
  פיזם-ר רחל גיתאי"ד
  

 Rachel Gitai Ph.D  חיפה,   כרמליה4 דירה 3מנחם מנדל בייליס 
            מדעי ההתנהגות

  04-8387082: פקס/'טל  04-8372684: טל

  04-8710816:  קריות
Human Behavior 

 
 

   מינרלים חיוניים–מלחי שוסלר 
  לתפקוד התאים

  
תיקון והחלמה אמיתית , הרמוניים ובונים המאפשרים לגוף לימוד עצמי, מלחי שוסלר מהווים אמצעים עדינים

  .תוך השלמת צורכי הגוף והנפש

  .נשמה במצוקה שולחת אימפולסים לתודעה דרך הגוף.  מחלות ובעיות בריאות הן ביטוי למצוקות הנשמה

  

  .הרמוניה היא בריאות

  .הרמוניה מופרת מסיבות שונות ומתבטאת במתח ומחלות.  דיסהרמוניה יוצרת עומס על הנשמה והגוף

  

להתייחס נכון לחי ולצומח , לחשוב חיובי.  יצירתי ומתחדש, חיוני, בריא, יש לפעול באופן טבעי, כדי לחיות נכון

  ".ואהבת לרעך כמוך"ולקיים את הערך 

מלחי שוסלר משפרים את המצב הפיסי .  ים קשים ומניפולציות על גוף ונפש לא פותרת בעיותהפעלת אמצע

  .והנפשי ומונעים מחלות ומצוקות

  

  :השיטה מסייעת

; ורידים; חילוף חומרים; תשישות, מתח; כאבי גב ושרירים; טחורים; בבעיות עיכול

; קליטת סידן מהמזוןר ושיפ; בריחת סידן; נשימה; בעיות עור; איחוי שברים; אנמיה

בעיות כבד ; בעיות פרקים; דלקות; דלקות גרון; נשירת שיער; הצטננות; כאבים שונים

בעיות ; אלרגיות; בעיות כרוניות ממושכות; גדילה; דרכי שתן; בצקות; שפעת; ומרה

  ;היפראקטיביות; )גלי חום(גיל המעבר ; דיכאון, עצבנות, חרדות; נדודי שינה; נשים

  

להתפתחות נורמלית , שיטת טיפול טבעית בעזרת מלחים מינרלים מיוחדים הדרושים לתפקוד התאיםזוהי 

מנגנון הריפוי , כל עוד קיים איזון ואין מחסור במלחים אלו.  ותקינה ולמניעת מחלות בכל תאי הגוף הבריא

  .חיסור או הפרת איזון יכולים להביא למצבים פתולוגים.  העצמי יפעל ללא עיכובים

  

 חקר את הביוכימיה של התאים וקרא למלחים המינרלים חומרים תפקודיים או מלחי 1889 – 1821ר שוסלר "ד

כל .  האיברים והגוף, לא תהיה בעיה ברמת הרקמות, הוא טען שאם ברמת התא התיפקוד יהיה אופטימלי.  התא

ר הקדים בהרבה את זמנו ר שוסל"ד.  או הרגשה נובעים ממחסור באחד או יותר ממלחי התא, כאב, מחלה

  .ומחקריו זוכים רק עכשיו להבנה והערכה רצינית

  

  : מיוצרים בהתאם לסטנדרטים של ארגון הבריאות העולמיWeledaמוצרי 
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בכל בעיה רפואית או בכל נטילת תרופות יש .  אחרהמידע אינו מהווה התוויה רפואית או תחליף לכל טיפול תרופתי זה או

  .לפנות לרופא המטפל


