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  The 12 Biochemic Tissue Salts מלחי הבריאות 12 - אבני החשן 12
  First Aid - עזרה ראשונה 
  

   הדרכה לריפוי עצמי–טיפול חדשני - בית בריאות
  

 - בריאותשורש המלה .  86גימטריא בשניהם , "אלהים", ושם הקדוש ברוך הוא" הטבע"המלה , על פי הקבלה
  ...". אלהים את השמים ואת הארץ בראבראשית": נאמר בספר בראשית.  א,ר,ב
  

, ומקבילה לרבדי האדם, נסתר, מדבר, חי, צומח, מורכבת מדומם, המקרוקוסמוס: מערכת הרבדים בטבע
  :יחידה, חיה, נשמה, רוח, הכוללת נפש, המיקרוקוסמוס

  :דרך הריפוי הטבעית מדגישה את
 .הדרוש לאדם, סוג הדלק הזך, "הכח החיוני" •
 .מתחילה בעולם רוחני ולא בעולם הגשמיההבנה כי המחלה  •
 ".יחידת חיים שלמה"ההתייחסות לאדם כאל  •
 .וויטלי, הסיוע לגוף לרפא עצמו באופן חיותי •
 

  .ומקור המינרלים בדומם, בריאותו הגופנית והנפשית של האדם מושפעת ממצב המינרלים בגופו
,  חומרים תפקודיים- המלחים המינרלים 12-חקר את הביוכימיה של התאים וקרא ל) 1889 -  1821(ר שוסלר "ד
האיברים , לא תהיה בעיה ברמת הרקמות, הוא טען שאם התפקוד יהיה אופטימלי ברמת התא! "מלחי בריאות"

כל עוד קיים איזון ואין מחסור .  נובעים ממחסור באחד או יותר ממלחי התא, כאב או הרגשה, כל מחלה.  והגוף
חוסר או הפרה של האיזון יכולים להביא למחלות ומצוקות .  העצמי יפעל מאליומנגנון הריפוי  -במלחים אלה 
  .פיסיות ונפשיות

  
.   באיזון עם הטבע-) בנקודת השוויה" (סגול"ביש לחיות , באופן רוחנילחיות פיזם מאמינה כי יש -ר רחל גיתאי"ד

, לבריאהפעלו כמערכת תקשורת " אבני החשן".  "אבני החשן "12 מלחי הבריאות משקפים את 12, על פי הקבלה
מייצגים את אנרגיית ,  השבטים12עליהן נחקקו שמות , שמות האבנים.   באמצעות האותיות העבריותלבורא עולם

  ).י ידע קבלי"עפ (ריפוי והתחדשות, להרמוניה, לחיים, לקדושה, לאור: את החיבור.   החודשים העבריים12
  

  )אקוומרין(יהודה על תרשיש   )ציטרין(לוי על לשם   )גרנט(שמעון על נפך   )רובי(ראובן על אדם 
  סרטן  תאומים  שור  טלה

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

        
  )אוניקס(נפתלי על שהם   )אגט(דן על שבו   )ספיר(זבולון על ספיר  )טופז(יששכר על פטדה 
  עקרב  מאזניים  בתולה  אריה

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

        
  )ספר'ג(בנימין על ישפה   )אמטיסט(יוסף על אחלמה   )יהלום(אשר על יהלום  )אמרלד(גד על ברקת 
  דגים  דלי  גדי  קשת
Silica Calc Phos Nat Mur  Ferr Phos 
 4' מס 9' מס 2' מס 12' מס
    

 – הוליסטי רכפ, פ"דרא, שהתה שנים ארוכות בבריינסטוןר שוסלר " מומחית לשיטת דפיזם-ר רחל גיתאי"ד
אישי בעצמו על ידי העלאת מודעותו לחוסן גופו הנעת אדם חיונית כדי להביאו לטיפול . אורגני הגדול בעולם

  ! בית בכל"עזרה ראשונה"מלחי הבריאות מיועדים לשמש כערכת .  ולקיחת אחריות עצמית יומיומית בבית
כל .  לטיפול במחלות שכיחות" COMBIN"ניתן להשתמש בצירופים , המחויבת לדרך הריפוי הטבעי, בשיטה זו

  :לדוגמא: חידוש ושמירה על תאי הגוף, צירוף מורכב ממלחי בריאות המספקים מינרלים תפקודיים לבניה
COMBIN B - 2, 4, 6, 8, 10' מס: עייפות נפשית ופיזית.  
COMBIN H - 6, 7, 8, 9, 11' מס: גיות ואסטמה אלרגיתאלר.  
COMBIN  I  -  4, 7, 8, 10, 11' מס: כאב גב, אישיאס, לומבגו, דלקת שרירים, ריאומטיזם, אריתריתיס.  

BIO COMBIN-GENERAL TONIC - המינרלים לחיזוק כללי12 כל .  
  . של אירגון הבריאות העולמיGMP יש אישור Weleda/Pharma Naturaלמוצרי (

(Certificate of Good Pharmaceutical Manufacturing Practice (GMP) 
בכל בעיה רפואית או בכל נטילת .  המידע אינו מהווה התוויה רפואית או תחליף לכל טיפול תרופתי זו או אחר

  .תרופות יש לפנות לרופא המטפל


