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 "ריפוי מרכז המין והמיניות, ריפוי המערכת ההורמונלית"  |  2חלק א', פורמולה 

 תמלול הסרטוןלהלן  –לנוחיותך 

 "ההורמונאלית המערכת איזון"

 

אני עומדת להדגים בפניך את כל הנקודות ההורמונליות שנמצאות בכף רגלך ובמפת הפורמולות הן  (1)

 (.  1מסומנות במס' הסידורי מס' )

 

זה ממש טריפל  -נתחיל ב"טריפל שוקולד" ו"הדובדבן" שזה בלוטת האצטרובל, היפותלמוס והיפופיזה  

המצורף.  PDF-ה תוכלי לקרוא בקובץ הוורד או המה כל בלוטה עוש –שוקולד. והדובדבן זה בלוטת התריס 

 כולל אזורי התגובה ומעבר בזחל על התימוס. 

   

במרכז הרגל  –היא ממוקמת מעל הכיליה  –כעת את לוחצת על בלוטת האדרנל שנקראת גם יותרת הכליה 

האזורים  2-ממליצה ללחוץ ב Iואפשר לחפש אותה גם מתחת לקו הסרעפת ומעל קו המותן מתחת לבוהן מס' 

האלו. וזה גם ישחרר ממך מתח אדיר ודאגות וגם ישחרר אותך מתחושת מאבק, הישרדות, או קפיאה במקום 

 גם יחבר אותך לאומץ, תושייה וייתן לך טונות של מרץ, חיות וחיוניות. 

 

ויזכיר לך שאת מתוקה. גם לחיים  מתיקותעכשיו שימי לב איך אני עוברת בזחל על הלבלב שלך וזה יכניס לך 

מעולה לאיזון הסוכר בדם וגם לעיכול תקין וכשהדם שלך מאוזן )מע' העיכול גם קשורה בטיהור הדם( אין כאבי 

מחזור והגוף מתפקד כמו גוף צעיר וזה כמו לעשות טיפול פנים לאיברים הפנימיים, מה שיתרום לעור פנים 

 קורן וזוהר ואנטי אייג'ינג מדהים.

 

 . 2ובצד ימין אני גם עוברת בזחל על קו המותן עד מתחת לבוהן  3על קו המותן מתחת לבוהן  אלבצד שמ

 

זה לא אזור הורמונלי אבל זה אזור עם תאים לימפתיים. ומה שזה יעשה  –עכשיו נעבור על "רצועת הסנדל" 

 איברי הרבייה שלך. ישחרר ממך חסימות, כאבים, טראומות ויגרום לך להרגיש מאוד נשית וישמור על  –לך 

 לרחם.  –לנקודה הפנימית  –השחלות  –שימי לב שאני עוברת מהנקודה החיצונית 
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שהן בלוטות המין שלך ואסיים באזור  –כעת אעשה סיבובים על אזור הנרתיק וצוואר הרחם ובצד השני שחלות 

 שהם גם משפיעות על הרחם והשחלות.  –גיד אכילס 

 

פעמים לחיצות. ככל  8הורמונלית שלך ואני ממליצה לעשות בכל נקודה לפחות עד כאן חיזקנו את המערכת ה

שתתמידי את תרגישי צעירה יותר ויותר. נשים שנמצאות בגיל המעבר או אם הוציאו לך איברים פנימיים כמו 

ם גם אם לא קיי –חצוצרה או רחם, שחלה וכו', האזור האנרגטי של האיבר עדיין קיים והוא מיוצג לך במוח 

יותר במציאות. ולכן הלחיצות והמעברים הללו יחזקו את המערכת ויגרמו לך להרגיש שלמה, מחוברת וחזקה. 

 ושינויים כמו המחזור החודשי או גיל המעבר לא יטלטלו אותך כמו מקודם. 

 

זה יעזור לך לשחרר תחושה של "עול" שאת סוחבת על עצמך.  – כעת נלחץ בזחל על חגורת הכתפיים שלך (2)

זה גם ישחרר לך צוואר תפוס. כשהראש והצוואר שלך משוחררים את כבר נראית נינוחה, משוחררת וקורנת. 

כשאני עושה את זה למטופלות שלי, הנשימה נפתחת ויש אור בעיניים. עכשיו את תוכלי לעשות את זה לעצמך 

היכנסי בו ועול גדול  –דווקא  –אז אל תפחדי מהכאב  –זה אזור שכואב לרוב הנשים  ולהקרין קלילות.

זה מגביר פיזור מחשבתי.  –כשיש ערעור פנימי בגלל כאבי מחזור או גלי חום/קור  –ישתחרר.  דבר נוסף 

 המוח, החשיבה שלך תהיה ממוקדמת ואסופה. –האזור הזה הוא גם בסיס האצבעות 

את תרגישי בהחלט אסופה,  –לחצי חזק. יש כאן גם נק' של שיווי משקל, ואזורי שינה פעמים ו 8מינימום 

 ממוקדת ויציבה בנפש. 

מעצבבת את אברי המין, הרחם, שלפוחית שתן  3Lעד עצם הזנב. חוליה  L3 כעת נלחץ על חוליות המותן (3)

ו אי סדירות, הפלות, וכאבי מסדירה בעיות בשלפוחית השתן, בעיות במחזור החודשי כמו כאבים א –והברכיים 

 בירכיים. 

בזחל עמוק כל מה שקשור לצ'אקרת המין ושורש נמצאים באזור הזה. ולכן כאשר תלחצי חזק  –מעבר לזה 

והשורש שלך יהיה חזק. במילים  –את תחזקי את המערכת הנשית והמינית שלך  כפי שאני כעת מראה לך

 או אחרים לא יטלטלו אותך. גם שינויים כאלו  –כשאת חזקה ביסוד  –אחרות 

פעמים ואת יכולה גם יותר  8מינימום מעולה גם לבעיות גב תחתון. ממליצה  דרך אגב  לאנטי אייג'ינג.מעלה 

 שימי לב איך עכשיו אני "מגהצת".  –לפי הצורך וההרגשה שלך. ואפשר גם לגהץ את האזור 

יר בחמצן לגוף. הלב מאזן בין הנפש, הגוף והזרמת דם נקי ועש מרכז הלבכעת נעשה עיסויים עמוקים על  (4)

והרוח ומחבר בין ניגודים. כשהלב שלך מלא בחום ואהבה גם השינויים מתקבלים בברכה. אז במקום לבכות 

את תרגישי שהתמלאת בהמון ניסיון, חכמה,  –למשל על אובדן הנעורים ולהרגיש ריקנות או אובדן של משהו 

מלאת תובנות ולמלא את החיים שלך  –לו יותר משמעותית בעיני עצמך ידע, יכולת לתת מעצמך ולהיות אפי

 הגעת לכאן, נכון? אולי לפני כן זה בכלל לא היה מדבר אליך.  –בתכנים חדשים ומעניינים. הנה 

את לא מתווכחת עם המציאות והגוף והנפש יכולים להכיל שינויים וזה השלב  -כשהלב שלך פתוח –דבר נוסף 

את תתמלאי  –כאבים וחולשות לפני ובמשך המחזור.  תני עיסוי אדיב ונדיב ללב שלך  שאין תופעות של

באופטימיות מזהירה. ברמה הפיזיולוגית הדם עובר סינון גם בלב וכשהחמצן עשיר ונקי עובר לרקמות בגוף 

 את פשוט מרגישה בריאה וחיונית. 
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מכילה, חזקה. העקבים זה השורש וכשהשורש  בשתי וערב זה יתן לך נפש יציבה, גירוף עקבים לכל הכיוונים (5)

פעמים לכל כיוון, אני ממליצה יותר אם את ממש במצב  8חזק העץ שיצמח ממנו יהיה חזק ויציב. מינימום 

כמו מצבי רוח בלתי נסבלים, או עייפות או שחיקה נפשית בזמן המחזור או גיל המעבר.  זאת האדמה  –אקוטי 

 א חלשה או תאווררי אותה אם היא נוקשה ומתוחה. עכשיו תחזקי אותה אם הי –שלך 

פעמים על כל רגל.  כשאני  88ונעשה את זה  8בצורה ספירלית של המס'  נעבור כעת על כל אלמנט מים (6)

עושה את זה למטופלות שלי הן יוצאות מרחפות וזה ייתן לך פתרון מדהים לתנודות במצבי הרוח ויכניס זרימה 

 . את פשוט תרגישי נהדר. למערכת הפיזית והרגשית שלך

ננקז החוצה את כל הרעלים,  בכל כף רגל. X 22 –ואחרי שעשינו את כל המסע הזה נעשה שיתון  (7)

 כמו עודפי סידן, מיצי מרה, חומציות וגם משקעים רגשיים. –והמשקעים הביוכימיים בגוף 

 זה יהיה ממש בקלי קלות.  –אחרי שתלמדי את הפורמולה הזאת 

 דקות. 3 –דקה וחצי על כל כף רגל יחד  –זה בערך  –עיסויים  88גם 

 זה עניין של תרגול והתמדה.

 אז הורידי כעת את מפת הפורמולה והתחילי לעסות את עצמך.

 שמסכם את כל הנקודות שהדגמתי בסרטון הזה. PDF-הורידי את קובץ הוורד או ה –כמו כן 

 בהצלחה

 

 י שהדגמתי ואת יכולה להוריד את קובץ הוורד ולהדפיס.הנה סיכום הנקודות ללחיצות על כף רגלך כפ אז

 סיכום הפורמולה:

 "טריפל שוקולד + דובדבן" + כל הנקודות של המערכת ההורמונלית. (1)

 מעבר על חגורת הכתפיים "לשחרר את העול מעליך"   (2)

 ומעבר בזחל ואח"כ בגיהוץ עד לעצם הזנב.  3Lדגש עמוק במיוחד על חוליה   (3)

 מרכז הלב והזרמת דם נקי לגוף. עיסויים עמוקים על (4)

 נפש יציבה.  –גרוף עקבים לאדמה יציבה  (5)

 פעם. 88על כל אלמנט מים במשך  – 8עיסוי בצורה ספיראלית של המס'  (6)

 פעם.  26 –ניקוז הרעלים  -שיתון (7)

 

 

 =הורידי את מפת הפורמולה שבחרת כולל קבצי הוורד ו/או הPDF חילי לעבוד, ליישם, תההרלבנטיים ו

 יום ותראי תוצאות נפלאות.  48דק' במשך  18לעשות! 

  שמלווה את הפורמולות על מנת לקבל אפקט חזק ולהשלים את תוכנית  להדרכה הרגשיתבנוסף הקשיבי

הריפוי שלך.  בחלק מההדרכות הרגשיות מצורפים גם דפי עבודה. ככל שתשקיעי גם ברובד הפיזי וגם 

 ובד הרגשי הריפוי שלך יהיה שלם יותרבר

 


