לעבד את האדמה אשר לקח משםעדן -וישלחהו יהוה אלהים מגן

  "...עדן את הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים-לגן

ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך "... ה"שלמה המלך מגיע לאיכות הגבוהה ביותר בקשר לקב

 אלהים אליו יען אשר שאלת את ויאמר.  להבין בין טוב לרע כי מי יוכל לשפט את עמך הכבד הזה

הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עשר ולא שאלת נפש איביך ושאלת לך הבין 

הנה עשיתי כדבריך הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך .  לשמע משפט

כמוך איש במלכים וגם אשר לא שאלת נתתי לך גם עשר גם כבוד אשר לא היה .  לא יקום כמוך

ויקץ .  ואם תלך בדרכי לשמר חקי ומצותי כאשר הלך דויד אביך והארכתי את ימיך.  כל ימיך

שלמה והנה חלום ויבא ירושלים ויעמד לפני ארון ברית אדוני ויעל עלות ויעש שלמים ויעשה 

  'ג', א" מלכים"                ". משתה לכל עבדיו

הנה אנכי שלח מלאך "... א"מלאכי גמר:  שונים מהםה הועבר מדור לדור באמצעים"החיבור לקב

השמר מפניו ושמע בקלו אל תמר בו כי .  לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי

כי אם שמע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר ואיבתי את .  לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו

  "שמות", ג"כ" משפטים"' פ              ..."כי ילך מלאכי לפניך".  איביך וצרתי את צרריך

.  ומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד..." באבני חשן

והטור הרביעי תרשיש ושהם .  והטור השלישי לשם שבו ואחלמה.  והטור השני נפך ספיר ויהלם

ם עשרה על שמתם והאבנים תהייו על שמות בני ישראל שתי.  וישפה משבצים זהב יהיו במלואתם

  "שמות", ח"כ" תצוה"' פ        .  פתוחי חותם איש על שמו תהיין לשני עשר שבט

ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר ..." ה"במראה הקב

  "שמות", ד"כ" משפטים"' פ    "... ואל אצילי בני ישראל לא  שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו

,  מודעת אינטלגנטית של סדר ושלוה- חיובית אנרגיה: החיבור באותות באותיות העבריות יוצר

טוב " עץ דעת"מודעת של חושך וחיבור ל.   שליליתאנרגיה: אור וריפוי ולצידה, "לעץ חיים"חיבור 

לעם ישראל בארץ , אנרגיות אלו השפיעו הגנות ושפע לבית המקדש בירושלים.  ורע ותוהו ובוהו

 מאבקים ותנועה לצרכים שליליים בתקופות -או לחילופין , ישראל ולאומות העולם בימי שלמה

שהכניס שלמה את הארון לבית , יום חנוכת בית המקדש, היום היקר ביותר.  השונות לפני שלמה

שיר זה אמר שלמה כשבנה את בית : וזהו שנאמר במדרש"מלא את הבית ' קדש הקדשים וכבוד ה

 לענין הכרבים שפנו זה אל זה באהבה וירדה השכינה לעין כל ולכן קרא לשירו שיר המקדש ונרמז

וכן נאמר בזהר חדש בשעה שבנה . ה לכנסת ישראל"ונעשה בחינת נישואין בין הקב... השירים

מ שהיו מבקשים "שלמה את בית המקדש ונשלם העולם התחתון כמו העולם העליון ונאמר בביה

שבשאר המגילות יש פשט ויש סוג רמז ודרש לא כן בשיר .  "הורא מעליאשם גם על בריות גופא ונ

אלא נשאר בלבושה , שיר השירים קדיש קדשים שאין לה פשט"... "השירים שגם הפשט הוא סוד

  "...הדק שהוא קדש הקדשים ולא היה העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים

לאותיות " שיר השירים" את האותיות ב"מחלק) "1886-1955(רבי יהודה אשלג , י אשלג"האר

כולן לבנין בית .  ת,ר,ס,נ,כ,ח,ה,ד,ב": נקביות"ש ולאותיות ,ק,צ,פ,ע,ם, ל,י,ט,ז,ו,ג,א": זכריות"

  ...זכרי ונקבי... כלומר חיבור זוגי... כלומר התחילו והבנין נבנה לבד" אבן שלמה"המקדש ב



62  
  
 
, קושט, כרכום, שבולת, קציעה, מור, הלבונה, החלבנה, הצפורן, הצרי: א סמני הקטורת"י

 "קטרת סמים", מעשה הקטרת.  מהווים סוד רוחנייין קפריסין ומלח סדומית , קנמון, קילופה

קח לך סמים נטף ושחלה , ויאמר יהוה אל משה" "לא תעלו עליו קטרת זרה.  "מורכב ועמוק

  ).בהעלותך(    ...) יא סמנים היו בה: מעשה הקטורת, בפרשת הקטורת: ראה. (וחלבנה

ועשית איתה קטרת רקח מעשה רוקח ממלח טהור קדש ושחקת : "סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה

  "  ממנה הדק ונתתה ממנה לפני העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשם תהיה לכם

  לו- לד, כי תשא, "שמות"          

קבל בעת ההריון ובטיב פנימי של אמו התלוי באהבה ש) אנרגיה(כשם שלתינוק בעת היולדו אור 

שאנרגיה : כדי, האור המקיף מיד עם היולדו"כן רבה חשיבתו של האב לשמירה על , תזונת האם

הלבונה הקשורה להגנת האב מרמזת על הגנת המלך כאב על עמו מפני .  שלילית לא תפגע בו

-דושכאשר המלך קרוב לק, הוא האור המקים, ה"פגיעות וחולשה חיסונית וכן על הגנת הקב

  ללבונה תפקיד חיוני  במערכת ...האור המקים משפיע שפע והגנות על עם ישראל...  הוא-ברוך

  ) יעקב-יצחק בן(         .  הקטורת המגינה אם כן על נקיון ההלה ועל היכולת ההשרדות והקיום

רת כי הקטו. מי שדין רודף אחריו הוא צריך לקטורת ולשוב לפני אדוניו, בוא וראה: איתא בזהר"

א אורות הקדושה המחיים את "א הסממנים הם כנגד י"י. היא עזרה שיסתלקו הדינים ממנו

א סממנים נדחין הקליפות "על ידי אלו הי. וכאשר נעלה אותם למעלה ימותו הקליפות, הקליפות

ואנו מסלקין משם אותה הנקודה אשר היתה מחיה אותם ולכן  כיון שהקדושה והחיות שבהם 

וזה סוד למה הקטורת מכפר על הנגף ומבטלו והטעם ,  שארים הם מתיםאז נ, מסתלק מהם

  א"ט ע"ויקהל רי" זהר"     ".י כך אין בו כח להמית"שהקטורת ממית את מלאך המות וע

  )כתר(צרי 
  )בינה(קלופה           )חכמה(קושט       

  
  )אור מקיף(לבונה 

  
  )גבורה(קציעה           )חסד(מור       

  
  )פארתת( שבולת נרד               

  
  )הוד(קנמון           )נצח(כרכום       

  
  )יסוד(צפורן       

  
  )מלכות(    חלבנה         

  

  : ן נזכר במספר מראי מקום,ב,ל: השרש העברי

וישם דרך שלשת ימים בינו לבין יעקב ויעקב רעה את צאת לבן הנותרות ויקח לו יעקב מקל לבנה "

        ".  ן אשר על המקלותלח ולוז וערמון ויפצל בהן פצלות לבנות מחשף הלב

  ז"ל- ו"ל, ויצא ל, "בראשית"        

ויקם אדם לרדפך ולבקש את נפשך והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים את יהוה אלהיך ואת "

  " נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע

.  ויהי בבקר בצאת היין מנבל ותגד לו אשתו את הדברים האלה וימת לבו בקרבו והוא היה לאבן"

  ח"ל-ז"ל, ה"כ', שמואל א        ".ה כעשרת הימים ויגף יהוה את נבל וימתויהי



63  
  
 

כוחה של פרס בתאוה ובכיסופים ליסוד התאוה .  לבן הוא נבל בגלגול נשמות ובהיפוך אותיות

וויס הוא , באנגלית ובגרמנית מים הם ווסר.  קשור יסוד המים שגם הוא ביסודו לבן ומתכת הכסף

ריבוי מה הוא , יסוד המלה מים במלה מה.   הוא מיםWhiteוטר ולבן ו, Waterלבן וכן באנגלית 

החיים כפי נוסחאת המים , ליסוד החמצן' אותיות מים רומזים למים והי. ללא צבע וצורה, מים

H2Oיהוה' בתורת הסוד ארבעת מילויי  שם ה.  היא קווה" מה"וכן .   וכן בשפה הלטינית אקוה :

, אצילות כנגד ארבעה עולמות עפר, מים, רוח, אש: נבראו יסודות בארבעתם ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"ע

מכאן קשר , הא, ואו, הא, המים נבראו בצרוף מה הנבנה ממילוי יוד.  יצירה עשיה, בריאה

  .רעיון שנלקח לשפות רבות, למים" המה"

לית  אויר באנגair, וכך יש להסביר את קשר יסוד הרוח האויר לעולם בריאה שבמרכזו אותות אויר

עולם עשיה צרוף יוד הה וו הם .  לאור מרמזת על תוספת יסוד מסוים שהפך אור לאויר' ותוספת י

  . שמשמעותה בית BE המביעה קיום וכן BEEN כשם בן מרמז לבנין 52שווה 

 = 444=מקדש"בגימטריה , "כי נזר שמן משחת אלהיו עליו אני יהוה" מקדש אלהים -המקדש 

ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה ... ר להעלת נר תמידכתית למאו" זית זך"שמן 

  ".  לפני יהוה תמיד מאת בני ישראל ברית עולם, ביום השבת ביום השבת יערכנו. אשה ליהוה

  ט-'ח-ד"כ', ג-ד"כ, ב"י-ג"כ, אמר, "ויקרא"

, "לותמר ואה", "הר המור", "מקטרת מור", "צרור המר", MUSKהמור לדעת רבים הוא בושם 

  ")שיר השירים (""די נטפו מור"י, "אריתי מורי"

, "קשר"וכל הסימנים קושרים ) ם"רמב" (שהוא שרף אילנות בערי יוון וריחה קשה"החלבונים 

מלח -"הדומם).  "אדם" (מדבר"ועד ) נפש" (דומם"בין כל המדרגות בין " קיטרא"בארמית 

 - " הוד"הקשור לספירת , רופא גדול = "כהן גדול"רוב הסימנים והאדם הוא -והצומח, סדומית

  .אהרן ומחבר מדרגות לשורשן העליון

 10" = עץ חיים"החלבנה קושרת אפילו רשעים שבתוך עם ישראל עם סממני הקטורת באחדות 

עליונות וכל מי שמריח בו ' תחתונות לג' כלומר משמשת אחדות בין עולם ז.  אחד+ ספירות 

ולא יהיה לו אלא לב אחד , הזוהמה והטינופת של יצר הרעעוברת ממנו , באותו עשן הקטורת

  .הקדוש" הזהר"              ".  לאביו שבשמים

 צמחי מדבר יהודה ובהם - מני קדם ועד היום - " החיה"בין הצמחים היותר ידועים לטפול ברובד 

מפתחים הצמחים תכונות רפואיות יחודיות באיכות הגבוהה בהרבה " קשה"בגלל אזור הגידול ה

  ")עשבי קדם"ראה חברת (                   . באופן טבעי וטהור, ל הידועמכ

במערכת העצבים הלא רצונית ) נגד פטריות וחיידקים(פעילות השמנים בתחום האנטיביוטי 

  ).'תפקוד מערכת עיכול נשימה וכו, טונוס שרירים, וויסות תהליכים פנימיים כגון לחץ דם(

בעיות (הרביה . והשפעה על מ) אלרגיה ואסתמה" מיתון", נגד נגיפים(בהשפעה על מערכת החיסון 

דרכי , הרכבי שמנים אתריים מהווים גורמי איזון למערכת טיפול בבעיות עור). הורמונליות

כל אלו איכויות רפואיות בעלות כח ) טיפול בטפילים, ניקוז רעלים(הנשימה ומחלות פנימיות 

  .ריפוי בשימושים שונים וללא תופעות לואי
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" הכתר", צדיק נסתר,  האיכות האתרית- הנסתר - " היחידה. "ה

  חיותי, כח מרפא, ה"חיבור לקב

  

  אלישע בן שפט

  : פיזי בתפילה מודעת ומכוונת מיוחדת על דרך תורת הסוד-הסרת מסך מטא

וימצא את ... ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשח לנביא תחתיך... ויאמר יהוה אליו..."

עשר צמדים לפניו והוא בשנים העשר ויעבר אליהו אליו וישלך - וא חרש שניםאלישע בן שפט וה

  'כ- ו"ט, ט"י', מלכים א                ..."  אדרתו אליו

ויאמר אלישע ויהי נא פי שנים ברוחך אלי ויאמר הקשית לשאול אם תראה אותי לקח מאתך ..."

ב אש וסוסי אש ויפרדו בין ויהיה המה הלכים הלוך ודבר והנה רכ.  יהי לך כן ואם אין לא יהיה

שניהם ויעל אליהו בסערה השמים ואלישע ראה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשו ולא ראהו 

  'יג-'א', ב', מלכים ב                  ..." עוד

כאשר אדני ראה והמים רעים והארץ משכלת ויאמר קחו לי צלוחית "... "ויכה את המים ויחצו"

ויצא אל מוצא המים וישלח שם מלח ויאמר כה אמר יהוה .  חדשה ושימו שם מלח ויקחו אליו

רפאתי למים האלה לא יהיה משם עוד מות ומשכלת וירפו המים עד היום הזה כדבר אלישע אשר 

מה לי ) יהושפט בן אסא(ויאמר אלישע אל מלך ישראל ..." "ויקללם בשם יהוה... עלה קרח". דבר

  ).עזובה בת שלחי ("...ולך לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך

ואשה אחת מבני הנביאים צעקה אל אלישע לאחר עבדך אישי מת ואתה ידעת כי עבדך היה ירא "

לכי ומכרי את השמן ושלמי ... ויעמד השמן... את יהוה והנשה בא לקחת את שני ילדי לו לעבדים

  "..את נשיכי ואת בניכי תחיי  בנותר

וישכב על הילד וישם פיו על .. בן אין לה... עלינו תמידהוא עבר ... איש קדוש... ויעבר אל שונם"

  ...ותשא את בנה ותצא... פיו ועיניו על עיניו וכפיו על כפיו

ויאמר קחו קמח וישלך אל .  והמה צעקו ויאמרו מות בסיר איש האלהים ולא יכלו לאכל..."

  ..."ולא היה דבר רע בסיר... הסיר

אלישע מלאך לאמר הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן ) םלנעמן שר צבא מלך אר(וישלח אליו ..."

וצרעת נעמן ... העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים וכרמים"... ..."וישב בשרך לך וטהר

  "...תדבק בך ובזרעך לעולם ויצא מלפניו מצרע כשלג

ואת .. ויאמרו בני הנביאים אל אלישע הנה נא המקום אשר אנחנו ישבים שם לפניך צר ממנו..."

ויצף ... ויאמר איש האלהים אנא נפל. הברזל נפל אל המים ויצעק ויאמר אהה אדני והוא שאול

  "...הברזל

בחדר ) מלך ארם(כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר ..."

תפלל וי... ויקפידו על העיר וישכם איש האלהים לקום ויצא והנה חיל סובב את העיר... משכבך

כי שלח בן המרצח הזה )... "בעת הרעב... (והנה ההר מלא ססים ורכב אש סביבת אלישע... אלישע

  ..."ויאמר הנה זאת הרעה מאת יהוה מה אוחיל ליקוק עוד... להסיר את ראשי

  "...מדוע אדני בוכה ויאמר כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל רעה..."

ואבד כל ... יהוא בן יהושפט בן נשמי... קח פך שמן... ביאיםואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנ..."

  "...בית אחאב
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כה אמר יקוק ... הזה אלך ויאמר אתם ידעתם את האיש ואת שיחו) אלישע(מדוע בא המשגע ..."

  ".משחתיך למלך אל ישראל

.  וימת אלישע ויקברהו וגדודי מואב יבאו בארץ בא שנה... ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו"

ויהיה הם קברים איש והנה ראו את הגדוד וישליכו את האיש בקבר אלישע וילך ויגע האיש 

  א"כ,ג"י',עד מלכים ב          בעצמות אלישע ויחי ויקם על רגליו 

לאמר ) אלישע לאמציה בן יואש מלך יהודה אשר רצח את זכריה הנביא(ואיש האלהים בא אליו "

יכשילך האלהים לפני אויב כי יש כח ... וה עם ישראלהמלך אל יבא עמך צבא ישראל כי אין יה

ויאמר אמציה לאיש האלהים ומה לעשות למאת הככר אשר נתתי לגדוד . באלהים לעזור ולהכשיל

ויבדלם ללכת למקום ויחר אפם מאד ... ישראל ויאמר איש האלהים יש ליהוה לתת לך הרבה מזה

  'י- 'ו, ה"כ', ברי  הימים בד                 "... ביהודה וישבו למקומם בחרי אף
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  ד"בס

   מקור הבריאות- רפואת אור עליון 
  :בהתאמה לרפואה-יסודות' י ד"ב אבני החשן עפ" תבנית י-י "מערכת נרנח

  
  "אין סוף "-  שדה תודעה - אתר -" יחידה"  .ה  
  ": תהלים"; )ז"ס" (מנורת זהב טהור"מזמור ; ב שמות"ע; "אנא בכח: "ראה    
  ".נסתר" חיבורים לרובד - ה "פילות לקבת; "שיר השירים"    
  ; א סמני הקטורת"י-  תבנית אבני החשן- מים - " חיה"  .ד  
  יסודות' י ד"ב תירפיות עפ"י        

  ד  ג  ב  א

  ח  ז  ו  ה

  אש במים= א 
  אדמה במים= ב 
  אויר במים= ג 
  יב  יא  י  ט  מים במים= ד 

    
  כרכום, קציעה: אש    :כוללים" חיה"ענפי תרופות ה

  קנמון, צפורן, חלבנה: אדמה
  נרד, שבולת: אויר
  )דוגמאות בלבד(    מור, לבנה זכה: מים

  
  יסודות' י ד"ב תירפיות עפ"י-  תבנית אבני החשן -  אש - " נשמה"  .ג  

  ד  ג  ב  א

  ח  ז  ו  ה

  אש באש= א 
  אדמה באש= ב 
  אויר באש= ג 
  יב  יא  י  ט  מים באש= ד 

    
  )אפיס מל) (ארס הדבורה, )לקסיס(חש ארס הנ: אש    :כוללים" נשמה"ענפי תרופות ה

  סחוס כריש, קרנף, חזיר; עצמות: אדמה
  )קנטריס(זבוב ספרדי : אויר
  )דוגמאות בלבד(    )ספיה(דיו תמנון : מים

  

  ; ב משפחות צמחי מרפא"י; ב פרחי באך" י-  תבנית אבני החשן - אויר -" רוח"  .ב  
  יסודות' י ד"עפ                  

  ד  ג  ב  א

  ח  ז  ו  ה

  אש באויר= א 
  ויראדמה בא= ב 
  אויר באויר= ג 
  יב  יא  י  ט  מים באויר= ד 

  , )ויסקום אלבום(דבקון הזית , )הייפריקום(פרע : אש    :כוללים" נשמה"ענפי תרופות ה
  )קמומיליה(בבונג                       

  )ברוניה(דלעת נחש לבנה , )אלום ספה(בצל : אדמה
  )ארניקה(עטש בית :  אויר
  )סינה(זרע לענה ימית , )רוסרהד(טללית : מים

  )דוגמאות בלבד(    

  יסודות' י ד"עפ; פ שוסלר"ע" מלחי התא"-  תבנית אבני החשן - אדמה- " נפש"  .א  
  ד  ג  ב  א

  ח  ז  ו  ה

  אש באדמה= א 
  אדמה באדמה= ב 
  אויר באדמה= ג 
  יב  יא  י  ט  מים באדמה= ד 

    
  )קופרום מט(נחושת ) סולפור(גפרית : אש    :כוללים" נשמה"ענפי תרופות ה

  )'קרבו וג(פחם ) קלציום קרבונט(צדפת קונכיה : אדמה
  )פוספורום(זרחן , )מרקורי סול(כספית :  אויר
  )ארגנט ניט(ניטריט הכסף , )פרום פוספט(ברזל :  מים

  )דוגמאות בלבד(    
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  מקורות

  .1976אור עם , האתגר שבהומיאופתיה: ורי'ר מרג"בלאקי ד  .א

  .1982אור עם ,  רפואי משולב באסטרולוגיה ובריאותמדריך: גדס שילה  .ב

  .1992אור עם , מינרלים: ר פיטר"גילברט ד  .ג

  .1980אחיעבר , הטבעונות הלכה למעשה: דוריון ישראל  .ד

  .1998, שדה,  שאלה של החלטה120לחיות עד : ר חיש"סדובסקי ד  .ה

  .1991אור עם , שההומיאופתיה הלכה ומע: ר משה"אולשבסקי ד, ר גדעון"עירון ד  .ו

  .1981אור עם , תרופות טבעיות למחלות שכיחות: קלרק לנדה  .ז

  .1986, צמחי מרפא של ארץ ישראל: קריספל נסים  .ח

  .1991דינור . ד, אפשר גם אחרת: רפאל' קרסו פרפ  .ט

  .ב"הומאופרס תשנ,  פרקים בהומיאופתיה24: רוס יוסף  .י

  ושלים יר, ראובן מס, עד מאה ועשרים  :לוחות  .יא

  ו"ירושלים תשל, מוסד הרב קוק, לוח לששת אלפים שנה      

The American Ephemeris for the 20th / 21th Century N.F. Michelsen 

  

  :חברות תרופות טבעיות

1. Boiron - צרפת 

2. Dolisos - צרפת 

3. Dr. Reckweg - גרמניה 

4. Heel - גרמניה 

5. D.H.U. - גרמניה 

6. New Era - גליהאנ  

7. Pharma Natura / Weleda- פ"דרא  

8. UNDA - בלגיה 

9. Weleda Medicines - אנגליה 

  ישראל-עשבי קדם  .10
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  :ראשי פרקים

  עמוד

  2................................................................................ מקור הבריאות-רפואת אור עליון 

  3........................................................................................................  ב חודשי השנה"י

  4........................................................................................................   חי-נ "מערכת נר

  4........................................חושי אדם וחושי היתר,  מערכת איברי גוף אדם-ב האנרגיות "י

  6............................................................ר שוסלר"ש ד" מלחי התא ע- חי הבריאות ב מל"י

  6................................לאיזון מודעות ושינוי: בהתאמה לאנרגיות חודשי השנה: אבני החשן

    7........................................................................................................  י"מערכת נרנח

  8.....................................................................................................................הכרבים

  10.................................................................................................................אבני החשן

  11......................................................................................................)טבלה(אבני החשן 

  12............................................................................................................ב אבני החשן"י

  14..................................................)י"י האר"עפ" (עץ חיים"אבני החשן בהתאמה לספירות 

  15...............................................................................)לשבטי ישרא: (ב טיפוסי אישיות"י

  23............................................................................... ביהדות ובקבלה-הרפואה הטבעית 

  26-27..................................."אתר"אדם , "מים"אדם " אש"אדם " אויר"אדם ; "אדמה"אדם 

  27...............................................א" הגר-מנהיגים ומידות בנפש האדם , פעולות, ב כוחות"י

  28...............................................א" הגר-מנהיגים ומידות בנפש האדם , פעולות, ב כוחות"י

  30........................................................................................... מלחי התא-מלחי בריאות 

  34........."רפאל"המלאך , "מלח הארץ", האדמה-הדומם-  מינרלים-האיכות הפיזית -הנפש. א

  37....................................................................................מדריך למלחי התא הביוכימיים

  43......................"אויר"- המלאך אוריאל, צמחי מרפא מן הצומח-  האיכות הרגשית- הרוח . ב

  46............................................................................................."פרע "- דם זכריה הנביא 

  47....................................................................הרב יהודה אשלג, "סלם" בעל ה- " הברית"

  Viscum Cruciatum................................................................53" הסנה הבוער"דבקון הזית 

  55................................................................................................................סוד המקוה

  56...........אש- "גבריאל"המלאך , תרופות מן החי-האיכות החשיבתית והתפיסתית-"נשמה. "ג

  Apis Mellifica................................................................................59" רעל דבורת הדבש"

  60..המים=המלאך מיכאל, תרופות המדבר ההלה, באדם-האיכות האלקטרומגנטי-"החיה. "ד

  60................................................................................................"שיר השירים: "מאמר

   64....,כח מרפא, ה"חיבור לקב, הכתר, צדיק נסתר,  האיכות האתרית– הנסתר –" היחידה. "ה
  ).  שפט- אלישע בן(     חיותי 

  66....................-  ב אבני החושן" תבנית י–י "מערכת נרנח. מקור הבריאות, רפואת אור עליון
  .בהתאמה לרפואה

  67......................................................................................................................מקורות 
   67.................................................................................................חברות תרופות טבעיות
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  :נספחים
  עמוד

  1-3........................................................................................ל"כוחות שבאדם להגרא ז' ע

ובדומם וצומח , חי ומדבר, צומח,  דומם- חלקים ' שהעולם נחלק לד, כוחות' אלו הן ע"
כוחות ' אבל במדבר יש בו עוד ב.  כוחות עולם כדלקמן' חי ומדבר לבדו נמצאים הע

' ובכל מקום שאתה מוצא ע.  נוספים שהוא שכל העיוני ושכל המעשה והם שני כוללים
וירק את ש "וז.  אומות' וע, נפש' וגבי סנהדרין וע, שמות' כוללים כמו גבי ע' נמצא ב
  ".וסוד הכיור וכנו, חניכיו

  
  דומם. א

  4.....................................מלחים חיוניים לתפקוד התאים: ר שוסלר"ש ד" ע-" מלחי התא"

  5................................................................................ מלחי הבריאות12 -  אבני החשן 12

  6...................................................................................ערכת עזרה ראשונה- ערכת חרום

  Fharma Natura/Weleda......................................................7מדריך מלחי התא הביוכימיים 

  8.........................................................................................אנתרופוסופיה/הומיאופתיה

  Combin B...................................................................................9: עייפות נפשית ופיזית

  Combin H...........................................................................10: אלרגיות ואסטמה אלרגית

  Combin I.............11: כאב גב, אישיאס, לומבגו, דלקת סביב השריר, ריאומטיזם, אריתריתיס

  Bio Combin..............................................................................................12: מחזק כללי

  

  צומח. ב

  13-14.......................................................................................' מלכים ב" דם זכריה הנביא"

  16-17..............................................................................ב"נ, א" ירמיהו נ"דם זכריה הנביא"

  18-20.........................................................ה"ל, ג"כ, א"כ', ם בדברי הימי" דם זכריהו הנביא"

  21.......................................מנשה מנחם, פרשת במדבר, "אהבת חיים" "דם זכריהו הנביא"

  22-23.................................................................................מפתח ענינים" דם זכריהו הנביא"

  24-30....................................................................................מדרש רבה" דם זכריהו הנביא"

  31.......................................................................................ירושלמי, "דם זכריהו הנביא"

  32...........................................................................................גיטין, "דם זכריהו הנביא"

  33........................................................................................סנהדרין" דם זכריהו הנביא"

  34-35................................"האתגר שבהומיאופתיה: "ר מרגורי בלאקי" ד-" דם זכריהו הנביא"

  

  חי. ג

  36................................................................................"הנחש"ארס - זמנים הומיאופתיים

  38...........................................................................................................חמש הממלכות

  39................................................................................................. זהר תורה-" עץ חיים"

  40.....................................................................................................ר וויליאם שוסלר"ד

  41................................................................................................... מלחי התא12סיכום 

  42....................................................................................................סיכום הקומבינציות

Biochemic First Aid : 43-46..................................................................י סמפטומים"טבלה עפ  



70  
  
 

  47...................)יהונתן בן עוזיאל ועוד, ירושלמי, תרגום אונקלוס(ם י שמותיה"אבני החשן עפ

  48.......................................................................................... רחל יהלם- השעון הביולוגי 

  Pharma Natura/Weleda...........................................................................49-61: מדריך תרופות

  

  מדבר. ד

  62.............................................................................................................תפילת שחרית

  63-66...............................................................................................................שיר השירים

  67-68..........................................ר אברהם שמחה אשלג"האדמו/ מנורת זהב טהור , סגולת המנורה

  Maurycy Gottlieb........................................69ום כיפור בי" כל נדרי"טוב בתפילת -שם-הבעל

  70.........................................................................................תפלה למשה/ מנורת למנצח 

  71...................................................................................................אנא בכח/ שמות ' עב

  72............................................................................................................"בשלח"פרשת 

  

  :מדריכים מסכמים

  . BIOCHEMIC FIRST AID SUGGESTIONS: האדמה  .א

 ).י"נרנח(, צומח, פ דומם"מדריך מסכם תרופות הומאופטיות ע: הצומח  .ב

 ).לחליטה(ת ב אנרגיו"פ י" ע–      מדריך מסכם צמחי מרפא 

  .  ORIGINAL SHWEDEN BITTER" שווידן ביטר       "

  ").חכמות הגויים" המקובלים ו–הרבנים : שנאת חינם ביהדות(החי : מדריך מסכם: החי  .ג

 .צמחי הבושם: מדריך מסכם":  המדבר"  .ד

  .   השדה האלקטרו מגנטי,  מחלות ההילה–" חיה"ה: מדרך מסכם  .ה


